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บทคัดย่อ 

  
ดุษฎีนิพนธ์น้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) วิเคราะห์สภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อ

สังคมไทย ๒) ศึกษารูปแบบการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบตามแนว
พระพุทธศาสนา และ ๓) เสนอรูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไก
พุทธบูรณาการ  

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลจากเอกสาร การระดม
ความคิดเห็นจาก โครงการประชุมเสวนาเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต โดยอาศัยกลไกของรัฐเป็น
เครื่องมือในการดําเนินการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ บุคคลจากภาครัฐ/เอกชน/ประชาชนจากทั่วประเทศ การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานส่วนกลาง จํานวน ๕ คน ผู้บริหารระดับสูงและ
บุคลากรในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคําจํานวน 
๓๐  รูป /คน  และการสนทนากลุ่มเฉพาะ  (Focus Group Discussion) จากคณาจารย์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ รูป/คน เพ่ือยืนยันความถูกต้อง โดยวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและ
พรรณนาความ 
 
ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทย แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ (๑) ระดับ
บุคคล ได้แก่ บุคลากรของรัฐขาดความรู้ความเข้าใจ ระเบียบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 
การใช้ตําแหน่งหน้าที่แสวงประโยชน์หรือเอ้ือประโยชน์ให้ตนเองและพวกพร้อง การขาดจิตสํานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และภาคประชาชนมีค่านิยมจ่ายสินบนให้แก่บุคลากรภาครัฐ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการรับบริการ เห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติ ไม่เก่ียวข้องกับตนเอง การ
ร้องเรียนไม่กล้าระบุตัวบุคคล แต่ระบุองค์กร ทําให้กลไกการตรวจสอบการทุจริตเป็นไปได้ยาก (๒) 
ระดับองค์กร เน่ืองจากระบบราชการมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนทําให้บุคลากรภาครัฐอาศัยช่องว่างของ
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กฎหมาย แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ ในบางกรณีกฎระเบียบที่วางไว้ทําให้คนสุจริตไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ประกอบกับการวางระบบควบคุมภายในขาดประสิทธิภาพ กลไกการตรวจสอบการ
ทุจริตจากหน่วยงานภายนอกรวมทั้งกระบวนการยุติธรรมล่าช้า ไม่ทันการณ์ การลงโทษด้านกฎหมาย
และด้านสังคมไม่รุนแรง  
 ๒. การป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบตามแนวพระพุทธศาสนา 
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดย
ตระหนักถึงความสําคัญของหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะหลักความโปร่งใสซึ่งมีตัวช้ีวัดตามที่สถาบัน
พระปกเกล้ากําหนด และแบ่งรูปแบบการป้องกันการทุจริตเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ๑) ระดับบุคคล ด้วย
การปลุกจิตสํานึกโดยปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม รณรงค์ให้รักษาศีลห้า ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒) ระดับองค์กร ด้วย
การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ประสานงานกับองค์กรอิสระ ในการให้
ความรู้ความเข้าใจและร่วมตรวจสอบองค์กรให้เกิดความโปร่งใสพร้อมทั้งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมจาก
ภาคประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการดําเนินการบริหารจัดการท้องถิ่นทุกขั้นตอน 
 ๓. รูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการ 
ประกอบด้วยการดําเนินการใน ๒ ระดับคือ (๑) ระดับบุคคล ใช้หลักโลกบาลธรรม (หิริ โอตัปปะ) 
เป็นกลไกในการบูรณาการ เพ่ือปลูกและปลุกจิตสํานึกของบุคคลในองค์กรให้เกิดความละอายต่อ
ความช่ัว และเกรงกลัวต่อผลของการประพฤติช่ัวพร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมซ่ึงเป็น
การพัฒนาที่จุดเริ่มต้นของคน (๒) ระดับองค์กร ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ใช้ใน
การปกครอง เพ่ือให้องค์กรเกิดความเข้มแข็ง มีความสามัคคีของหมู่คณะ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เน้นความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ยึดหลักขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา
เป็นกลไกบูรณาการร่วมกับหลักธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้โปร่งใส ปราศจากการทุจริตอย่างย่ังยืน 
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Abstract 

 Objectives of this research were to:  1.  study general context of 
organization administration soliciting corruption in Thai society, 2.  study a model 
procedure of corruption prevention in local administrative organizations by the 
Buddhist method, and 3.  to propose a model for corruption prevention in local 
administrative organizations by means of Buddhist integrative mechanism  
 Methodology was the qualitative method collecting data from document 
and anti-corruption network by state mechanism and in-depth-interviewing 30 key 
informants, purposefully selected from state and private sectors and 5 high ranking 
administrators from head department and people from 4 provinces with 
administrative organizations that received the Gold Phrapokklao Award.  Data were 
also collected from 9 participants in Focus Group Discussion to cross-check the 
findings and data were analyzed by descriptive interpretation. 
 Findings were as follows: 

1. General context that solicits corruption in Thai society could be 
Divided into two levels:  1)  personal level; state personnel do not understand the 
rules and regulations so they use positions for bribery solicitation for themselves and 
their associates, lacking of virtuous consciences in practicing duties. People also like 
to pay bribery to state personnel for the good and fast services. So they see that 
bribery is normal, not personal involvement.  Those who made complaint against 
bribery dared not disclose the names people involved, mentioned only 
organizations.  These contexts made corruption scrutiny difficult to check,  
2) organizational level; Owing to bureaucratic system was complicated, so that state 
personnel use this gap to seek for unprofitable bribery for themselves. Some cases 
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the rules and regulations were set so that the right persons could not perform their 
duties.  Internal checking mechanism was not efficient.  External corruption control 
mechanisms and judicial process were slow, not right to minute. Punishment by law 
and by society were not tough enough.  . 

2. Corruption prevention of local administrative organizations  
according to  Buddhism was  that local administrative organizations had transparency 
and participation management in line with national strategy of corruption prevention 
emphasizing good governance, particularly the transparency with indicators set 
forward by Phrapoklao Institute and dividing the corruption prevention into 2 
levels:1) personal level; emphasizing values and attitudes of personnel to abide by 
the virtuous morality and observing the five precepts and live the life by the 
Sufficiency Economy Philosophy, 2)  Organizational level; administration by good 
governance, coordinating with independent agencies to generate common 
knowledge to check the organization for transparent  and participatory action from 
people in every step . 

3. A model of corruption prevention in local administrative organizations 
by Buddhism integrative mechanism consisted of two internal  
Administrative levels: 1) personal level; integrating Lokapaladhamma; the virtues that 
protect the world, ( Hiri, moral shame and Ottappa, moral dread)  as generating 
mechanism to implant the consciences of personnel in organizations to enhance 
moral shame and moral dread, to be afraid of the consequences of bad doing and 
implanting the morality consciences that is the starting point of human 
development, 2)organizational level; integrating Apparihaniyadhamma 7; the virtues 
for administration leading to only prosperity and strength, harmony of the group, 
elder respect, abiding rules and regulations, total responsibility and practicing along 
religious, good and well-believed traditions and cultures. By integrating these virtues 
along with good governance as driving mechanism, local administrative organizations 
would be sustainable corruption-free organizations. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธ
บูรณาการ” สําเร็จลุล่วงด้วยดี โดยความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์                     
พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ. และ รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี ที่กรุณาให้คําปรึกษาแนะนําปรับปรุง
แก้ไขดุษฎีนิพนธ์ จนกระทั่งประสบผลสําเร็จ ผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่น้ี และขอกราบ
ขอบพระคุณ พระมหาสม กลฺยาโณ, ดร. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช                 
อ.ดร.บัว พลรัมย์ อ.ดร.ยุทธนา ปราณีต ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือการวิจัย  

ขอขอบพระคุณผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนกลาง โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล) เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (รศ.วุฒิสาร ตันไชย) กรรมการ
ป.ป.ช.(นางสุวณา สุวรรณจูฑะ) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (นายจรินทร์ จักกะพาก) 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (พ .ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง) และจากระดับพ้ืนที่ (ลําพูน เชียงใหม่ 
นครราชสีมา สุพรรณบุรี) โดยมี ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากร 
เทศบาลตําบลอุโมงค์ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลเมืองสีคิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
พระมหาวุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวํโส วัดป่าเลไลย์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี ป.ป.ช.ประจําจังหวัด ท้องถิ่น
จังหวัด ผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด และกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ที่กรุณาให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก   

ขอกราบขอบพระคุณ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร. พระครูวินัยเอนก 
เตชวโร, ดร. อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อํานวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาฯ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล อ.ดร.ภิศักด์ิ 
กัลยาณมิตร ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา และ อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว ที่ให้ความกรุณาในการตรวจสอบและ
ยืนยันความถูกต้องของรูปแบบงานวิจัย รวมท้ัง รศ.ดร.สมาน งามสนิท ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์แปล
บทคัดย่องานวิจัยให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณ มจร. วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน ที่กรุณาอํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล 
และบุคลากรจากหอสมุดกลาง มจร. สถาบันพระปกเกล้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ให้บริการยืมตําราค้นคว้าข้อมูลอ้างอิง รวมท้ัง พระสมนึก ธีรปญฺโญ, นายสุภัทรชัย สีสะใบ และ
บุคลากรประจําหลักสูตรทุกท่านที่อํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ตลอดจนผู้ประสานงานเพ่ือให้งานวิจัย
เป็นผลสําเร็จ ได้แก่ พ.ต.ท.สุพจน์ นาคเงินทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นายศักด์ิไทย ผูกไมตรี 
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายวราฤทธ์ิ ยศหนัก หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลศูนย์ดํารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย นายจักรพงศ์ เพ็ญเวียง ผอ.สํานักวิทยาลัยสงฆ์ลําพูน 

ท้ายที่สุดน้ี ขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้ประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรู้ในระดับปริญญาเอก และคณาจารย์ทุกท่าน ซึ่งประโยชน์และคุณความดี ดุษฎี
นิพนธ์เล่มน้ี ผู้วิจัยขอมอบเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมอบแด่บิดา มารดา 
ครูอาจารย์ที่เคารพ หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้วิจัยกราบขออภัยและขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว 

 

นางศุภเยาว์ นาคเงินทอง 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 



 
 

สารบญั 
 

         เรื่อง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญแผนภาพ 
คําอธบิายสัญลักษณ์และคําย่อ 

ฎ 
ฏ 

  
บทที่ ๑ บทนํา  
 ๑.๑  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ปัญหาที่ต้องการทราบ ๘ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๘ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๘ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๑๐ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๑ 
    
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับ “การทุจริตคอรัปช่ัน” ๑๒ 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓๔ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๗ 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ่ ๕๑ 
 ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ (Model) ๖๖ 
 ๒.๖ หลักพุทธธรรมที่เก่ียวข้องกับการทุจริต ๖๙ 
 ๒.๗ ข้อมูลพ้ืนที่วิจยั ๘๓ 
 ๒.๘ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ๑๑๑ 
 ๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๒๗ 
    
บทที่ ๓  วิธีดําเนนิการวิจัย                                                                      
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๓๐ 
 ๓.๒ กลุ่มผูใ้ห้ข้อมลูสําคัญ ๑๓๒ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๓๔ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๓๕ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๓๗ 



ช 

สารบญั (ต่อ) 
 

            เรื่อง หน้า 
บทที่ ๔  ผลการวิจัย                                                                             
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการเอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อ

สังคมไทย ๑๔๑ 
 ๔.๒ รูปแบบการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ

ตามแนวพระพุทธศาสนา ๑๖๑ 
 ๔.๓ รูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้

กลไกพุทธบูรณาการ ๒๑๖ 
 ๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย ๒๓๗ 
    
บทที่ ๕  สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ                                                     
 ๕.๑ สรุปผลการวิจยั ๒๔๑ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๔๘ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๕๗ 
 
บรรณานุกรม ๒๖๑ 
 
ภาคผนวก 

  

ภาคผนวก ก การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ๒๖๘ 
ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์ ๓๐๑ 
ภาคผนวก ค รายนามผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ๓๑๖ 
ภาคผนวก ง ประมวลภาพกิจกรรมการเสวนากลุ่ม ๓๒๗ 
 

ประวัติผู้วิจัย ๓๓๔ 
 



ซ 

   

สารบัญตาราง 
                                    
ตารางที ่ หน้า 
๒.๑ ความหมายของการคอรัปช่ัน ๑๕ 
๒.๒ ทฤษฎีเก่ียวกับการทุจริต ๑๘ 
๒.๓ รูปแบบการทุจริตคอร์รัปชัน ๒๐ 
๒.๔ สาเหตุและปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ๒๕ 
๒.๕ ค่านิยมที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการทุจริต ๓๐ 
๒.๖ สภาพปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ๓๑ 
๒.๗ ผลกระทบจากการทุจริต ๓๒ 
๒.๘ แนวโน้มการทจุริตคอร์รัปชันในอนาคต ๓๓ 
๒.๙ แสดงหลักการบริหารราชการแผ่นดิน ๓๘ 
๒.๑๐ ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๑ 
๒.๑๑ หลักการปกครองท้องถิ่น ๔๓ 
๒.๑๒ ความสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๖ 
๒.๑๓ องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๘ 
๒.๑๔ จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕๐ 
๒.๑๕ แนวคิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ๕๑ 
๒.๑๖ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่และการกระจายอํานาจ ๕๒ 
๒.๑๗ ความหมายของหลักธรรมาภิบาล ๕๔ 
๒.๑๘ องค์ประกอบของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๕๘ 
๒.๑๙ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ๖๑ 
๒.๒๐ แนวคิดเก่ียวกับความโปร่งใส ๖๖ 
๒.๒๑ ความหมายของรูปแบบ ๖๗ 
๒.๒๒ ลักษณะของรูปแบบ ๖๘ 
๒.๒๓ สรุปองค์ประกอบของรูปแบบ ๖๙ 
๒.๒๔ แสดงการกระทําและผลของการกระทําทางกาย ๗๔ 
๒.๒๕ การกระทําทางวาจาและผลของการกระทํา ๗๔ 
๒.๒๖ แสดงผลของการกระทําทางวาจา ๗๔ 
๒.๒๗ หลักพุทธธรรมบูรณาการกับการทุจริต ๘๒ 
๒.๒๘ เกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน ๘๗ 
๒.๒๙ เกณฑ์ขั้นนวัตกรรม (Innovation) ๘๘ 
๒.๓๐ หลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคํา ๘๙ 
๒.๓๑ แนวทางการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า

ทองคํา ๑๐๘ 
 



ฌ 

   

สารบัญตาราง (ต่อ) 
                                    
ตารางที ่ หน้า 
  
๒.๓๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการทุจริต ๑๑๗ 
๒.๓๓ งานวิจัยที่เก่ียวกับหลักธรรม ๑๒๓ 
๒.๓๔ งานวิจัยที่เก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๒๖ 
๓.๑ แสดงพ้ืนที่ ช่ือตําแหน่ง ช่ือนามสกุล ผู้ใหข้อ้มูลสําคญั ๑๓๒ 
๔.๑ สรุปความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะสภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มต่ีอสังคมไทย ๑๕๗ 
๔.๒ ตารางแสดงนโยบายของผู้บริหารระดับสูงเพ่ือเป็นรูปแบบการดําเนินการป้องกันการ

ทุจริต ๑๖๔ 
๔.๓ สรุปผลการระดมความเห็นตามสภาพปัญหาการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตและ

รูปแบบการป้องกันการทุจริต ด้านการ “ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม” ๑๗๐ 
๔.๔ สรุปผลการระดมความเห็นตามสภาพปัญหาการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตและ 

รูปแบบการป้องกันการทุจริต ด้านการ “ป้องกันการทุจริต” ๑๗๒ 
๔.๕ สรุปผลการระดมความเห็นตามสภาพปัญหาการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตและ

รูปแบบการป้องกันการทุจริตด้านการ “ปราบปรามการทุจริต” ๑๗๓ 
๔.๖ สรุปผลการระดมความเห็นตามสภาพปัญหาการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตและ

รูปแบบการป้องกันการทุจริตด้านการ “ยกย่องชมเชยผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง” ๑๗๔ 
๔.๗ สรุปผลการระดมความเห็นตามสภาพปัญหาการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตและ 

รูปแบบการป้องกันการทุจริตด้านการ “ยึดหลักการบังคับใช้กฎหมาย” ๑๗๕ 
๔.๘ สรุปผลการระดมความเห็นตามสภาพปัญหาการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตและ

รูปแบบการป้องกันการทุจริต เรื่องอ่ืนๆ ที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อแนวทางต่อต้านการ
ทุจริตฯ ๑๗๗ 

๔.๙ ผลการระดมความคิดเห็น ๑๗๘ 
๔.๑๐ รูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๑๑ 
๔.๑๑ ความถี่ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ๒๑๒ 
๔.๑๒ ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ๒๓๔ 
 

 
 
 
 



ญ 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที ่ หน้า 
๒.๑ แนวทางและมาตรการตามยุทศาสตร์ที่ ๑ ๓๖ 
๒.๒ หลักการกระจายอํานาจปกครอง (Decentralization) ๕๐ 
๒.๓ สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๖๑ 
๒.๔ กรอบแนวคิดสําคัญด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๘๖ 
๒.๕ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๒๗ 
๔.๑ รูปแบบการป้องกันการทุจริตด้วยกลไกพุทธบูรณาการในระดับบุคคล ๒๑๙ 
๔.๒ รูปแบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๒๐ 
๔.๓ รูปแบบการป้องกันการทุจริตด้วยกลไกพุทธบูรณาการขององค์กร ๒๒๓ 
๔.๔ รูปแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการประชุมเพ่ือกําหนด

วิสัยทัศน์ ๒๒๕ 
๔.๕ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กรเพ่ือสร้างความสามัคค ี ๒๒๖ 
๔.๖ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับในทุกระดับสายงานองค์กร ๒๒๗ 
๔.๗ การบริหารองค์กรโดยอาศัยประสบการณ์จากผู้เช่ียวชาญทุกระดับ ๒๒๘ 
๔.๘ การบริหารองค์กรโดยการเคารพและให้เกียรติต่อกันในองค์กร ๒๒๙ 
๔.๙ การบริหารองค์กรโดยการส่งเสริมจารีต ธรรมเนียมท้องถิน่เดิมของแต่ละท้องถิ่น ๒๓๐ 
๔.๑๐ การส่งเสริม อุปถัมภ์ความเช่ือ ศาสนา และบุคลากรทางศาสนา ๒๓๑ 
๔.๑๑ รูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้กลไกพุทธ

บูรณา ๒๓๓ 
๔.๑๒ แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๒๓๗ 
 



ฎ 
 

คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ 
 

อักษรย่อในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ฉลองราชสมบัติ ๕๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
พุทธศักราช ๒๕๓๙ และอรรถกถาภาษาไทย ใช้ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยเรียงตามลําดับคัมภีร์ 
ดังน้ี 

พระสุตตันตปฎิก 
ขุ.ม. (ไทย)   = สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย  มหานิทเทส  (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย  อุทาน   (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฏก  ทีฆนิกาย  ปาฏิวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
สํ.ม. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  สํยุตฺตนิกาย  มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 
อง.ติก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกก.(ไทย) = สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  จตุกฺกนิปาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก. (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  สัตตกนิบาต  (ภาษาไทย) 
 

สําหรับการอ้างอิงเลขที่อยู่หลังช่ือย่อของคัมภีร์ใช้แบบ ๓ ตอนและ ๒ ตอน คือ เล่ม/ ข้อ/
หน้า และ เล่ม/ หน้า  

ส่วนการอ้างอิงเลขที่อยู่หลังช่ือย่อ เช่น วิ.มหา. ๑/๒. หมายถึง วินยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ 
ข้อ ๒ เป็นต้น 
 



 
 

บทที่ ๑ 

บทนํา 
 
๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาที่มีความสําคัญที่สุดประการหนึ่งของหลายประเทศ โดยมีระดับ
และความรุนแรงที่เพ่ิมมากขึ้นและสลับซับซ้อนมากข้ึนตามลําดับ แม้ว่าหลายประเทศได้ก้าวเข้าสู่ความ
ทันสมัย มีระบบการบริหารราชการที่ทันสมัย มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระต่างๆ 
อย่าง องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลกและภาคประชาชน ที่ต่างเห็นพ้องกันว่าการคอรัปช่ันเป็น
ปัญหาที่นําไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคท่ีขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้จริง๑ ซึ่งอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nation Convention Against Corruption : 
UNCAC) ได้กําหนดให้วันที่ ๙ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล หรือ International 
Anticorruption Day โดยมีที่มาจากการประชุมนานาชาติที่เห็นพ้องต้องกันว่า ความสําคัญของการ
ต่อต้านการทุจริตและตระหนักถึงภัยของการทุจริตที่ส่งผลเสียหายต่อการพัฒนาความเจริญของ
ประเทศ รวมไปถึงการทุจริตระหว่างประเทศมีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้น อันเป็นผลมาจากความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและคมนาคมไร้พรมแดน ที่เอ้ือให้การทําทุจริตได้ง่าย รวดเร็ว 
และตรวจจับได้ยากย่ิงขึ้น๒  การทุจริตคอร์รัปช่ันถือว่าเป็นอาชญากรรมประเภทหน่ึงที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจสังคม การเมืองตลอดจนความเชื่อมั่นระหว่างประเทศการทุจริตคอร์รัปช่ันอาจมีความหมาย
หลายมิติ และมองได้หลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ตําแหน่งหน้าที่การงานเพ่ือแสวงหาประโยชน์
ส่วนตัวโดยมิชอบเป็นเรื่องของการรับเงินสิ่งของที่มีค่าเพ่ือกระทําการหรือละเว้นกระทําการบางอย่าง
นอกจากน้ียังมีความหมายไปถึงการใช้อํานาจหน้าที่เพ่ือเหตุผลมิบังควรด้วยการทุจริตคอร์รัปช่ันยัง
รวมถึงพฤติกรรมที่เบ่ียงเบนไปจากหน้าที่ปกติเช่นการใช้อิทธิพลส่วนตัวบางประการหากมองในมิติด้าน
กฎหมายการทุจริตคอร์รัปช่ันอาจตรงกับคําว่าการทุจริตในวงราชการ ได้แก่ การฉ้อราษฎร์บังหลวงซึ่ง
ตามประมวลกฎหมายอาญาใช้คําว่าการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับ
ตนเองหรือผู้อ่ืนหากมองในมิติด้านศีลธรรม การคอร์รัปช่ัน ได้แก่ การกระทํา ซึ่งละเมิดหลักแห่ง
ศีลธรรมเรื่องต่างๆ๓  

                                                  
๑เอก ต้ังทรัพย์วัฒนา และคณะ, “แนวทางการประยุกต์มาตรการสากลเพ่ือการต่อต้านการทุจริตของ

ประเทศไทย”, วารสารวิชาการ ป.ป.ช., ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม ๒๕๕๔) : ๗๔-๗๕. 
๒ปานเทพ กล้าณรงค์ชาญ, จุลสารสํานักงาน ป.ป.ช.สุจริต, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๕๓ ประจําเดือนตุลาคม – 

ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๑๗. 
๓ทินพันธ์ุ นาคะตะ, การเมืองการบริหารไทย: ภาวะของชาติ โครงการเอกสารและตําราสมาคมรัฐ

ประศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๗.  



๒ 

 การทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นการใช้อํานาจหรืออิทธิพลในตําแหน่งหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่เพ่ือ
เอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง การทุจริตเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความ
สลับซับซ้อน ซึ่งในการแก้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย องค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International) มีความเห็นว่าจําเป็นต้องดําเนินการเป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือต้องมี
การออกแบบมาตรการแก้ปัญหาการทุจริตเป็นการเฉพาะประเทศ โดยต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการ
วิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน ทั้งในส่วนที่เก่ียวข้องกับสาเหตุการทุจริต และลักษณะของความเสี่ยง
หรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงต้องพิจารณาปัญหาบนพ้ืนฐานของความจริง และ
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับองค์กรหรือโครงสร้างทางสถาบันของชาติที่มีอํานาจหน้าที่เก่ียวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่อาจจะถูกกระทบจากการดําเนินการดําเนินมาตรการดังกล่าวด้วย๔ 

สําหรับประเทศไทยน้ัน เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปช่ันเป็นปัญหา
สําคัญลําดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านาน
จนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เก่ียวพันกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยมาอย่าง
ยาวนาน หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว๕ เมื่อปัญหาดังกล่าวผูกพันอยู่กับ
สังคมไทย จึงส่งผลให้คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้ โดย
มักจะใช้แนวคิดว่าผู้มีอํานาจก็มักจะโกงกันทุกฝ่าย ดังน้ันหากใครโกงแล้วทํางานเก่งก็ถือว่าพอรับได้ 
จึงทําให้คนยินยอมที่จะเสียเงินเพ่ือซื้อความสะดวก สิทธิพิเศษ หรือตัดความรําคาญแม้กระทั่งเกิด
ความคิดสีเทาประเภทกินตามนํ้า เข้าเมืองตาหล่ิวก็หลิ่วตาตาม ตัวเล็กกินไก่ตัวใหญ่กินช้าง หรือคน
โกงแต่เก่งดีกว่าคนซื่อที่ทํางานไม่เป็น ซึ่งการกระทําและความคิดเหล่าน้ี ทําให้สังคมไทยกลายเป็น
สังคมคอรัปช่ันเกือบจะสมบูรณ์๖ ในแต่ละปีพ่อค้าและนักธุรกิจกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ต้องสูญเสียเงิน
ให้กับการคอรัปช่ันเป็นจํานวนสูงถึงเกือบ ๓ แสนล้านบาท ซึ่งเงินจํานวนน้ี หากไม่ไปตกอยู่ในกระเป๋า
ของคนเพียงไม่ก่ีคนย่อมสามารถอํานวยประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศได้  ทําให้รัฐต้องจ่ายเงิน
งบประมาณสูงกว่าที่เป็นจริง ทําให้ประชาชนต้องได้รับบริการสาธารณะที่ไม่มีคุณภาพ อีกทั้งยังทําให้
นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในระบบราชการไทยท่ีมักจะมีการใช้อํานาจโดยมิชอบ และมักมีการเรียก
ผลประโยชน์จากนักลงทุน เพ่ือแลกกับการอนุญาตให้เอกชนดําเนินการในกิจการที่รัฐจะต้องทํา ซึ่งรัฐ
เองก็ไม่สามารถตรวจสอบการกระทําดังกล่าวได้๗ 

แม้ว่าปัจจุบันในสังคมไทยจะมีความต่ืนตัวในการต่อต้านการทุจริต ก็ตามสถานการณ์การ
ทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มของสถานการณ์ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะแนวโน้ม

                                                  
๔สังสิต พิริยะรังสรรค์, คอรัปชั่นแบบเบ็ดเสร็จ, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ร่วมด้วย

ช่วยกัน, ๒๕๔๙), หน้า ๗๒. 
๕วิทยากร เชียงกูล, แนวทางปราบคอร์รัปชั่นอย่างได้ผล, (กรุงเทพมหานคร : สายธารการพิมพ์, 

๒๕๔๙), หน้า ๑๗.  
๖สัมฤทธ์ิ ยศสมศักด์ิ, “คอร์รัปชั่น ธรรมาภิบาล และจริยธรรมในสังคมไทย”, ใน เอกสารเสนอในการ

ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งท่ี ๗ เสรีภาพ อํานาจ จริยธรรม กับการเมืองไทย 
ระหว่างวันท่ี ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙, หน้า ๘, (อัดสําเนา). 

๗เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, กลเม็ดเด็ดปีกคอร์รัปชั่น, (กรุงเทพมหานคร : ชัคเซสมีเดีย, ๒๕๔๗), 
หน้า ๒๙. 



๓ 

ของการทุจริตเชิงนโยบาย โดยกลุ่มของนักการเมือง นอกจากน้ี นักการเมืองยังขาดเจตนารมณ์ที่แน่ว
แน่ต่อการต่อต้านการทุจริต ทําให้ที่ผ่านมา การขับเคลื่อนนโยบายชาติที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขาดความต่อเน่ือง๘ โดยในประเทศไทยนับว่าเป็นปัญหาใหญ่โดยเฉพาะในหน่วย
ราชการ ย่ิงมีอํานาจมากขึ้น ย่ิงปราศจากระบบตรวจสอบถ่วงดุล จึงย่ิงเพ่ิมการทุจริต ดังน้ัน การ
ทุจริตคอรัปช่ัน จึงเกิดขึ้นมากมายกว้างขวางและยาวนาน  การทุจริตคอร์รัปช่ันมีอยู่ในทุกระดับต้ังแต่
นักการเมืองในระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ระดับข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร และตํารวจ 
ตลอดจนการทุจริตในภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ การทุจริตคอร์รัปช่ันในการจัดซื้อจัดจ้าง
มักจะพบในการฮ้ัวประมูลโครงการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การทุจริตในสัมปทานผูกขาด การ
ทุจริตโดยการทําลายระบบตรวจสอบอํานาจรัฐ เป็นการดําเนินการให้บุคคลที่มีสายสัมพันธ์กับผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ การ
ทุจริตเชิงนโยบาย เริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการจัดทําโครงการระดับประเทศ แผน หรือกลไกในการบริหาร
โครงการจะเก่ียวข้องกับเครือข่ายผลประโยชน์ที่เช่ือมโยงกันทุกระดับ โดยการทุจริตในลักษณะน้ีมัก
เกิดขึ้นในโครงการใหญ่ๆ ระดับชาติ ซึ่งผู้ที่มีอํานาจสั่งการหรือควบคุมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีตํา
แน่งสูงทางการเมือง สามารถใช้อิทธิพลและโอกาสในตําแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
ได้ง่าย และบุคคลดังกล่าวจะมีส่วนในการควบคุมองค์กรต่างๆ ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการ
ตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใส ไม่เกรงกลัวการถูกจับกุม ยึดทรัพย์หรือว่าถูกคุมขัง ดําเนินคดีอาญา 
ส่งผลให้องค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตไม่มีอิสระอย่างแท้จริง เพราะอยู่ภายใต้อํานาจของ
องค์กรทางการเมือง๙ 
 รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้มีความพยายามที่จะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน ด้วยการจัดต้ัง
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือทําหน้าที่ป้องกันและปราบปรามทุกจริตและประพฤติมิชอบทุกวิถีทาง เช่น 
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือควบคุมและลงโทษข้าราชการประจํา และในปี พ.ศ.๒๕๔๐ ได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทของ 
ป.ป.ป. ไปเป็นสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) เพ่ือสร้าง
กรอบในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันให้ครอบคลุมไปถึงฝ่ายการเมือง พร้อมกับการให้อํานาจ
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) เข้าตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดินมากขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ.
๒๕๕๙ ได้มีพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือทําหน้าที่
อํานวยความยุติธรรมในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น แต่ดูเหมือนว่า
ย่ิงมีการป้องกัน ปราบปราม ก็ย่ิงทําให้รูปแบบและพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปช่ัน เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ 

                                                  
๘ท.เทิดธรรม, คอรัปชั่น: รูปแบบ ปัญหา กลยุทธ์ในการแก้ไข สะท้อนความจริงในระบบราชการและ

สังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เมฆขาว, ๒๕๔๕), หน้า ๔-๕. 
๙ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ, การคอรัปชั่นในระบบราชการไทย, พิมพ์คร้ังท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : 

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๓๐๓.  
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โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์กรส่วนย่อยลงไป ซึ่งมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และรุนแรงมากเป็นอันดับ
ต้นๆ ของประเทศ และมีรูปแบบที่แตกต่างจากการทุจริตคอร์รัปช่ันในองค์การภาครัฐอ่ืนๆ๑๐ 

จากผลการศึกษาและทบทวนสถานการณ์แนวโน้มการทุจริตในประเทศไทยในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน ได้แสดงให้เห็นว่า ประเทศ
ไทยพยายามท่ีจะพัฒนา ปรับปรุง และเสริมสร้างกลไกมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการให้สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๖ การจัดทํายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๑-
๒๕๕๕) การจัดทํามาตรการทั้งในระดับชาติและระดับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต 
การขยายเครือข่ายเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต และการดําเนินงานโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจากภาคส่วนที่หลากหลายและพ้ืนที่
ดําเนินการกระจายไปในทุกภูมิภาคของประเทศ๑๑ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การทุจริตในประเทศ
ไทยกลับมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปช่ันในช่วง ๑ 
ทศวรรษที่ผ่านมา ที่ค่าคะแนนของประเทศไทยทรงตัวอยู่ในระดับตํ่ากว่าคร่ึงโดยตลอด โดยในปี พ.ศ.
๒๕๕๘ ค่าคะแนนดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทยอยู่ที่ ๓๘ คะแนน และประเทศไทยถูกจัดอยู่ใน
ประเทศลําดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศและเม่ือมีการพิจารณาเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศ
ไทยอยู่ในอันดับที่ ๓ จาก ๙ ประเทศในกลุ่มอาเซียน ตามตารางที่ ๑.๑๑๒  

 
ตารางที่ ๑.๑ แสดงดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของประเทศในภูมิภาค  

   อาเซียน (Corruption Perceptions Index 2015) 
ประเทศ คะแนนปี ๒๕๕๘ คะแนนปี ๒๕๕๗ อันดับโลกปี 

๒๕๕๘ 
อันดับใน
อาเซียน 

สิงคโปร์ ๘๕ ๘๔ ๗ ๑ 
มาเลเซีย ๕๐ ๕๒ ๕๐ ๒ 
ไทย ๓๘ ๓๘ ๘๕ ๓ 
อินโดนีเซีย ๓๖ ๓๔ ๘๕ ๓ 
ฟิลิปปินส์ ๓๕ ๓๘ ๑๐๗ ๕ 
เวียดนาม ๓๑ ๓๑ ๑๑๙ ๖ 
ลาว ๒๖ ๒๕ ๑๔๕ ๗ 
เมียนมาร์ ๒๒ ๒๑ ๑๕๖ ๘ 
กัมพูชา ๒๑ ๒๑ ๑๕๖ ๘ 

                                                  
๑๐สุพรรณี ไชยอําพร และศิรินทิพย์ อรุณเร่ือ, การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการไทย,

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ป., ๒๕๔๕), หน้า 
๑๘๕-๑๘๖. 

๑๑สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐), (นนทบุรี : ม.ป.ท., ๒๕๕๗), หน้า ๑๒. 

๑๒ ดัชนีชี้วัดการคอรัปชั่นประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนโดยมูลนิธิองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสในประเทศไทย [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา : www.transparency.org/ [๑๕ มิ.ย.๒๕๕๙]. 
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 จากดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอรัปช่ันดังกล่าวยังพบว่าผลกระทบของการมีการกล่าวหาว่า 
การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ส่งผลกระทบต่ออันดับภาพลักษณ์คอร์ปรัปช่ันโดยจาก
การรายงานผลการศึกษา เรื่องการกล่าวหาการช้ีมูลความผิด ข้อทักท้วงและพฤติกรรมการกระทํา
ความผิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยได้นําผลการศึกษาจากข้อมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม (ป.ป.ช.) พบว่า หน่วยงานที่ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องดังกล่าว และส่ง
เรื่องให้ผู้บังคับบัญชา ผู้มีอํานาจต้ังต้น ถอดถอนหรือพนักงานสอบสวนดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 
ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ จํานวน ๙๒๓ เรื่อง เป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวนน ๑๘๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๓ ซึ่งจําแนกเป็นขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ๕ เรื่อง (ร้อยละ ๒.๗๓) เทศบาล ๕๐ เรื่อง (ร้อยละ ๒๗.๓๒) และองค์การบริหารส่วน
ตําบล ๑๒๘ เรื่อง (ร้องละ ๖๙.๔๕) และเป็นหน่วยงานอ่ืน (๗๗ หน่วยงาน) จํานวน ๗๔๐ เรื่อง คิด
เป็นร้อยละ ๘๐.๑๗๑๓ 

นอกจากน้ียังพบว่า สถิติเรื่องร้องเรียนที่มีมายังสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. 
ต่างก็มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น การทุจริตคอรัปช่ันมีความเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบในหลายกลุ่ม เป็น
เครือข่ายที่มีความสลับซับซ้อน มีการกระจายตัวไปสู่ภูมิภาค รวมท้ังยังมีความเช่ือมโยงกันในระดับ
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ๑๔ 

สําหรับการทุจริตคอรัปช่ันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันพบว่า ได้ส่งผลกระทบต่อการ
สูญเสียงบประมาณของรัฐและนําไปสู่ปัญหาการพัฒนาประเทศโดยรวมเช่นกันและมีผลสะเทือนต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนความศรัทธาต่อระบบการปกครองท้องถิ่นและ
การกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นอย่างมาก แม้ว่าประเทศไทยจะมีกระบวนการตรวจสอบทางกฎหมาย
และองค์กรที่กํากับดูแลและตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวนหลายองค์กรก็ตามแต่การ
ทุจริตคอรัปช่ันกลับดําเนินการไปได้อย่างต่อเน่ืองและพัฒนาเทคนิควิธีการทุจริตเพ่ือหลบหลีกหรือ
หลีกเลี่ยงการทุจริตคอรัปช่ันได้อย่างปลอดภัยไม่สามารถเอาผิดต่อการทุจริตได้๑๕ 

ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์การทุจริตคอรัปช่ันอย่างต่อเน่ืองและรุนแรงขึ้นเป็น
ลําดับ พบว่า มี ๒ ประการหลัก คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ การขาดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะในหน่วยงานของภาครัฐและ
ภาคการเมือง ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่มีความอ่อนไหวและเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตเป็นอย่างมาก ภาค
การเมืองมีการผูกอํานาจในการบังคับใช้นโยบาย ขาดความจริงใจในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ทําให้ที่ผ่านมานโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ได้ถูกดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากน้ี ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงองค์กรตามรัฐธรรมนูญ พบว่า ยังประสบ
ปัญหาการทํางานที่ขาดการบูรณาการ ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีทําหน้าที่ด้านการ

                                                  
๑๓ รายงานผลการศึกษา เรื่องการกล่าวหา การชี้มูลความผิด ข้อทักท้วง และพฤติกรรมการกระทํา

ความผิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ผลิตเอกสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, 
๒๕๕๙), หน้า ๒-๕. 

๑๔วิชา มหาคุณ, การทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน: คอรัปชั่นสีเทา, (สํานักมาตรการ
ป้องกันการทุจริต สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ๒๕๕๕), หน้า ๑๑. 

๑๕ โกวิทย์ พวงงาม, การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท ชันเพคเกจจิ้ง (๒๐๑๔) จํากัด, ๒๕๕๙), หน้า ๔๓. 



๖ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีลักษณะการทํางานในลักษณะต่างคนต่างทํา เน่ืองจากปัจจัยใน
ด้านกรอบของกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของแต่ละหน่วยงาน อีกทั้งหน่วยงานเหล่าน้ียังคงมี
อุปสรรคในด้านกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ย่ิงไปกว่าน้ันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่อาจ
ปฏิเสธได้ว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยในปัจจุบันยังคงขาดกลไกการ
ติดตามและตรวจสอบการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยยังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มกําลัง ได้แก่  
การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ผ่านมาพบว่ายังคงมี
ประชาชนจํานวนมากไม่มีโอกาสรับรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แม้ว่าใน
ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ได้มีความต่ืนตัวในเรื่องของการทุจริต แต่โอกาสในการที่ประชาชนจะได้
เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐยังคงถูกจํากัด ด้วยเหตุน้ี ส่งผลให้การดําเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตขาดความต่อเน่ืองและล่าช้า๑๖ การดําเนินงานในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตจําเป็นต้องสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หลักการ
หน่ึงที่มีประสิทธิภาพคือการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเน่ืองในทุกองค์กร โดยการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันในทุกองค์กร 
ทุกระดับช้ันอย่างมีประสิทธิภาพ๑๗ 

พระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาที่มีความสําคัญและเป็นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของคนไทย
มาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หลักการสําคัญของศาสนามุ่งหวังต้ังเป้าหมายให้คนทําความดี ละความช่ัว 
รู้จักเหตุผลผิดชอบช่ัวดี มีจิตสํานึกในการดํารงชีวิต อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข พระพุทธศาสนามีส่วน
สําคัญต่อวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย และสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน๑๘ นอกจากน้ีหลัก
พุทธธรรมในทางพระพุทธศาสนาได้ปรากฏมีในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
คอรัปช่ันไว้ในหลายหัวข้อ เช่น ธรรมโลกบาล ได้กล่าวถึง หิริและโอตตัปปะ ความละอายใจและการมี
จิตสํานึกเกรงกลัวต่อบาป อกุศลที่จะเกิดขึ้นหลังจากทําบาป หลักกฎแห่งกรรม๑๙ หลักอกุศลมูล        
๓ ประการ๒๐ คือ โลภะ โทสะ และโมหะ อันเป็นรากเหง้าที่สําคัญที่ทําให้คนในสังคมสามารถกระทํา
บาปและทุจริตฉ้อฉลได้ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการ๒๑ อันเป็นแนวทางในการป้องกันการกระทําอัน
เป็นอกุศลและการทุจริตคอรัปช่ันได้เป็นอย่างดี เป็นต้น จะเห็นได้ว่า หลักพุทธธรรมในทาง

                                                  
๑๖ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐, (นนทบุรี : สํานักงาน ป.ป.ช., ๒๕๕๗), หน้า ๔. 
๑๗ประจักษ์ ก้องกีรติ, ประชาธิปไตย คอรัปชั่น และการปฏิรูปประเทศไทย:จะ ใช้ประชาธิปไตย 

แก้ปัญหาคอรัปชั่นได้อย่างไร, (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ (TDRI), ๒๕๕๗), หน้า ๒๙. 
๑๘สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), คู่มือการฝึกอบรม

หลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา, (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๒. 

๑๙องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒/๑๔๐. 
๒๐องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๗๐/๒๗๕. 
๒๑องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๕/๑๑๔. 



๗ 

พระพุทธศาสนามีส่วนในการป้องกันและปราบปรามการกระทําอันทุจริตและคอรัปช่ันได้ โดยการ
แก้ปัญหามาจากภายในตัวของคนตลอดจนเป็นวัคซีนป้องกันและเปิดแนวทางที่สุจริตให้คนในสังคมได้
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สังคมปัจจุบันมุ่งหวังและปรารถนาให้
เกิดขึ้นในสังคมไทย 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันในสังคมไทยปัจจุบันยังมีประสิทธิภาพ
ด้อยอยู่มาก อันเน่ืองมาจากเหตุปัจจัยหลายประการ เช่น กฎหมายมีบทลงโทษไม่รุนแรงและมีช่อง
โหว่ให้คนกระทําความผิดได้ง่าย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนยังขาดความเข้าใจ ปัญหาจากผู้มี
หน้าที่ในการตรวจสอบ เป็นต้น เมื่อสถานการณ์การทุจริตคอรัปช่ันยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ทางเลือกหน่ึงที่มีประสิทธิภาพคือ อาศัยการมีส่วนร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดภาค
ประชาชน โดยเริ่มการแก้ปัญหามาจากภายในตัวบุคคลก่อนด้วยการปลูกฝังจิตสํานึกสาธารณะ เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ขัดเกลาให้คนในสังคมรู้จักผิดชอบช่ัวดี ซึ่งในส่วนน้ีต้องอาศัย
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาในการขัดเกลาพฤติกรรมของคนในทุกระดับช้ัน และประสานความ
ร่วมมือกับภาครัฐในการเข้มงวดจริงจังในการช่วยกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ันให้มี
แนวโน้มที่ลดลงได้ การบูรณาการหลักพุทธธรรมในทางพระพุทธศาสนากับมาตรการของภาครัฐ ถือ
เป็นแนวทางหน่ึงที่จะช่วยให้ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันทุเลาลงได้ และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้คน
ในสังคมรู้จักสํานึกรับผิดชอบ มีจิตคิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักและได้ปฏิบัติตามแนวทางของ
ความเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นศาสนิกที่ดีของศาสนา๒๒ 

การแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันในสังคมไทยเป็นปัญหาที่ท้าทายให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับการป้องการและปราบปรามการทุจริตต้องตระหนักและแสวงหาวิถีทางในการแก้ไขให้มี
แนวโน้มให้ลดลง หลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นกลไกหน่ึงในการแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน
จากระดับปัจเจก ระดับชุมชน ระดับสังคม ระดับประเทศได้เป็นอย่างดี ทั้งน้ี ต้องอาศัยการบูรณาการ
ทั้งวิธีการทางกฎหมาย การตรวจสอบจากภาครัฐ และการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ร่วมกับกลไกหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา อันจะเป็นเครื่องมือในการประพฤติปฏิบัติ
ร่วมกัน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันในสังคมไทย ซึ่งจากสภาพปัญหาดังกล่าว 
ผู้วิจัยจึงทําการศึกษา การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการ 
เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและผลกระทบเก่ียวกับปัญหาการทุจริตที่มีในสังคมไทยและบทบาทของ
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นกลไกสําคัญในการแก้ปัญหาการทุจริตในสังคมไทย ตลอดจนนําเสนอ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตโดยการใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา อันจะเป็นทางออกที่ดีและสามารถ
แก้ปัญหาการทุจริตที่มีในสังคมไทยได้ในระยะยาวและให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมกัน
ในทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาการทุจริตได้อย่างย่ังยืนต่อไป 

 
 

                                                  
๒๒สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.), คู่มือการฝึกอบรม

หลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทศรีอนันต์
การพิมพ์ จํากัด, ๒๕๕๘), หน้า ๑๘. 



๘ 

๑.๒ ปัญหาท่ีต้องการทราบ 
๑.๒.๑ สภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทย มีลักษณะเป็นอย่างไร 
๑.๒.๒ รูปแบบการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบตามแนว

พระพุทธศาสนามีวิธีการอย่างไร 
๑.๒.๓ รูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้กลไกพุทธบูรณา

การ ควรเป็นอย่างไร 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือวิเคราะห์สภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทย 
๑.๓.๒ เพ่ือศึกษารูปแบบการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ

ตามแนวพระพุทธศาสนา 
๑.๓.๓ เพ่ือเสนอรูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธ

บูรณาการ 
 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณา
การ” ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการวิจัยออกเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วยขอบเขตด้านเน้ือหา ขอบเขต
ด้านประชากรหรือผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ และขอบเขตด้านระยะเวลา ซึ่งแต่ละด้าน มี
รายละเอียดดังน้ี  

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยในครั้งน้ี เป็นการมุ่งศึกษาเนื้อหาทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ คือ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก อรรถกถา 
ฎีกา และงานนิพนธ์ของนักปราชญ์สําคัญๆ ในทางพระพุทธศาสนา รวมถึงเอกสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และเอกสารรายงานต่างๆ ของเครือข่ายองค์กรและชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือต้องการทราบถึง
วิเคราะห์สภาพการเอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทย และค้นหารูปแบบการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งนําข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนา เพ่ือสร้างรูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้กลไกการบูรณาการทางพระพุทธศาสนา อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมใน
สังคมไทย ตลอดจนนําเสนอรูปแบบดังกล่าวเพ่ือเป็นแนวทางนําร่องและเป็นแบบอย่างในการขยายผล
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการระดมสรรพกําลังความร่วมมือให้ปรับเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมของ
การป้องกันการทุจริตในสังคมต่อไป โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริตด้วย
กลไกพุทธบูรณาการ ตามขอบเขตเนื้อหาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนด
กรอบเน้ือหาที่จะศึกษาเรื่องเก่ียวกับเก่ียวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันปัญหาโดยยึดแผน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 
ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึก
การต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์



๙ 

สาธารณะ ซึ่งมีความสอดคล้องกับบริบทเน้ือหาที่ต้องการศึกษา โดยมีข้อเสนอแนวทางและมาตรการ
ในการดําเนินงานที่สําคัญสรุปเป็นประเด็นได้ดังน้ี 
 ๑) ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักพอเพียง 
 ๒) ส่งเสริมการใช้และกําหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแก่ทุกภาคส่วนและ
กํากับดูแลการประพฤติให้เป็นไปตามหลักประมวลจริยธรรม 
 ๓) การใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูก-ปลุกและปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิด 
 ๔) ดูแลคุณภาพชีวิตและรายได้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธ

บูรณาการ”  
๑)  ระดมความคิดเห็นโดยอาศัยกลไกของภาครัฐเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการ

ดําเนินการจัดทําโครงการประชุมเสวนาการบูรณาการเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต 
ซึ่งประกอบด้วย  

(๑) ผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยจํานวน ๒ คน 
(๒) ผู้บริหาร นักวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต 

คอรัปช่ัน ๕ คน 
(๓) กลุ่มเป้าหมายในระดับปฏิบัติการจากกลุ่มต่างๆ ทั่วประเทศที่ประกอบด้วย 

ข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน จํานวน ๑,๔๐๐ คน 
๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) 

โดยผู้วิจัยได้กําหนดพิจารณาเลือกผู้ให้ข้อมูลสําคัญในพ้ืนที่ ๔ จังหวัดที่มีหน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคําจํานวน ๔ แห่ง แห่งละ ๘ คน รวมท้ังสิ้น ๓๒ คน โดย
แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังน้ี 

(๑) กลุ่มผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล
พระปกเกล้าทองคําจํานวน ๔ องค์กร องค์กรละ ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน 

(๒) กลุ่มผู้บริหารจากหน่วยงานที่ เก่ียวข้องกับภารกิจการป้องกันการทุจริต
คอรัปช่ันในพ้ืนที่ ๔ จังหวัดที่มีองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคําแห่งละ ๓ 
คน รวมทั้งสิ้น ๑๒ คน 

๓) สัมภาษณ์ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ันจากหน่วยงานส่วนกลาง จํานวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานป้องกัน
และปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ และสถาบันพระปกเกล้า  

๔) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  
ผู้วิจัยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของรูปแบบ

งานวิจัยเรื่อง “การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการ” จํานวน 
๑๐ รูปหรือคน  



๑๐ 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพืน้ที ่
การวิจัยเร่ือง “การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณา

การ” ผู้วิจัยได้กําหนดคัดเลือกพ้ืนที่ทําการวิจัย โดยการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) พ้ืนที่ของ
จังหวัดที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัล “พระปกเกล้าทองคําสําหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” เพ่ือเป็นตัวอย่าง
ในการวิจัย โดยคัดเลือกและสุ่มตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเจาะจง (Purposive Random 
Sampling) จํานวน ๔ แห่งใน ๔ จังหวัดๆ ละ ๑ แห่ง ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นองค์กรที่
มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรเป็นที่ประจักษ์ และได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงใช้เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบที่ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นแนวทางนําร่องในการศึกษาวิจัย โดยคัดเลือกพ้ืนที่วิจัย 
ดังต่อไปน้ี 

๑) เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
๒) เทศบาลเมืองสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
๓) เทศบาลเมืองแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ต้ังแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมเป็นระยะเวลา ๒๔ เดือน  
 
๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 

ทุจริต หมายถึง ความประพฤติช่ัวทางกายเรียกว่า กายทุจริต ความประพฤติช่ัวทางวาจา
เรียกว่า วจีทุจิต ความประพฤติช่ัวทางใจเรียกว่า มโนทุจริต เช่น ทุจริตต่อหน้าที่โดยใช้หรือ อาศัย
ตําแหน่งหน้าที่ อํานาจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่เพ่ือประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน การเห็นแก่ญาติพ่ีน้อง 
กินสินบน ที่เรียกว่า การคอรัปช่ันที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้องค์กรเสียหาย 

การป้องกันการทุจริต หมายถึง การยับย้ังหรือการหาวิธีการระงับการประพฤติมิชอบ 
หยิบฉวยเอาผลประโยชน์ด้วยวิธีการต่างๆ ของการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเกิดอันตรายขึ้นต่อส่วนบุคคลและส่วนรวม 

กลไก หมายถึง ระบบที่จะให้งานสําเร็จตามประสงค์ 
บูรณาการ หมายถึง เช่ือมหรือประสานกับสิ่งอ่ืน ในที่น้ีหมายถึง การเช่ือมหรือประสาน

ระหว่างหลักพุทธธรรมเข้ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลไกพุทธบูรณาการ หมายถึง การนําหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นระบบ เพ่ือเช่ือม

หรือประสานกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน โดยการนําหลักพุทธธรรมไปใช้ต้ังแต่
ระดับปัจเจกจนถึงระดับองค์รวม ของการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริตเน้น
การปรับเปล่ียนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 



๑๑ 

การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงสร้างการบริหารงานที่กําหนดโดยภาครัฐมาสู่การบริหารงานท้องถิ่น
อย่างเป็นรูปธรรม 

หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักธรรมที่นํามาบูรณาการหรือเป็นกลไกในการป้องกันการ
ทุจริตคอรัปช่ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสจํานวน ๒ หลักธรรมได้แก่  

๑) หลักโลกบาลธรรม (ธรรมคุ้มครองโลก) ประกอบด้วย  
(๑) หิริ แปลว่า ความละอายแก่ใจในการประพฤติช่ัว 
(๒) โอตัปปะ แปลว่า ความเกรงกลัวบาป ไม่ทําบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้ง 

๒) หลักอปริหานิยธรรม ๗ หมายถึง ธรรมอันเป็นที่ต้ังแห่งความไม่เสื่อม ๗ ประการ อัน
เป็นหลักธรรมที่ใช้ในการปกครองโดยผู้ปฏิบัติธรรมน้ีจะเป็นไปเพ่ือความเจริญ ประกอบด้วย 

(๑) หมั่นประชุมกันเป็นเนืองนิตย์ 
(๒) พร้อมเพรียงกันประชุม 
(๓) ไม่บัญญัติหรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่างๆ 
(๔) ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ 
(๕) ไม่ข่มเหงสตรี 
(๖) เคารพบูชาสักการะศาสนสถาน 
(๗) ให้การอารักขาผู้ทรงศีล 

 
๑.๖ ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการวิจัย 

๑.๖.๑ ทําให้ทราบถึงสภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทย  
๑.๖.๒ ทําให้รับรู้และเข้าใจรูปแบบการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามแนวพระพุทธศาสนา 
๑.๖.๓ ได้รูปแบบการป้องกันการทุจริตด้วยกลไกพุทธบูรณาการเป็นแนวทางในการ

บริหารจัดการและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสปราศจากการทุจริต คอรัปช่ัน  
๑.๖.๔ สามารถนํารูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไก

พุทธบูรณาการ เสนอต่อองค์กรภาครัฐและเอกชนเพ่ือนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 



 
 

 

บทที่ ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง “การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณา
การ” โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับ
การกําหนดกรอบของการศึกษา ดังมีรายละเอียดตามลําดับ ต่อไปน้ี 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับ “การทุจริตคอร์รัปชัน” 
๒.๒ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 
๒.๖ หลักพุทธธรรมที่เก่ียวกับการทุจริต 
๒.๗ ข้อมูลพ้ืนที่วิจัย 
๒.๘ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับ “การทุจริตคอร์รัปชัน” 
๒.๑.๑  ความหมายของการทุจริตคอร์รัปชัน 
ผู้วิจัยได้พิจารณาเห็นว่า การทําความเข้าใจคําจํากัดความของคําว่า “การทุจริต” กับ 

“คอร์รัปชัน” จะช่วยให้สามารถกําหนดนิยามของคําว่า “การทุจริต” มีความชัดเจนย่ิงขึ้นเน่ืองจากคํา
ว่า “การทุจริต” เป็นสิ่งสําคัญในการศึกษาวิเคราะห์ และสื่อความหมายได้กว้างขวางครอบคลุม ฉะน้ัน 
การนิยามให้ชัดเจน จะทําให้เกิดความเข้าใจได้ว่าประเด็นใดที่เข้าข่ายทุจริต ในการศึกษาวิจัยน้ีมีศัพท์ที่
ใช้บ่อยและจําเป็นต้องทําความเข้าใจความหมายของคําศัพท์ให้ตรงกัน คือ การทุจริต คอร์รัปชัน การ
ฉ้อราษฎร์บังหลวง ทั้งสามคําน้ีเป็นคําที่มีความหมายเดียวกัน จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวกับการ
ทุจริตคอร์รัปชัน มีหน่วยงาน องค์กร และนักวิชาการหลายท่านได้แสดงทัศนะไว้ ดังต่อไปน้ี 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๕ ระบุไว้ว่าทุจริต เป็นคํานาม หมายถึง 
“ความประพฤติ ช่ัว คดโกง ฉ้อโกง” นอกจากน้ี  World Bank (2014) ได้ นิ ยามความหมาย 
ของการทุจริตไว้กว้างๆ ว่า “Corruption is that it is the abuse of public power for private 
benefit…” หรือ “การใช้อํานาจสาธารณะในทางที่ผิดเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว...” และ องค์กรความโปร่งใส
ส ากล  ห รื อ  Transparency international (2015) ได้ นิ ย าม ค วามห ม าย ขอ งก ารทุ จ ริ ต ว่ า
“The abuse of entrusted power for private gain…” หรือ “การละเมิดอํานาจท่ีได้รับมอบหมาย



๑๓ 

 

เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว...”๑ 
องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติให้ความหมายว่า “Corruption is the abuse of 

entrusted power for private gain. It hurts everyone who depends on the integrity of 
people in a position of authority.” ซึ่งถอดความเป็นภาษาไทยได้ว่า คอร์รัปชัน เป็นการใช้อํานาจ
ที่ตนได้รับมอบโดยมิชอบเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ซึ่งทําให้ทุกคนมีหวังพ่ึง “คุณธรรมความซื่อตรง” 
(Integrity) ของผู้มีอํานาจอยู่ในมือต้องเจ็บปวด ทั้งน้ี “Integrity” ในภาษาอังกฤษมีความหมายลึกซึ้ง
มาก ซึ่งธานินทร์ กรัยวิเชียร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้อธิบายไว้ว่า “Integrity มาจากรากศัพท์ภาษา
ละตินว่า Integer แปลว่า ครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อพิจารณาแล้วจะได้ความหมายว่า “คนที่จะเป็นคนเต็ม
คนน้ันต้องมี Integrity เป็นคุณธรรมประจําตัว” และให้ความหมายว่า การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบ
ธรรม โดยต้องมีความหนักแน่น ความน่าเช่ือถือ ความยึดมั่นในหลักการและความถูกต้อง๒ 

คําว่า “โดยทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑) หมายถึง เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน๓ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๕๒ มาตรา ๔ ได้บัญญัติคําว่า “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่าง
ใดในพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อ่ืนเช่ือว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่น้ัน หรือ
ใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งน้ี เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน๔ 

คอร์รัปชัน เป็นคําที่มีความหมายกว้างขวาง หมายถึง การกระทําทุกอย่างที่เป็นไปโดย 
มิชอบหรือเป็นการกระทําเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว โดยใช้อํานาจและอิทธิพลที่มีอยู่ในตําแหน่งหน้าที่หรือ
อาศัยฐานะตําแหน่งพิเศษที่ตนมีอยู่ในกิจการสาธารณะรวมท้ังการกินสินบนด้วย๕ 

คอร์รัปชัน หมายถึง การกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระทําช่ัวและฉ้อโกง 
โดยมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมท้ังการกระทําที่ขัดต่อตําแหน่งหน้าที่และสิทธิของผู้อ่ืน 
นอกจากน้ี ยังหมายถึงการที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งประชาชนไว้วางใจกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่
ราชการ โดยการรับหรือยอมรับประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน๖ 
                                                  

๑ ถวิลวดี บุรีกุล, ดร. และ คณะ สถาบันพระปกเกล้า, การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการ
ทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทธรรมดาเพลส จํากัด, ๒๕๕๙), 
หน้า ๑๐-๑๒. 

๒ วีรวิท คงศักด์ิ, แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตเพ่ือสร้างดุลยอํานาจท่ีแท้จริง ๘ ทศวรรษ
ประชาธิปไตย: พลวัตดุลอํานาจ, (นนทบุรี: บริษัท เอพี กราฟิคดีไซน์และการพิมฑ์ จํากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๓๔๓-๓๔๔. 

๓ ประมวลกฎหมายอาญา, [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-
1.html [๒๐ พ.ค. ๒๕๖๐]. 

๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ 
(แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๐) และ(ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง สารัตถะ เก่ียวกับกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์
พับลิสซ่ิง จํากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๔. 

๕Myrdal, Gunnar. “The Folklore of Corruption”, The Asian Magazine. Vol 8 No.24 
(June 16, 1968): 719-32. 

๖Black Law Dictionary, 4th Edition  St Paul, (MN : West Publishing, 1979), p.151. 



๑๔ 

 

คอร์รัปชัน แสดงถึงการใช้อํานาจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกําไร ความชอบพอ หรืออภิสิทธ์ิ หรือ
เพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มหรือชนช้ัน ซึ่งออกมาในรูปการกระทําที่ละเมิดกฎหมาย หรือละเมิด
มาตรฐานความประพฤติทางศีลธรรมจรรยาที่ยอมรับ๗ เป็นการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่
ราชการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานเป็นผู้กระทําการทุจริตเอง เช่น เรียก รับ หรือการยอมรับสินบน
หรือการใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต หรือการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง
และพวกพ้อง หรือการประพฤติผิดวินัย๘ 

การคอร์รัปชันมิได้จํากัดอยู่เฉพาะในวงราชการเท่าน้ัน อีกแง่มุมหน่ึง การคอร์รัปชัน 
หมายถึง การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Rent-Seeking) ในภาคธุรกิจของเอกชน ในรูปแบบของ
การติดสินบนหรือสิ่งตอบแทนแก่นักการเมือง หรือข้าราชการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งค่าเช่าทางเศรษฐกิจ คือ
ผลกําไรที่ได้รับจากการเป็นผู้ผลิตหรือผู้จําน่ายสินค้าที่จํากัดการผลิตตามนโยบายของรัฐบาล๙ 

ทันพันธ์ นาคะตะ และอรทัย ก๊กผล ได้จําแนกการคอร์รัปชันออกเป็นแง่มุม กล่าวคือ การ
มองในด้านการใช้ตําแหน่ง หน้าที่การงาน การมอบงในด้านที่กระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม และการมองในด้านกฎหมาย และการมองในด้านศีลธรรม ซึ่งจําแนกได้ดังน้ี 

๑) ด้านการใช้ตําแหน่งหน้าที่การงาน คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้อํานาจหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ เป็นเรื่องของการรับเงินหรือสิ่งมีค่าเป็นเงินสําหรับการกระทําบางอย่างซึ่ง
เจ้าหน้าที่ผู้น้ันมีหน้าที่จะต้องทําอยู่แล้ว หรือจะต้องงดการกระทําอยู่แล้ว ดังน้ี คอร์รัปชันจึงเป็น
พฤติกรรมเบี่ยงเบนจากข้อบัญญัติที่ได้รับมาเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ซึ่งได้แก่ การรับสินบน 
การใช้ระบบพวกพ้องและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินอย่างผิดกฎหมาย 

๒) ด้านที่กระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม คอร์รัปชันหมายถึง การกระทํา
ของผู้มีอํานาจที่ถูกชักนําด้วยเงินหรือสิ่งตอบแทนอ่ืน ซึ่งไม่พึงจะมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย โดยให้
ประโยชน์แก่ผู้ที่ให้สิ่งตอบแทนน้ัน ทําให้ผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมได้รับความเสียหาย 
ซึ่งผลประโยชน์ที่ผู้คอร์รัปชันจะได้รับ ได้แก่ การมีอํานาจหน้าที่ การได้รับการยอมรับนับถือความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นต้น 

๓) ด้านกฎหมาย คอร์รัปชันตามกฎหมาย หมายถึง คอร์รัปชันของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล
เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการไหลเวียนของรายรับของรัฐบาลหรือรายได้ประชาชาติไปในทิศทางที่เป็นการเพ่ิม
ความมั่นคงส่วนบุคคลให้กับสมาชิกของรัฐบาลชุดน้ันๆ ซึ่งนับว่าเป็นการกระทําซึ่งผิดกฎหมาย แต่ก็มี
นักวิชาการบางคนเห็นว่าความหมายตามกฎหมายดังกล่าวไม่มีความคลอบคลุมเพียงพอสําหรับกฎหมาย
ไทย คอร์รัปชันจะมีความหมายตรงกับคําว่า “การทุจริตในวงราชการ” หรือ“การฉ้อราษฎร์บังหลวง” 

๔) ด้านศีลธรรมคอร์รัปชัน หมายถึง การกระทําซึ่งละเมิดหลักแห่งศีลธรรมในเรื่องต่างๆ๑๐  

                                                  
๗Van Roy, Edward, “On the Theory of Corruption”, Economic Development and 

Cultural Change, Vol 19, No.1 (October, 1970): 45. 
๘เกริกศักด์ิ กองศิลป์, “ปัญหาคอร์รัปชัน”, สังคมศาสตร์ปริทัศน์รายเดือน (๑๐ กันยายน ๒๕๔๕). 
๙ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ, “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย : วิธีการ  

ตัวชี้ ผลกระทบ และข้อคิดสู่การแก้ไข”, รายงานการวิจัย, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๑. 
 ๑๐รายงานการวิจัย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทุน

สนับสนุนการวิจัยประเภทกําหนดเรื่อง ประจําปี ๒๕๕๒ นําเสนอต่อสํานักงาน ป.ป.ช., ๒๕๕๕, หน้า ๑๕. 



๑๕ 

 

การทําให้เสียซึ่งหลักแห่งความซื่อสัตย์ การกระทําที่เป็นคุณงามความดี 
สรุปได้ว่า คอร์รัปชัน หมายถึง พฤติกรรมที่ใช้อํานาจหน้าที่ของตนเองกระทําช่ัวฉ้อโกง รับ

สินบน หรือแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบโดยใช้อํานาจที่ตนเองมีอยู่ เพ่ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ
พวกพ้อง อันทําให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือต่อหน่วยงานต่อรัฐน้ันๆ ซึ่งนับว่าเป็นการกระทําที่
ผิดกฎหมาย และละเมิดหลักศีลธรรม 

 
ตารางที่ ๒.๑ ความหมายของการคอร์รัปชัน 

นักวิชาการหรอื
แหล่งข้อมูล 

แนวคิดหลัก 

ถวิลวดี บุรีกุล (๒๕๕๙, 
หน้า ๑๐-๑๒) 

การละเมิดอํานาจที่ได้รับมอบหมายเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

วีรวิท คงศักด์ิ (๒๕๕๗, 
หน้า ๓๔๓-๓๔๔) 

การใช้อํานาจที่ตนได้รับมอบหมายโดยมิชอบเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา๑(๑) 

แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือ
ผู้อ่ืน 

พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔ 
(๒๕๕๕, หน้า ๔) 

ทุจริตต่อหน้าที่หมายความว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติใน
พฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อ่ืนเช่ือว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มี
ตําแหน่งหรือหน้าที่ น้ัน หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่เพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบฯ 

Myrdal, Gunnar, 
(1968) 

การกระทําทุกอย่างที่เป็นไปโดยมิชอบหรือเป็นการกระทําเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว โดยใช้อํานาจและอิทธิพลที่มีอยู่ในตําแหน่งหน้าที่
หรืออาศัยฐานะตําแหน่งพิเศษที่ตนมีอยู่ในกิจการสาธารณะรวมทั้งการ
กินสินบนด้วย 

Black Law Dictionary  
(1979) 

คอร์รัปชัน หมายถึง การกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็น
การกระทําช่ัวและฉ้อโกง โดยมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมท้ัง
การกระทําที่ขัดต่อตําแหน่งหน้าที่และสิทธิของผู้อ่ืน หรือการที่บุคคล
ใดบุคคลหน่ึงซึ่งประชาชนไว้วางใจกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่
ราชการ โดยการรับหรือยอมรับประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

เกริกศักด์ิ กองศิลป์ 
(๒๕๔๕) 

การคอร์รัปชันมิได้จํากัดอยู่เฉพาะในวงราชการเท่าน้ัน อีกแง่มุม
หน่ึง การคอร์รัปชัน หมายถึง การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Rent-
Seeking) ในภาคธุรกิจของเอกชน ในรูปแบบของการติดสินบนหรือสิ่ง
ตอบแทนแก่นักการเมือง หรือข้าราชการ 

 
 
 



๑๖ 

 

ตารางที่ ๒.๑ ความหมายของการคอร์รัปชัน (ต่อ) 
นักวิชาการหรอื
แหล่งข้อมูล 

แนวคิดหลัก 

Van Roy 
(October, 1970) 

คอร์รัปชัน แสดงถึงการใช้อํานาจเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลกําไร ความชอบ
พอ หรืออภิสิทธ์ิ หรือเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มหรือชนช้ัน ซึ่งออกมา
ในรูปการกระทําที่ละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดมาตรฐานความประพฤติ
ทางศีลธรรมจรรยาที่ยอมรับ เป็นการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่
ราชการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานเป็นผู้กระทําการทุจริตเอง เช่น 
เรียก รับ หรือการยอมรับสินบน การใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต 
หรือการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองและพวก
พ้อง หรือการประพฤติผิดวินัย 

ผาสุก พงษ์ ไพจิตร และ
คณะ 
(รายงานการวิจัย, ๒๕๔๑) 

คอร์รัปชัน หมายถึง การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Rent-
Seeking) ในภาคธุรกิจของเอกชน ในรูปแบบของการติดสินบนหรือสิ่ง
ตอบแทนแก่นักการเมือง หรือข้าราชการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจ คือผลกําไรท่ีได้รับจากการเป็นผู้ผลิตหรือผู้จําน่ายสินค้าที่
จํากัดการผลิตตามนโยบายของรัฐบาล 

 
 ๒.๑.๒ ทฤษฎีเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน 
 การศึกษาการทุจริตทั่วไปแล้วจะทําการศึกษาการทุจริตเป็นรายกรณีไป โดยการพิจารณา
จากสาเหตุหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น การศึกษามักจะออกมาในรูปแบบการอธิบายปรากฏการณ์ใน
กรณีศึกษา (Case study) แล้วจึงสรุปออกมาเป็นรูปแบบเฉพาะ รูปแบบของทฤษฎีการคอร์รัปชันน้ัน
มีผู้เขียนไว้จํานวนน้อย ตัวแบบสําคัญที่สามารถนํามาอธิบายปรากฏการณ์หรือสาเหตุของการคอร์รัป
ชันได้น้ัน มีดังน้ีคือ 
 ๑) ทฤษฎีหัวหน้า – ตัวแทน (Proprietary Theory of State) 
    เป็นแนวคิดที่อธิบายว่า การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากชนช้ันผู้ปกครอง (Ruling 
class) และพรรคพวกที่ต้องการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและธุรกิจ โดยการเข้ามากําหนดกฎเกณฑ์และระเบียบ ตลอดจนการผลักดันกฎหมายขึ้นมา
เพ่ือสร้างส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (Rent creating)จากน้ันก็แสวงหาส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (Rent 
seeking) ในรูปแบบที่หลากหลาย 
 ๒) ทฤษฎี Principal – Agent Problem 
      เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงโครงสร้างแรงจูงใจ (Incentive structure) ที่ผู้มีอํานาจได้
กําหนดหรือมอบให้ตัวแทนของตนเป็นคนดําเนินการ ตามทฤษฎีแล้วโครงสร้างแรงจูงใจที่ผู้มีอํานาจ
กําหนดขึ้นน้ันมีลักษณะโครงสร้างที่ เหมาะสม (Optimal) ในเชิงจิตวิทยาหรือรูปแบบของวัตถุ 
เพ่ือที่จะให้ตัวแทนน้ันไปทํางานแทนตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการหรือ
จุดมุ่งหมายที่ผู้มีอํานาจได้กําหนดไว้เป็นอย่างดี โครงสร้างแรงจูงใจของผู้มีอํานาจน้ัน สามารถจําแนก
ได้เป็น ๓ รูปแบบ คือ 



๑๗ 

 

  (๑) โครงสร้างแรงจูงใจที่เป็นบวกหรือได้รับผลประโยชน์จากการกระทํา (Carrot) 
  (๒) โครงสร้างแรงจูงใจที่เป็นลบหรือเสียประโยชน์จากการกระทํา (Stick) 
  (๓) Rent Seeking 
 เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงการกระทํา กิจกรรม หรือวิธีการต่างๆ ที่จะพยายามคงสภาพที่
สร้างขึ้น หรือถ่ายโอนสิทธิของรากฐานส่วนเกินทางเศรษฐกิจหรือค่าเช่าที่มีผลตอบแทนท่ีสูงกว่าปกติ
ในแต่ละประเภท นอกจากน้ี การแสวงหาส่วนเกินอาจจะอยู่ในรูปแบบที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย
ก็ได้ เช่น การล็อบบ้ีทางการเมือง การให้สินบน ซึ่งลักษณะต่างๆเหล่าน้ีเป็นการแทรกแซงตลาด โดย
รัฐบาลหรือผู้มีตําแน่งหน้าที่ในรัฐบาลเป็นการสร้างหรือบิดเบือนผลผลิตหรือระดับราคา กลไกการ
ทํางานของระบบตลาด การได้มาซึ่งผลประโยชน์น้ี ผู้ที่ได้รับผลตอบแทนก็จะพยายามรักษาสภาพ
ดังกล่าวไว้ให้นานที่สุดด้วยวิธีการต่างๆ เรื่อยไป  
 ๓) ทฤษฎีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
      ทฤษฎีน้ีอธิบายถึงผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันของผลประโยชน์ ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตามทฤษฎีน้ี คอร์รัปชันจะมีความหมายที่กว้างมาก ซึ่ง
ลักษณะของความขัดแย้งของผลประโยชน์น้ีอาจจะเป็นผลประโยชน์ที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินหรือปรากฏใน
รูปที่ไม่ผิดกฎหมายก็ได้ เกิดขึ้นได้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ เช่น ข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน 
หรือผู้บริหารที่มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากเพียงพอที่จะมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่สําคัญ ได้แก่ การรับผลประโยชน์ต่างๆ การทําธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา การทํางานหลังจาก
ออกจากตําแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ การทํางานพิเศษ การรับรู้ข้อมูลภายใน การใช้
สมบัติของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพ่ือประโยชน์
ในทางการเมืองของตนเอง๑๑ 
      ทฤษฎีเก่ียวกับการคอร์รัปชันน้ีทั้ง ๓ รูปแบบ สามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นตัวแบบการ
อธิบายปรากฏการณ์ที่ทําให้เกิดขึ้นของการคอร์รัปชัน สามารถนําไปใช้ในการต้ังคําถามว่าแต่ละทฤษฎี
น้ันเกิดขึ้นมาจากกลุ่มบุคคลใดในสังคม และมีลักษณะการใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไรได้บ้าง 
 สรุปได้ว่า ทฤษฎีเก่ียวกับการคอร์รัปชันเป็นรูปแบบที่นําเสนอแนวการคอร์รัปชันซึ่ง
อธิบายให้เห็นถึงการคอร์รัปชันในบริบทต่างๆ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพิจารณารูปแบบการ
คอร์รัปชันเพ่ือแสวงหาทางออกของปัญหาและสามารถขจัดการคอร์รัปชันในระยะยาวได้ 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 ๑๑สิทธิพันธ์ พุทธหุน, ทฤษฎีคอร์รัปชัน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

๒๕๔๒), หน้า ๒๒๐ – ๒๖๓. 



๑๘ 

 

ตารางที่ ๒.๒  ทฤษฎีเก่ียวกับการทุจริต 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สิทธิพันธ์ พุทธหุน, 
(๒๕๔๒, หน้า ๒๒๐) 

รูปแบบทฤษฎีคอร์รัปชันประกอบด้วย 
๑) ทฤษฎีหัวหน้าอธิบายว่าการคอร์รัปชันเกิดจากชนช้ัน

ผู้ปกครอง 
๒) ทฤษฎี Principal-Agent Problem อธิบายถึงโครงสร้าง

แรงจูงใจ หมายถึงการกระทํากิจกรรม 
๓ ) ท ฤษ ฎี ก ารขั ด กั น แ ห่ งผ ลป ระ โย ช น์  อ ธิบ ายถึ ง 

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่าง
ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
 ๒.๑.๓ รูปแบบการทุจริตคอร์รัปชัน 
  จากการศึกษา ค้นคว้าจากหนังสือวิชาการภายในประเทศ พบว่า มีนักวิชาการไทยหลาย
ท่านได้กล่าวถึงรูปแบบการคอร์รัปชันในประเทศไทย ไว้ดังต่อไปน้ี 

๑) คอร์รัปชันมีหลากหลายรูปแบบ แต่ที่สําคัญๆ มีอยู่ ๒ ประเภท ดังน้ี 
  ประเภทแรก คือ ภาษีคอร์รัปชัน ซึ่งนักการเมืองและข้าราชการเก็บจากพ่อค้า นักธุรกิจ
และประชาชน ในรูปของค่าคอมมิชช่ัน และส่วยต่างๆ นอกจากน้ียังมีการร่ัวไหลของเงินงบประมาณ
แบบอ่ืนๆ ภาษีคอร์รัปชันเหล่าน้ีทุกคนรู้จักกันดี 
  ประเภทที่สอง มีความซับซ้อนมากกว่าประเภทแรก เพราะว่าเป็นการคอร์รัปชันที่เกิดจาก
การทับซ้อนของผลประโยชน์ หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วน
บุคคลที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า conflict of interest ที่เห็นกันเสมอๆ คือรายได้ซึ่งนักการเมืองและ
พรรคพวกเพ่ือนพ้อง ได้รับจากการต้ังราคาสินค้าหรือบริการซึ่งพวกเขาทําการผลิตอยู่ในราคาสูง
เน่ืองจากเป็นธุรกิจผูกขาดหรือก่ึงผูกขาด ตัวอย่างเช่น บริษัท ก. ได้สัมปทานจากรัฐทําธุรกิจ
โทรศัพท์มือถือ และรัฐให้สัมปทานบริษัทไม่ก่ีแห่งให้ทําธุรกิจน้ี ดังน้ัน บริษัท ก. จึงสามารถคิด
ค่าบริการเป็นรายเดือน (Retaining Fees) นอกเหนือจากค่าโทรศัพท์จริงๆ ในอัตราสูงกว่าที่เก็บกัน
ในประเทศอ่ืนๆ น่ีหมายความว่า บริษัท ก. สามารถทํากําไรได้มากจนเจ้าของบริษัทเขยิบฐานะเป็น
มหาเศรษฐีหมื่นล้านได้ในเวลาประมาณ ๕ ปี๑๒ 

๒) รูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ๑๓ 
 ประเภทที่ ๑ การทุจริตของข้าราชการประจําในกระบวนการปกครองโดยการใช้อํานาจรัฐ
เพ่ือผลประโยชน์ทางการเงิน 

                                                  
๑๒ผาสุก พงษ์ไพจิตร, ธรรมาภิบาลกับคอร์รัปชันในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิถีทรรศน์, 

๒๕๔๖.), หน้า ๑๖๑.   
๑๓นวลน้อย ตรีรัตน์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนตําบล, (๒๕๔๖), หน้า ๒๔–๒๕. 



๑๙ 

 

 ประเภทที่ ๒ การทุจริตในแวดวงการเมืองจากการท่ีนักการเมืองใช้อํานาจหน้าที่ใน
ตําแหน่งเพ่ือหาผลประโยชน์ทางด้านการเงินหรือทางด้านการเมือง และโดยรูปธรรมแล้วการทุจริต
คอร์รัปชันอาจแบ่งได้เป็น ๓ รูปแบบ ได้แก่ 
 (๑) การใช้อํานาจในการอนุญาตให้ละเว้นจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐเพ่ือลด
ต้นทุนการทําธุรกิจ กรณีน้ีสามารถเกิดขึ้นได้จากเร่ืองที่มีระดับความรุนแรงตํ่า เช่น การจ่ายสินบนให้
ตํารวจเมื่อทําผิดกฎจราจร ไปจนถึงเรื่องที่มีระดับความรุนแรงสูง เช่น การจ่ายสินบนเพ่ือให้มีการ
คุ้มครองธุรกิจที่ผิดกฎหมายต่างๆ 
 (๒) การใช้อํานาจในการจัดสรรผลประโยชน์ในรูปของสิ่งของ และบริการหรือสิทธิให้แก่
เอกชน เช่น การออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ การให้สัมปทาน และการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
 (๓) การใช้อํานาจในการสร้างอุปสรรคในการให้บริการแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ 
เน่ืองจากเงินเดือนและผลตอบแทนในระบบราชการตํ่าเกินไปจนขาดแรงจูงใจในการทํางานเช่น การ
สร้างความล่าช้าในการให้บริการเพ่ือให้มีการจ่ายเงินค่านํ้าร้อนนํ้าชา๑๔ 
   โดยท่ีรูปแบบการคอร์รัปชันที่ ๑) และ ๓) สามารถพบเห็นได้ง่าย กระบวนการและวิธีการไม่
ซับซ้อนแต่อย่างใด แต่การคอร์รัปชันในรูปแบบที่ ๒) มักมีการดําเนินการอย่างสลับซับซ้อนเป็นเครือข่ายที่
มีความสัมพันธ์กันเพ่ือสร้างอํานาจในการผูกขาดให้กับกลุ่มธุรกิจ โดยอํานาจในการผูกขาดจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ส่วนเกินหรือกําไรที่มากผิดปกติ และกระบวนการในการแสวงหาค่าเช่า(Rent-Seeking) หรือ
กระจายผลประโยชน์มักจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันไปด้วย โดยกระบวนการเหล่าน้ีจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์
รัปชันและความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ 

๓) รูปแบบหรือประเภทของการคอร์รัปชันที่พบได้ในระบบรัฐบาลส่วนท้องถิ่นมีลักษณะ
ดังน้ีคือ๑๕ 

(๑) “สินบน” เป็นการเสนอบางส่ิงให้ ซึ่งมักเสนอในรูปของเงิน แต่ก็อาจอยู่ในรูปของ
ทรัพย์สินหรือบริการก็ได้ การเสนอดังกล่าวก็เพ่ือจะได้รับผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม ผลประโยชน์เช่นว่า
อาจเป็นการโน้มน้าวความคิด การกระทํา หรือการตัดสินใจของบุคคล การลดค่าธรรมเนียม เร่งเงิน
ช่วยเหลือของรัฐบาล หรือเปลี่ยนผลลัพธ์ ของกระบวนการทางกฎหมาย เป็นต้น 

(๒) “กรรโชก” เป็นการขู่หรือทําความเสียหายแก่บุคคล ช่ือเสียง หรือทรัพย์สิน เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งเงินในครอบครองของอีกบุคคลหน่ึง ในภาษาการเมืองเรียกว่า Graff ซึ่งหมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ใช้เงินของรัฐอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายเพ่ือวัตถุประสงค์ส่วนตน 

(๓) “การเก้ือกูลญาติมิตร” เป็นการให้ประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นญาติ เมื่อมี
การเลื่อนขั้น เสนองาน ขึ้นเงินเดือน และประโยชน์อ่ืน สิ่งที่มีพ้ืนฐานความคิดที่เช่ือว่าบุคคลต้องเคารพ
และให้ความช่วยเหลือครอบครัวในทุกสถานการณ์ รวมถึงในทางการเมืองและธุรกิจ ความคิดน้ีเป็นเหตุให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐมอบสิทธิพิเศษและตําแหน่งแก่ญาติ โดยไม่คํานึงถึงความสามารถ 

                                                  
๑๔เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๘.  
๑๕Type of Corruption found in Local Government, [Online], Source: 

www.political.corruption.net/2009/01/30/types-of-corruption-found-in-local-government [3 March 
2016]. 



๒๐ 

 

(๔) “ระบบอุปถัมภ์” ประกอบด้วย การท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้สมัครให้ประโยชน์ เข้าทํา
สัญญา หรือแต่งงต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง แลกเปลี่ยนกับการสนับสนุนทางการเมือง หลายครั้งที่ระบบ
อุปถัมภ์ถูกใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่งการสนับสนุนคะแนนเสียงในการเลือกต้ังหรือการออกกฎหมายระบบอุปถัมภ์
ไม่สนใจกฎเกณฑ์ของรัฐบาลส่วนท้องถิ่น และใช้ช่องทางส่วนบุคคลแทนช่องทางอันเป็นทางการเพื่อให้
ได้มาซึ่งประโยชน์ 

สรุปได้ว่า รูปแบบการทุจริตคอรัปช่ัน การใช้อํานาจรัฐบริหารจัดการผลประโยชน์สาธารณะ
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องโดยมีลักษณะเป็นการให้ “สินบน” “กรรโชก” “การเก้ือกูล
ญาติมิตร” และ “การใช้ระบบอุปถัมภ์” โดยไม่คํานึงถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับตลอดจนคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 
ตารางที่ ๒.๓  รูปแบบการทุจริตคอร์รัปชัน 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ผาสุก  พงษ์ ไพ วัตร (๒๕๔๖ , 
หน้า ๑๖๑-๑๖๔๗ 
 

คอร์รัปชันมีอยู่ ๒ ประเภท 
ประเภทแรก คือ ภาษีคอร์รัปชัน ซึ่งนักการเมืองและ

ข้าราชการเก็บจากพ่อค้า นักธุรกิจและประชาชน ในรูปของค่า
คอมมิชช่ัน และส่วยต่างๆ 

ประเภทที่ สอง มีความซับซ้อนมากกว่าประเภทแรก 
เพราะว่าเป็นการคอร์รัป ชันที่ เกิดจากการทับซ้อนของ
ผลประโยชน์ หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

นวลน้อย ตรีรัตน์ 
(๒๕๔๖, หน้า ๒๔-๒๕) 

แบ่งรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑. การทุจริตของข้าราชการประจําในกระบวนการปกครอง

โดยการใช้อํานาจรัฐเพ่ือผลประโยชน์ทางการเงิน 
๒. การทุจริตในแวดวงการเมืองจากการที่นักการเมืองใช้

อํานาจหน้าที่ในตําแหน่งเพ่ือหาผลประโยชน์ทางด้านการเงิน
หรือทางด้านการเมือง 

www.political.corruption.net 
(2009) 

รูปแบบที่พบได้ในระบบรัฐบาลส่วนท้องถิ่นมีลักษณะดังน้ี 
๑) “สินบน” เป็นการเสนอบางสิ่งบางอย่างให้ 
๒) “กรรโชก” เป็นการขู่หรือทําความเสียหายแก่บุคคล ช่ือเสียง
หรือทรัพย์สิน เพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินในครอบครอง 
๓) “การเก้ือกูลญาติมิตร” เป็นการให้ประโยชน์แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่เป็นญาติ 
๔) “ระบบอุปถัมภ์” ประกอบด้วย การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
ผู้สมัครให้ประโยชน์ไม่สนใจกฎเกณฑ์ 

 
 
 



๒๑ 

 

ตารางที่ ๒.๓  รูปแบบการทุจริตคอร์รัปชัน (ต่อ) 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

วีระ สมความคิด  
(๒๕๕๗, หน้า ๓๗๗-๓๗๘) 

รูปแบบการทุจริตในสังคมไทยสรุปได้ ๑๓ รูปแบบได้แก่ 
๑) ทุจริตเชิงนโยบาย 
๒) ทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดิน 
๓) ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔) ทุจริตในการให้สัมปทาน 
๕) การขาดประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
๖) ทุจริตโดยการทําลายระบบตรวจสอบ 
๗) มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๘) การปกปิดการบริหารงานที่ไม่ถูกต้อง 
๙) ทุจริตโดยการใช้ดุลยพินิจอย่างมีอคติ 
๑๐) ใช้ทรัพยากรของรัฐในทางมิชอบ 
๑๑) ทุจริตโดยใช้ระบบพรรคพวก 
๑๒) การให้และรับสินบน 
๑๓) ใช้ทรัพสมบัติสาธารณะเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

๔) รูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐในสังคมไทย มีหลากหลายรูปแบบสามารถสรุป
ได้ ๑๓ รูปแบบ ดังน้ี๑๖ 

(๑) การคอร์รัปชันเชิงนโยบาย เป็นรูปแบบใหม่ของการทุจริตที่แยบยล โดยอาศัย
รูปแบบของกฎหมายหรือมติของรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ผลประโยชน์ ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องชอบธรรม 

(๒) การคอร์รัปชันในการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นลักษณะการใช้อํานาจและหน้าที่ใน
ความรับผิดชอบของตนในฐานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง
หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

(๓) การคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้าง จะพบได้ทั้งในรูปแบบของการฮั้ว ต้ังแต่ขั้นตอน
การออกแบบ กําหนดรายละเอียดหรือสเป็คของงาน กําหนดเง่ือนไข คํานวณราคากลางออกประกาศ 
ประกวดราคา การขายแบบ การรับและเปิดซอง การประกาศผล การอนุมัติ การทําสัญญาทุกขั้นตอน
ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล้วนมีช่องโหว่ให้มีการทุจริตกันได้อย่างง่ายๆ 

(๔) การคอร์รัปชันในการให้สัมปทาน เป็นลักษณะการแสวงหาหรือเอ้ือประโยชน์โดยมิ
ชอบจากโครงการหรือกิจการของรัฐ ซึ่งรัฐได้อนุญาตหรือมอบให้เอกชนดําเนินการแทนให้ลักษณะ
สัมปทานผูกขาดในกิจการใดกิจการหน่ึง 

(๕) การคอร์รัปชันที่เกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เช่น ระบบการ
ควบคุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือมีระบบการควบคุมที่ไม่เพียงพอ รวมถึงไม่มีการกํากับดูแลอย่าง

                                                  
๑๖ วีระ สมความคิด, ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอํานาจ, (นนทบุรี : บริษัท เอ.พี. 

กราฟิกและการพิมพ์ จํากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๓๗๗ – ๓๗๘. 



๒๒ 

 

ใกล้ชิดจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง อีกทั้งองค์กรมีการกระจายการปฏิบัติงานไปตามพ้ืนที่ต่างๆ อย่าง
กว้างขวางทําให้การกําหับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานไม่ทั่วถึงทําให้เปิดโอกาสในการกระทําผิดได้
โดยง่าย 

(๖) การคอร์รัปชันโดยการทําลายระบบตรวจสอบอํานาจรัฐ มีลักษณะเป็นการพยายาม
ดําเนินการให้ได้บุคคลซึ่งมีสายสัมพันธ์กับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในอันที่จะเข้าไปดํารงตําแหน่ง
ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่ งมี อํานาจหน้าที่ ในการตรวจสอบการใช้ อํานาจรัฐ  เช่น 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ทําให้
องค์กรเหล่าน้ีมีความอ่อนแอ ไม่สามารถตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๗) การมีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการคอร์รัปชันที่บุคคลในฐานะข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ตําแหน่งหรืออํานาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องที่
ส่งผลกระทบที่เสยีหายต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๘) การคอร์รัปชันโดยการปกปิดการบริหารงานท่ีไม่ถูกต้อง การปิดบังข้อมูลและการให้
การเท็จ 

(๙) การคอร์รัปชันโดยการใช้นโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ โดยอาศัย
การใช้ดุลยพินิจตีความอย่างมีอคติและลําเอียง เพ่ือประโยชน์หรือโทษแก่ผู้อ่ืน 

(๑๐)  การคอร์รัปชันโดยการใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ การปลอมแปลงเอกสาร
และการฉ้อฉล 

(๑๑)  การคอร์รัปชันโดยไม่กระทําตามหน้าที่ แต่ใช้ลัทธิพรรคพวกแทน เช่น การจัดฮ้ัว
ประมูล 

(๑๒)  การคอร์รัปชันโดยการให้และการรับสินบน การขู่เข็ญบังคับและการให้สิ่งล่อใจ 
ยอมรับของขวัญของกํานันราคาสูงหรือการเลี้ยงดูในรูปแบบต่างๆ ซึ่งนับเป็นการให้และรับสินบน 

(๑๓)  การใช้ทรัพย์สมบัติสาธารณะเพ่ือประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 
 
 ๒.๑.๔ สาเหตุและปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริต 
 ๑. มูลเหตุของการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไว้ ๘ ประการ ได้แก่ 
 (๑) ความเห็นในหลักการเกี่ยวกับสรีระอันเป็นองค์ประกอบของความผิด (Anatomy 
of Corruption) ได้แก่ โอกาส สิ่งจูงใจ ความเสี่ยงภัย และความประพฤติของตน ผู้จะกระทําความผิด
มักจะต้องไตร่ตรองก่อนว่ามีช่องทางหรือโอกาส ตลอดจนมีสิ่งจูงใจคือประโยชน์ กับไม่ต้องเสี่ยงภัย
หรือมีการเสี่ยงภัยน้อย แล้วจึงถึงขั้นการตัดสินใจ ซึ่งเป็นเรื่องของความประพฤติ หากปราศจากความ
ซื่อสัตย์สุจริตก็ย่อมจะกระทําการทุจริต 
 (๒ ) เศรษฐกิจและการครองชีพ  หากรายได้ เงินเดือน หรือค่าจ้างไม่ เพียงพอ 
ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐอาจกระทําการทุจริตเพ่ือการครองชีพของตนเองและครอบครัวได้ 
 (๓) ความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นเหตุให้เกิดช่องว่างในการ
บริหารงานของรัฐบาล ขาดการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีต่อเน่ือง ขาดการติดตามผล เกิดความ
หละหลวมในการปกครองบังคับบัญชา ส่งผลกระทบต่อเหตุแวดล้อมกรณีอ่ืนๆจนเป็นช่องทางหรือ
โอกาสให้มีการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายขึ้นได้โดยง่าย 



๒๓ 

 

 (๔) กรณีแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงออกในทางฟุ่มเฟือย รับ
เลี้ยงดู และการเอาแบบอย่างกันในเร่ืองของการบริการของรัฐที่ต้องมีค่าตอบแทนเป็นส่วนตัว เป็นผล
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจวางตัวเป็นกลาง และให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย เพราะความสํานึกในเร่ือง
ของบุญคุณที่รับประโยชน์หรือรับการเลี้ยงดู 
 (๕) การบริหารงานท่ีขาดประสิทธิภาพ เกิดช่องว่างในการปกครองบังคับบัญชา หรือ
เกิดความหละหลวมในการปกครองบังคับบัญชา เป็นผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดระเบียบวินัย เป็น
หนทางนําไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (๖) กฎหมายหรือระเบียบมีช่องว่างหรือมีข้อบกพร่องเปิดโอกาสให้ทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการได้ 
 (๗) การมีตําแหน่งหน้าที่เอ้ืออํานวยต่อการกระทําความผิด เพราะมีอํานาจหน้าที่ให้คุณ
ให้โทษ อนุมัติ อนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือออกคําสั่งใดๆ อาจเรียกหรือรับประโยชน์เป็นการตอบ
แทนได้ 
 (๘) การตกอยู่ในภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริตหรือมูลเหตุจูงใจอ่ืนๆ ทําให้
ต้องทุจริต เพราะความเกรงกลัวหรือถูกบังคับ๑๗ 

๒. สาเหตุที่สังคมไทยมีการทุจริตเกิดขึ้น เน่ืองมากจากเหตุผล ๓ ประการ คือ๑๘ 
(๑) โครงสร้างเชิงอํานาจ ลักษณะสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความสัมพันธ์กันเชิงอํานาจ

ระหว่างผู้มีอํานาจกับผู้ไม่มีอํานาจ เป็นความสัมพันธ์ทางด่ิง จะเกิดพฤติกรรมต่างๆ ที่ผู้มีอํานาจใช้
อํานาจหาประโยชน์ มีความฉ้อฉลมาก ผู้ไม่มีอํานาจจะแสวงหาความอุปถัมภ์จากเจ้านาย ตามสังคมใด
ที่มีความสัมพันธ์ทางด่ิงที่เรียกว่า Vertical Relationship เศรษฐกิจจะไม่ดี การเมืองจะไม่ดี และ
ศีลธรรมจะไม่ดี 

(๒) แนวทางการพัฒนาที่ผ่านมาเรารับแนวทางการพัฒนาของตะวันตกเข้ามาที่เน้น
เงินเป็นตัวต้ัง ดังน้ัน จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน 

(๓) ความอ่อนแอในระบบ ทั้งระบบการเมือง ระบบราชการ ระบบการศึกษา ระบบ
ศาสนา ระบบสื่อมวลชน 

ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการทุจริตในระบบราชการออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ  
ปัจจัยประการแรก ได้แก่ ปัจจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งเป็นปัจจัย

สําคัญต่อการทุจริต โดยเฉพาะสังคมที่นิยมการบริโภคยกย่องคนรวยและผู้มีอํานาจทําให้เกิดการ
แข่งขันในการบริโภคและแสวงหาตําแหน่งและอํานาจโดยมิได้คํานึงความถูกต้อง นอกจากน้ีค่านิยม
ของสังคมที่มีต่อตําแหน่งในงานราชการเป็นสมบัติส่วนบุคคลและเป็นสิ่งที่เสริมฐานะทางสังคมของ
บุคคลให้เหนือกว่าราษฎรทั่วไปก็ถือว่าเป็นอีกสาเหตุหน่ึงที่ทําให้เกิดการทุจริตในระบบราชการเช่นกัน 
ดังน้ัน การช่วยเหลือบุคคลบางคนจึงถูกมองว่าเป็นการให้คุณส่วนตัว ทําให้ประชาชนรู้สึกเป็นหน้ี
                                                  

 ๑๗สุธี อากาศฤกษ์, การดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการเพื่อความม่ันคงแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๔๕), หน้า ๒๗–๒๘. 

๑๘ ประเวศ วสี, สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เราจะป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันในยุคปฏิรูปกันอย่างไร, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๗), หน้า 
๔๓-๔๖. 



๒๔ 

 

บุญคุณต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้อง ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็มักเห็นว่าตนมีอํานาจ 
ดุลยพินิจเหนือการตัดสินใจให้คุณหรือโทษกับใครที่ตนต้องการก็ได้ ด้วยเหตุน้ี ธรรมเนียมในการให้
ของขวัญหรือการให้สินบนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสังคมไทย
เสมอมา นอกจากปัจจัยทางสังคมแล้ว ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจนับว่าเป็นปัจจัยที่
ก่อให้เกิดการทุจริตในระบบงานของรัฐได้เช่นกัน กล่าวคือในสภาวการณ์ที่รัฐบาลมีบทบาทความ
รับผิดชอบเพ่ิมขึ้นอย่างมากในกลไกทางเศรษฐกิจ ภารกิจของรัฐทําให้รัฐเป็นแหล่งทรัพย์สินที่จะต้องมี
การรวบรวม จัดเก็บ และใช้จ่ายเพ่ือการบริการสาธารณะ รวมถึงแหล่งสิทธิพิเศษท้ังหลายเพราะมีการ
ใช้อํานาจรัฐในการตัดสินใจเก่ียวกับการเมืองและการบริหารซึ่งมีผลกระทบต่อประโยชน์ของเอกชนที่
เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ส่วนสาเหตุทางการเมืองก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึง ของการก่อให้เกิดการทุจริตใน
ระบบงานของรัฐในลักษณะเช่นเดียวกัน กล่าวคือ โครงสร้างทางการเมืองในระบบ “พรรคพวก” หรือ
ระบบ “อุปถัมภ์” มักก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบบังคับบัญชาระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการ
ประจําหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงของไทยซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะที่เอ้ือต่อการทุจริตใน
ระบบงานของรัฐอย่างเห็นได้ชัด 

ปัจจัยที่สองที่มีอิทธิพลต่อการทุจริตในระบบราชการ ได้แก่ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย 
กล่าวคือ กฎหมายเป็นสิ่งจําเป็นที่จะทําให้เกิดสํานึกและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ดังน้ัน การทุจริต
ในระบบราชการที่แพร่ระบาดจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงรัฐบาลที่อ่อนแอ เพราะไม่สามารถบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี จะเห็นได้ว่าอํานาจในการจัดทําบริการสาธารณะใน
รัฐสมัยใหม่มักมีที่มาจากบทบัญญัติของกฎหมายด้วยเหตุน้ีผู้ใช้อํานาจตามกฎหมายจึงมีโอกาสท่ีจะใช้
อํานาจไปในทางที่ผิด เน่ืองจากในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งที่เก่ียวข้องในหลาย
กรณีไม่รัดกุมจึงกลายเป็นช่องทางให้มีการใช้ดุลยพินิจไปในทางมิชอบได้โดยง่าย๑๙ 

สรุปได้ว่า สาเหตุและปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริต ได้แก่ พฤติกรรมของบุคคล ความประพฤติ 
การขาดระเบียบวินัย การขาดการไตร่ตรอง เศรษฐกิจ ค่าครองชีพไม่เพียงพอ สภาพแวดล้อมทาง
สังคมและวัฒนธรรมเก่ียวกับการแสดงออกในทางฟุ่มเฟือย การบริหารของรัฐต้องให้ค่าตอบแทน
กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับมีช่องว่างทําให้ผู้มีอํานาจอาศัยตําแหน่งหน้าที่ให้คุณให้โทษ อาศัย
ข้อบกพร่องเปิดโอกาสให้กระทําการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
๑๙ อุดม  รัฐอมฤต , การแ ก้ ไขปัญ หาการทุจริต ในระบบการเมืองและวงราชการไทย , 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๔๔), หน้า ๑๗-๑๙. 



๒๕ 

 

ตารางที่ ๒.๔  สาเหตุและปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชัน 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สุธี อากาศฤกษ์  
(๒๕๕๕, หน้า ๒๗-๒๘) 

ระบุมูลเหตุของการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไว้ 
๘ ประการ 
๑) ความเห็นในหลักการเก่ียวกับสรีระอันเป็นองค์ประกอบ
ของความผิด  (Anatomy of Corruption) ได้แ ก่  โอกาส 
สิ่งจูงใจ ความเสี่ยงภัย และความประพฤติของตน 
๒) เศรษฐกิจและการครองชีพ หากรายได้ เงินเดือน หรือ
ค่าจ้างไม่เพียงพอ ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐอาจกระทํา
การทุจริตเพ่ือการครองชีพ 
๓) ความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นเหตุให้
เกิดช่องว่างในการบริหารงานของรัฐบาล ขาดการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ต่อเน่ือง 
๔) แวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงออก
ในทางฟุ่มเฟือย รับเลี้ยงดู และการเอาแบบอย่างกันในเรื่อง
ของการบริการของรัฐที่ต้องมีค่าตอบแทนเป็นส่วนตัว 
๕) การบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ เกิดช่องว่างในการ
ปกครองบังคับบัญชาหรือเกิดความหละหลวมในการปกครอง
บังคับบัญชา 
๖) กฎหมายหรือระเบียบมีช่องว่างหรือมีข้อบกพร่องเปิด
โอกาสให้ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการได้ 
๗) การมีตําแหน่งหน้าที่เอ้ืออํานวยต่อการกระทําความผิด
เพราะมีอํานาจหน้าที่ให้คุณให้โทษ อนุมัติ อนุญาต หรือให้
สัมปทานหรือออกคําสั่งใดๆ 
๘) การตกอยู่ในภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริตหรือ
มูลเหตุจูงใจอ่ืนๆ ทําให้ต้องทุจริตเพราะความเกรงกลัวหรือถูก
บังคับ 

ประเวศ วะสี, 
(๒๕๔๗, หน้า ๔๓-๔๔). 

สาเหตุที่สังคมไทยมีการทุจริตเกิดขึ้นเน่ืองมาจากสาเหตุ ๓ 
ประการ ได้แก่ 
๑) โครงสร้างเชิงอํานาจ 
๒) แนวทางการพัฒนาที่รับมาจากตะวันตก 
๓) ความอ่อนแอในระบบการเมือง ราชการ การศึกษา 

ศาสนา สื่อมวลชน 
 
 
 



๒๖ 

 

ตารางที่ ๒.๔  สาเหตุและปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชัน (ต่อ) 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

อุดม รัฐอมฤต, 
(๑๕๔๔, หน้า ๑๗-๑๙). 

ปัจจัยที่มีผลต่อการทุจริตในระบบราชการมี ๒ สถานะคือ  
๑) ปัจจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
๒) ปัจจัยที่ เก่ียวข้องกับกฎหมายซ่ึงผู้มี อํานาจมีโอกาส

นําไปใช้ในทางที่ผิด 

 
๒.๑.๕  ค่านิยมที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน 

 ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่คนๆ หน่ึงยึดถือว่ามีคุณค่าและเป็นกฎเกณฑ์การตัดสินใจเลือกกระทํา
ในสิ่งต่างๆ ค่านิยมเป็นปัจจัยสําคัญที่กําหนดพฤติกรรมคอร์รัปชัน โดยอาจแบ่งค่านิยมที่เป็นเหตุให้เกิด
พฤติกรรมคอร์รัปชันของคนในสังคมออกได้เป็น ๔ หมวดใหญ่ๆ ตามลักษณะของสังคมไทย อาทิ 
 ๑)  ค่านิยมในสังคมอุปถัมภ์ ในความเป็นจริงน้ัน ระบบอุปถัมภ์มีสภาพเป็น “กลาง” 
ดังน้ัน ระบบอุปถัมภ์จะส่งผลให้เกิดคุณหรือโทษ จึงขึ้นอยู่กับการนําไปใช้ของคนในสังคม อาจกล่าวได้ว่า
ในทุกๆ ระบบของสังคมจําเป็นจะต้องมีระบบอุปถัมภ์เป็นตัวเช่ือมประสานอยู่ และในสังคมไทย
เช่นกัน หากไม่มีระบบอุปถัมภ์เสียเลย สังคมไทยอาจจะอยู่ไม่ได้ เพราะจะกลายเป็นสังคมท่ีเห็นแก่ตัว 
และคนในสังคมขาดการพ่ึงพาซึ่งกันและกันได้ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่า ค่านิยมใน
สังคมอุปถัมภ์ที่ใช้อย่างไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุสําคัญของการฉ้อราษฎร์บังหลวงทั้งในวงการการเมือง
และในวงการราชการ อาทิ 
 ๑.๑) ค่านิยมคณะนิยม ค่านิยมในระบบอุปถัมภ์มักนําไปสู่การเล่นพรรคเล่นพวก 
จึงเป็นเหตุให้ข้าราชการยึดถือประโยชน์ของพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ภายในระบบจะยึด
โยงกันเป็นเครือข่ายอุปถัมภ์ตามความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ดังที่คงเคยได้ยินคํากล่าวที่คุ้นเคย เช่น  
คนของใคร เส้นใครเส้นมัน นายขึ้นก็ขึ้นทั้งสาย เป็นต้น หรือแม้แต่เรื่องการเลื่อนขั้นหรือการให้ความดี
ความชอบที่พิจารณาว่าบุคคลใดเป็นพวกพ้องมากกว่าการพิจารณาความรู้ความสามารถหรือผลงาน 
หรือการละเลยการกระทําผิดของคนรู้จัก ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง หรือคนที่ให้ผลประโยชน์แก่ตน คือ
มิได้มองว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําผิดต่อชาติบ้านเมือง 
 ๑.๒) ค่านิยมนํ้าพ่ึงเรือ เสือพ่ึงป่า สังคมไทยมีความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ที่ชัดเจนมาก
ลักษณะของการอุปถัมภ์ที่ชัดเจนมาก ลักษณะของการอุปถัมภ์จะอยู่ในลักษณะ “นํ้าพ่ึงเรือ เสือพ่ึง
ป่า” เพ่ือหวังผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกัน อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับลูกน้อง 
ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจํา ประชาชนกับข้าราชการ ประชาชนกับนักการเมืองต่างฝ่าย
ต่างต้องพ่ึงพาอาศัยกันและกัน และมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างตอบแทนท้ังในด้านวัตถุและ
จิตใจโดยไม่คํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรม 
 ๑.๓) ค่านิยมกตัญญูนิยม ข้อดีประการหน่ึงของระบบอุปถัมภ์ คือ การส่งเสริมให้เกิด
ค่านิยมของความกตัญญูรู้คุณคน อันเป็นเหตุให้คนที่เคยได้รับการช่วยเหลือมีความปรารถนาที่จะตอบ
แทนคนที่ทําความดีให้กับตน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามหากกระทําอย่างเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามค่านิยม
ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการคอร์รัปชันขึ้นด้วย เช่นการละเมิดกฎเกณฑ์ระเบียบของราชการ



๒๗ 

 

เพ่ือช่วยเหลือผู้มีพระคุณ การจําใจต้องรับเด็กฝากเด็กเส้น การช่วยเหลือผู้กระทําผิด เพราะตนเองเคย
ได้รับความช่วยเหลือจากผู้น้ันมาก่อน เป็นต้น 
 ๒)  ค่านิยมในสังคมธนานิยม สังคมไทยอยู่ภายใต้ระบบธนาธิปไตย คือ อธิปไตยที่เกิดจาก
เงิน หากใครมีเงินจะสามารถเป็นใหญ่ได้ สังคมปัจจุบันกลายเป็นสังคมที่ “เห็นเงินเป็นใหญ่”สังคมวัด
ฐานะกันที่เงินโดยไม่สนใจว่าจะได้มาด้วยวิธีใดก็ตาม ค่านิยมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบราชการ
อย่าง ใหญ่หลวง เพราะข้าราชการได้รับเงินเดือนน้อย การปรับเงินเดือนข้าราชการยังไม่ขานรับกับ
ดัชนีค่าครองชีพ เมื่อบวกกับค่านิยมยกย่องคุณค่าเงินตราของคนในสังคม ย่ิงทําให้ข้าราชการเกิด
ความปรารถนาอยากได้เงินทอง วัตถุประสงค์ เครื่องอํานวยความสะดวกต่างๆ ในชีวิตจนเท่าเทียม
ผู้อ่ืนในสังคม ในขณะที่ช่องทางที่เอ้ืออํานวยและง่ายต่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินคือการคอร์รัปชันน่ันเอง 
ค่านิยมในสังคมธนานิยมอันเป็นเหตุให้เกิดการคอร์รัปชัน อาทิ 
 ๒.๑) ค่านิยมยกย่องเงินมากกว่าความดีและความถูกต้อง ปัจจุบันเรียกได้ว่าสังคมไทย
เป็นสังคมที่ “เงินเป็นใหญ่กว่ากฎ” เพราะเงินสามารถแลกกับความถูกต้องได้ ค่านิยมสังคมยกย่อง
สรรเสริญคนรวยมากกว่าคนที่กระทําความดี โดยไม่สนใจว่าจะได้เงินน้ันโดยวิธีใด ส่งผลให้คนในสังคม
มุ่งแสวงหาความมั่งคั่งให้กับตนเองอย่างไม่จํากัดวิธี เพ่ือให้ได้เงินเร็วที่สุดและง่ายที่สุด โดยขาดความ
ตระหนักในจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ เพราะคิดว่าคนที่ซื่อสัตย์มักจะไม่มีเกียรติและยากจน จึงต้อง
กลายเป็นผู้ที่คนในสังคมดูถูกดูแคลน 
 ๒.๒) ค่านิยมยกย่องวัตถุ ช่ือเสียงเกียรติยศ ตลอดประวัติศาสตร์ สังคมไทยมีการแบ่ง
ชนช้ันวรรณะอย่างชัดเจนในภาคปฏิบัติ คนในสังคมส่วนใหญ่ยอมจํานนต่อเกียรติที่ได้มาจากชาติ
ตระกูลและความมั่งคั่ง เมื่อบวกกับกระแสวัตถุนิยมและเสรีนิยม คนไทยส่วนใหญ่จึงแสวงหา
ผลประโยชน์ให้กับตนเองเพ่ือยกระดับฐานะของตนให้เท่าเทียมกับคนท่ีมั่งคั่งในสังคม จนกลายเป็น
ความละโมบและความเห็นแก่ตัวที่สร้างความเสียหายแก่ส่วนร่วม โดยสังคมพยายามให้เหตุผล
สนับสนุนการกระทําเช่นน้ีว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะมีค่านิยมที่เห็นว่า ถ้าใครสามารถโกงผู้อ่ืนได้มาก
โดยผู้อ่ืนไม่สามารถทําอะไรเขาได้ คนผู้น้ันเป็นคนที่ฉลาดและสังคมที่มีคนที่ทําเช่นน้ันมากจะเป็น
สังคมที่ฉลาดด้วย 
 ๒.๓) ค่านิยมปฏิบัตินิยมมากกว่าหลักการนิยม สังคมไทยยึดค่าปฏิบัตินิยมมากกว่า
หลักการนิยม โดยมีความเห็นว่าสิ่งใดท่ีทําแล้วตนเองได้รับประโยชน์มากกกว่าจะเลือกทําสิ่งน้ันส่งผล
ให้การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ทําได้ หากทําแล้วตนเองได้ประโยชน์ แม้จะทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือทําด้วย
วิธีการไม่ถูกต้อง หรือทําไม่ถูกกฎระเบียบก็ตาม ค่านิยมเช่นน้ีทําให้เกิดการละเลยท่ีจะตระหนักถึง
ผลเสียของการคอร์รัปชันที่ในที่สุดจะตกแก่ระบบราชการ ประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม 

๓)  ค่านิยมในสังคมรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี สาเหตุของความล้มเหลวในการปราบปราม
คอร์รัปชันประการหน่ึงคือ การที่คนในสังคมยึดค่านิยม “รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” หรือการรู้จักเอา
ตัวรอดจากสถานการณ์ร้ายต่างๆ โดยใช้ทุกวิถีทางไม่ขึ้นกับว่าทางนั้นถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ ขอ
เพียงทําให้ชีวิตตนเองพ้นภัยหรือได้รับผลประโยชน์อ่ืนๆ ถือว่าเป็นทางเลือกที่ฉลาดแล้ว เห็นค่านิยมน้ี
ถูกถ่ายทอดผ่านทางวรรณกรรมที่ยึดว่าเป็นภูมิปัญญาไทย เช่น ผ่านทางตัวละครตัวหน่ึงที่ช่ือว่า “ศรี
ธนญชัย” ซึ่งเป็นเรื่องราวท่ีมีมานับต้ังแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันและปรากฏในระบบ
การศึกษาที่ทําให้คนในสังคมไทยได้ซึมซับรับเอาและยกย่อง ศรีธนญชัยว่าเป็นคนท่ีฉลาด กะล่อน เจ้า



๒๘ 

 

เล่ห์ และสามารถทําทุกอย่างเพ่ือประโยชน์ของตนเองค่านิยมในสังคมรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี ที่เป็น
สาเหตุให้เกิดการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ 
 ๓.๑) ค่านิยมเข้าเมืองตาหลิ่งต้องหลิ่วตาตาม โดยปกติแล้วการว่ายทวนนํ้าย่อม
ยากลําบากและอาจไปไม่ถึงฝั่ง แต่การว่ายตามนํ้าง่ายสบายและถึงฝั่งอย่างปลอดภัยกว่า เช่นเดียวกับ
ระบบการคอร์รัปชันที่ฝั่งลึกในระบบราชการและระบบการเมือง มักจะเป็นเหตุให้ข้าราชการใหม่ซึ่ง
กําลังเป็นคนไฟแรง มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นต้ังใจที่จะทํางาน ต้องถูกถ่วงดึงด้วยอิทธิพลของระบบ
กินตามนํ้า คนที่ว่ายทวนกระแสไม่ไหวจะกลายเป็น “แกะดํา” ที่คนอ่ืนไม่คบค้าด้วย จนในที่สุดต้อง
หลุดออกจากระบบไป ในขณะเดียวกัน คนอีกจํานวนไม่น้อยตัดสินใจยอมทําตามระบบเพ่ือความอยู่
รอด ด้วยเหตุน้ีจึงยังไม่มีใครต่อต้านหรือกวาดล้างการคอร์รัปชันในระบบให้หมดไปได้ ตราบเท่าที่
ค่านิยม “เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตามตาม” ยังคงมีอิทธิพลต่อข้าราชการรุ่นใหม่ๆ อยู่ 
 ๓.๒) ค่านิยมอย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน การที่คอร์รัปชันยังเป็นมะเร็งร้ายเรื้อรังในระบบ
ราชการและระบบการเมือง สาเหตุประการหนึ่งเน่ืองจาก ไม่มีใครกล้าเป็นพยานโจทก์ มีการวิเคราะห์
ไว้ว่าการนําตัวพยานบุคคลมาขึ้นศาลน้ันเป็นการยาก เนื่องจากธรรมเนียมประเพณีของคนไทยน้ันมีคํา
พังเพยอยู่ว่า “กินขี้หมาดีกว่าขึ้นศาล” “อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน” และ “บ้านเมืองไม่ใช่ของเราคนเดียว 
ใครกินใครโกงก็ช่างหัวมัน” หรือหากโจทก์พิสูจน์ไม่ได้ว่าจําเลยผิดจริง อาจถูกฟ้องกลับในฐานะหมิ่น
ประมาทได้ ทางการจึงไม่จับคนผิดมาลงโทษได้ แม้จะมีตัวบทกฎหมายที่เข้มงวดเพียงใดก็ตาม 
 ๓.๓) ค่านิยมประนีประนอม สังคมไทยมีลักษณะปฏิบัติการนิยมมากกว่าอุดมการณ์
นิยม ซึ่งสะท้อนออกมาชัดเจน เช่น การที่โดยทั่วๆ ไปคนไทยไม่ชอบการตัดสินปัญหาในลักษณะโผง
ผางแตกหัก แต่จะนิยมการผ่อนปรนรอมชอมเข้าหากันเมื่อมีกรณีขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว ใน
ที่ทํางาน หรือในระดับประเทศชาติก็ตาม การประนีประนอมเป็นลักษณะที่อาจเกิดมาจาก
ประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ของชาติในหลายยุคหลายสมัย เพราะหากดูจาดเหตุการณ์วิกฤตการณ์
ต่างๆ หลายเหตุการณ์ คนไทยแก้ปัญหาข้อขัดแย้งโดยไม่นิยมการโต้แย้งด้วยการนําเอาเหตุผล
ข้อเท็จจริงมาอภิปรายหักล้างกัน แต่จะนิยมความราบร่ืนในการเจรจา เพ่ือมุ่งรักษาหน้ารักษาศักด์ิศรี
ของกันและกัน หลายครั้งการประนีประนอมเป็นเหตุให้เสียเปรียบ เพราะไม่กล้าตัดสินใจแตกหักใน
เรื่องสําคัญๆ และทําให้เกิดผลเสียหายตามมา 
 ๔)  ค่านิยมในสังคมอํานาจนิยม ในสมัยอยุธยา อาชีพที่ถือว่ามีเกียรติและศักด์ิศรีมาก
ที่สุด คืออาชีพ “รับราชการ” บุคคลที่เป็นข้าราชการจะอยู่ในฐานะผู้ปกครอง ซึ่งเต็มเป่ียมไปด้วย
อํานาจ เกียรติยศ ยศถาบรรดาศักด์ิ ช่ือเสียง ข้าทาสบริวาร และมีเสถียรภาพในการดําเนินชีวิต
ข้าราชการในอดีตถืออยู่ในฐานะเป็น “นาย” ของประชาชน เน่ืองจากมีฐานะทางสังคมสูงกว่า
ประชาชนตามการกําหนดโดยระบบศักดินา ประชาชนซึ่งเป็นชนช้ันผู้ถูกปกครองต่างให้ความเคารพ
ยําเกรงข้าราชการ เพราะเป็นผู้ปกครองที่มีอํานาจในการให้คุณและโทษได้แม้ในปัจจุบันข้าราชการจะ
มีสถานะและสถานะและสภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป แต่ยังคงมีลักษณะความคิดและการปฏิบัติเช่นสมัย
เดิมหลงเหลือไว้ให้เห็นอยู่บ้าง ค่านิยมในสังคมอํานาจนิยมที่ส่งผลให้เกิดการคอร์รัปชัน อาทิ 
  ๔.๑) ค่านิยมใช้อํานาจเรียกค่านํ้าร้อนนํ้าชา ค่านิยมของสังคมไทยท่ีปลูกฝันกันมาว่า
“โตขึ้นขอให้ได้เป็นเจ้าคนนายคน” มีส่วนสําคัญที่ทําให้ข้าราชการในอดีตไม่มีสํานึกว่า การเข้ารับ
ราชการคือการเข้าไปรับใช้ประชาชน แต่กลับมีความคิดของตนมีอํานาจเหนือประชาชน โดยเฉพาะ



๒๙ 

 

ประชาชนในท้องถิ่นชนบท เน่ืองจากในระบบราชการเป็นแหล่งรวมของบุคคลที่มีความรู้มากกว่า
ประชาชนชาวชนบท ค่านิยมที่ต้องการเป็นเจ้าคน นายคน ของข้าราชการ อาจแสดงออกโดยการทํา
ตัวเป็นผู้รู้ดีกว่าประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเกิดการยอมรับและยกย่องว่าเป็นชนช้ันปกครอง 
  ๔.๒) ค่านิยมยกย่องผู้มีอํานาจ สังคมไทยยกย่องและเกรงกลัวผู้มีอํานาจ จะเห็นได้ใน
ระบบศักดินาหรือระบบราชการ อํานาจจะขึ้นอยู่กับช้ันหรือตําแหน่ง เช่น รัฐมนตรี ยศทหาร ยศ
ตํารวจ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดอําเภอ นายอําเภอ เป็นต้น ย่ิงมีตําแหน่งสูงย่ิงมีอํานาจมาก และจะยิ่ง
ได้รับการยอมรับยกย่องมากข้ึน จนสามารถกล่าวได้ว่าอํานาจสามารถดลบันดาลให้มีทรัพย์สินเงินทอง 
บริวาร ตําแหน่ง ฯลฯ ค่านิยมยกย่องผู้มีอํานาจอาจนําไปสู่ค่านิยมในการประจบสอพลอ เกิดการ
ทํางานแบบผักชีโรยหน้า เพ่ือให้เจ้านายเกิดความพึงพอใจและเพ่ือตนเองจะได้รับความดีความชอบ 
โดยไม่สนใจว่าสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนหรือไม่ ข้าราชการช้ันผู้น้อยตะหนักดี
ว่า ระเบียบกฎเกณฑ์น้ันมาทีหลังความปรารถนาของเจ้านายค่านิยมที่ให้คุณค่าในสิ่งที่ผิดเหล่าน้ี 
ส่งผลกระทบให้คนในสังคมต้องเดินอยู่บนเส้นทางที่ลําบากย่ิง เพราะเขาไม่สามารถเดินอยู่บนเส้นทาง
แห่งความถูกต้องได้อย่างมั่นคง เพราะเส้นทางน้ันคนในสังคมไม่ยอมรับ เช่น เขาไม่สามารถได้รับการ
ยกย่องให้เกียรติหากเขาเป็นข้าราชการท่ีซื่อสัตย์แต่ยากจน เขาจะไม่สามารถทําธุรกิจใดๆ ได้อย่าง
ประสบความสําเร็จหากไม่เรียนรู้ที่จะจ่ายค่านํ้าร้อนนํ้าชาบ้าง และเขาอาจะอยู่ตําแหน่งเดิมตลอดชีวิต
เพียงเพราะเขาไม่ได้เล่นพรรคเล่นพวกกับหัวหน้างาน ฯลฯ ค่านิยมสังคมเช่นน้ี ส่งผลให้ไม่มีผู้ใดกล้า
หาญเพียงพอที่จะยืนหยัดอยู่ในความถูกต้องชอบธรรมได้ เพราะในที่สุดจําต้องไหลไปกับระบบ 
กลายเป็นคนท่ีกระทําความผิดตามกฎหมายไป เพียงเพื่อที่จะอยู่รอดและได้รับการยอมรับจากคนใน
สังคมค่านิยมต่างๆ เหล่าน้ีส่งผลให้การคอร์รัปชันกลายเป็นเน้ือร้ายในสังคมที่คนในสังคมจํานวนไม่
น้อยปล่อยให้เกิดขึ้น และไม่มีความเดือดเน้ือร้อนใจอย่างรุนแรงที่จะตัดมันทิ้งไป สังคมที่ให้คุณค่าผิดๆ 
เช่นน้ี จึงเป็นอุปสรรคอย่างมากในการที่ใครสักคนจะยืนหยัดในส่ิงที่ถูกต้องและดีงาม อย่างไรก็ตาม 
ควรพยายามและไม่ย่อท้อในการยึดมั่น “คุณค่าที่ถูกต้อง” สําหรับการดําเนินชีวิตเพราะส่ิงที่ถูกต้อง
และดีงามจะนําพาชีวิตของประสบความสําเร็จได้อย่างย่ังยืนในอนาคต๒๐ 
 สรุปได้ว่า ค่านิยมที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่ การใช้สังคมอุปถัมภ์
อย่างไม่ถูกต้อง ค่านิยมของการยกย่องเงิน ช่ือเสียง ผู้มีอํานาจมากกว่าความดีและความถูกต้อง 
ประกอบกับความล้มเหลวของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งอุดมการณ์ของความสุจริต
ถูกครอบงําด้วยค่านิยมต่างๆ เช่น ค่านิยมการประณีประนอม ค่านิยมการใช้อํานาจเรียกค่านํ้าร้อนนํ้า
ชา ค่านิยมของการเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่คํานึงถึงผลเสียต่อ
ประชาชนและสังคมโดยรวม เป็นต้น 
 
 
 
 

                                                  
๒๐ศุภชัย ยาวะประภาษ, คอร์รัปชันในวงราชการ : มุมมองของข้าราชการ, (นนทบุรี : สถาบัน

พระปกเกล้า, ๒๕๔๒), หน้า ๓๒–๓๘. 



๓๐ 

 

ตารางที่ ๒.๕ ค่านิยมที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการทุจริต 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ศุภชัย ยาวะประภาส (๒๕๔๒, หน้า ๓๒-๓๘) แบ่งค่านิยมเป็น ๔ หมวดใหญ่ๆ ดังน้ี 
๑) ค่านิยมในสังคมอุปถัมภ์ 
๒) ค่านิยมในสังคมธนานิยม 
๓) ค่านิยมในสังคมรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 
๔) ค่านิยมในสังคมอํานาจนิยม 

  
 ๒.๑.๖ สภาพปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการประมวลจาก
งานวิจัยพบสภาพปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดจากปัญหาสาเหตุต่างๆ ดังน้ี 

๑) ปัญหาด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง โดยเฉพาะ
การจัดซื้อจัดจ้าง มีสาเหตุมาจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ทําตาม
ระเบียบฯ และอ้างว่าไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการจัดทําและไม่จัดทํา เช่น ไม่ทําทะเบียนยืมเงิน ไม่ทํา
ทะเบียนคุมรายรับ ไม่มีการทําหลักฐานในการเบิกจ่ายพัสดุ ไม่มีการทําการลงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่
จัดให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน ไม่จัดให้มีการแต่งต้ังผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรือการตรวจการจ้าง หรืออาจมีการแต่งต้ังแต่คนหน้าเดิมๆ เป็นต้น 

๒) ปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล พบว่าผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่นบางส่วนได้ใช้
ตําแหน่งของตนแสวงหาประโยชน์ เช่น การเก็บรายได้แล้วไม่ส่งคลัง แก้ไขหลักฐานการจ่ายเงิน ญาติ
หรือพวกพ้องผู้บริหารหรือบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับเหมาเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับ
ตนเองหรือกลุ่มเครือญาติเป็นต้น 

๓) ปัญหาเกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ พบว่า ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบ
และไม่เป็นปัจจุบัน การประกาศในช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนทราบการดําเนินงานโครงการและ
กิจกรรมต่างๆไม่มีการประกาศให้ชาวบ้านรับทราบ 

๔) ปัญหาที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม เช่นพนักงาน
ท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากร
ท้องถิ่น มีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย แสดงให้เห็นถึงการไม่มี
คุณธรรมจริยธรรม 

๕) ปัญหาเกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย โดยพบว่าช่องว่างกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ที่ยังไม่มีความชัดเจนและมีความรัดกุมเพียงพอ ระบบการตรวจสอบของหน่วย
ตรวจสอบไม่ทั่วถึง นอกจากน้ี โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ผู้บริหารมีความเข้มแข็ง
โดยไม่กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งรวมทั้งกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นทีมเดียวกับผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทําให้ขาดระบบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ 

๖) ปัญหาเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
ซึ่งพบว่า ผู้ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น สตง. มีกําลังคนไม่เพียงพอไม่สามารถตรวจได้



๓๑ 

 

ทุกพ้ืนที่ กระทําได้เพียงสุ่มตัวอย่างและมักจะพบว่า ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด 

๗) ปัญหาเกิดจากอํานาจ บารมี อิทธิพลของท้องถิ่น พบว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บางแห่งยังมีอิทธิพลหรืออํานาจที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้โดยเฉพาะอิทธิพลและอํานาจของฝ่าย
การเมืองที่ครอบงําหรือสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการท้องถิ่น การใช้อิทธิพลข่มขู่
หรือกีดกันผู้เสนอราคา ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นไม่กล้าที่จะเป็นพยานเพ่ือเอาผิดต่อผู้ทุจริต และ
ส่วนหน่ึงกับวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในจิตใจคนมาช้านาน เช่นการนับถือผู้มีบารมี การสํานึกในบุญคุณ
ของผู้มีพระคุณ เป็นต้น๒๑ 

สรุปได้ว่า สภาพปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ามีสาเหตุหลาย 
ประการซึ่งเกิดจากปัญหางบประมาณ ปัญหาตัวบุคคล ซึ่งขาดจริยธรรมคุณธรรม ปัญหาอันเกิดจาก
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม การขาดความรู้ความเข้าใจของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาเกิดจากช่องว่างของระเบียบกฎหมายข้อบังคับ และการขาดการ
ตรวจสอบของหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในองค์กรไม่ทั่วถึง และไม่เคร่งครัด ตลอดจนสภาพ
ปัญหาการทุจริตอันเกิดจากอํานาจบารมี อิทธิพลโดยเฉพาะ อํานาจของฝ่ายการเมืองที่ครอบงําหรือ
สามารถให้คุณให้โทษกับข้าราชการประจํา เป็นต้น 
 
ตารางที่ ๒.๖ สภาพปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
โกวิทย์ พวงงาม (๒๕๕๙, หน้า ๔๗-๕๐) สภาพปัญหาการทุจริตเกิดจาก 

๑) งบประมาณ 
๒) ตัวบุคคล 
๓) ขาดการประชาสัมพันธ์ 
๔ ) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
๕) ช่องว่างของระเบียบกฎหมาย 
๖) การตรวจสอบขาดความหลากหลายจากภาค
ส่วนต่างๆ 
๗) อิทธิพลอํานาจบารมีของบุคคลในท้องถิ่น 

 
 ๒.๑.๗ ผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชัน 
 ผลกระทบจากการคอร์รัปชันโดยแบ่งตามมิติที่เกิดขึ้นต่อสังคมโดยรวมและต่อประเทศชาติ 
โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังน้ีคือ 

                                                  
๒๑ โกวิทย์ พวงงาม, การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ซันแพคเกจจิ้ง (๒๐๑๔) จํากัด, ๒๕๕๙), หน้า ๔๗-๕๐. 



๓๒ 

 

 ระดับที่ ๑ ผลกระทบระหว่างเอกชนกับเอกชน ไม่มีผลที่ เป็นสาระต่อรัฐบาลหรือ
สาธารณชน เช่น เมื่อมีคนมาประมูลขายสินค้าชนิดเดียวกันให้รัฐบาลในราคาที่เท่ากันโดยไม่มีการฮ้ัว 
ไม่ว่าจะเลือกซื้อจากใคร รัฐบาลก็จ่ายเงินเท่าเดิม คอร์รัปชันลักษณะน้ีถือเป็นการคอร์รัปชันระดับที่ ๑ 
เพราะไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อรัฐบาลหรือต่อสาธารณะชน แม้ผลที่เกิดขึ้นในระดับเอกชนอาจจะมี
มูลค่ามหาศาลก็ตาม กล่าวคือ อาจทําให้บริษัทของญาติมิตรเพ่ือนฝูงของทรราชร่ํารวยอย่างผิดหูผิดตา 
ในขณะที่บริษัทคู่แข่งอาจจะล้มละลาย 
 ระดับที่ ๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนกับรัฐ การซื้อแพงขายถูกจนถึงการให้
สัมปทานและอํานาจผูกขาดแก่นายทุนไทยและชาวต่างชาติเพ่ือมาขูดรีดประชาชน ลักษณะน้ีถือเป็น
การขูดรีดระดับที่ ๒ ทั้งน้ีเพราะการดูดเงินของรัฐและประชาชนไปให้เอกชารายใดรายหน่ึง 
 ระดับที่ ๓ ผลกระทบในระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ ในกรณีที่รัฐบาลตัดสินใจดําเนิน
นโยบายสําคัญของประเทศชาติอย่างผิดพลาดเพียงเพราะหวังค่าหัวคิว จนทําให้ประเทศชาติเสียหาย
อย่างใหญ่หลวง๒๒ 
 สรุปได้ว่า ผลกระทบจากการคอร์รัปชัน ส่งผลท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อสังคมประเทศชาติ
และมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ซึ่งจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องหาทางแก้ไขและป้องกันการคอร์รัปชันให้มีระดับที่ลดน้อยลง 
 
ตารางที่ ๒.๗  ผลกระทบจากการทุจริต 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์, 
(๒๕๔๓, หน้า ๑๘). 

การทุจริตส่งผลต่อความมั่นคงภายในองค์กร และ
ภาครัฐ เพราะว่าทําให้การพัฒนาประเทศด้อยลง เพราะว่า
ต้องเสียงบประมาณ  มีคดีความต่างๆ ซึ่งใช้เวลานาน
มากกว่าจะตัดสินคดีแม้ว่าจะมีองค์กรอิสระคอยตรวจสอบ 

 
 ๒.๑.๘ แนวโน้มการคอร์รัปชันในอนาคต 
 การคอร์รัปชันมีพัฒนาการอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว เพ่ือหลบหลีกการป้องกันและ
ปราบปราม นอกจากรูปแบบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้ว ยังมีรูปแบบที่เป็นแนวโน้มที่สําคัญ ดังน้ี 

๑) การคอร์รัปชันในโครงการท่ีเป็นงบประมาณของรัฐยังเป็นศูนย์กลางของปัญหา
การคอร์รัปชันทั้งปวง เน่ืองจากขนาดของงบประมาณโตขึ้นเรื่อยๆ เสริมด้วยการคอร์รัปชันข้ามชาติ 

๒) การคอร์รัปชันด้วยการออกนโยบายกฎหมายและแก้ไขระเบียบเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองและพรรคพวก (Systematic Corruption) 

๓) การคอร์รัปชันโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายระหว่างประเทศในการทํา
ธุรกรรมทางการเงินอย่างไม่ถูกต้อง หรือการลักลอบขนเงินที่ได้จากการกระทําคอร์รัปช่ันออกนอก
ประเทศ 

                                                  
 ๒๒วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์, คู่มือทรราช, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันสหัสวรรษ, ๒๕๔๓), หน้า ๑๘–

๒๔. 



๓๓ 

 

๔) การคอร์รัปชันในระบบการจัดเก็บภาษีที่เอ้ือต่อการเกิดช่องว่างการกระจาย
รายได้ระหว่างคนรวยและคนจน เช่น ภาษีรายได้ 

๕) การคอร์รัปชันที่ต่างประเทศได้ดําเนินการไปแล้ว แต่ประเทศไทยยังไม่ได้
ดําเนินการ เช่น ภาษีมรดก ภาษีก้าวหน้าสําหรับราคาบ้านพักอาศัย 

๖) การคอร์รัปชันที่อาศัยความรู้ ความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ข้อมูลข่าวสาร เป็นการคอร์รัปชันทั้งภายในชาติและข้ามชาติ โดยผู้ที่กระทําการคอร์รัปชันสามารถ
ป้อนข้อมูลเพ่ือบิดเบือนข้อเท็จจริงเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง หรือมีการทําลายระบบ
ข้อมูลเพ่ือมิให้สามารถดําเนินการตามกฎหมายได้อย่างเต็มที่ 

๗) การคอร์รัปชันจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน ที่กําลังเกิดการแข่งขัน
แย่งจ่ายส่วยหรือสินบน เพ่ือให้ได้รับอนุมัติให้นําเข้า หรือได้มาซึ่งใบอนุญาตต่อการได้รับสิทธิต่อ
โครงการต่างๆ 

๘) การคอร์รัปชันในโครงการขนาดใหญ่ เช่น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โครงการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานฯลฯ 
 สรุปได้ว่า แนวโน้มการทุจริตคอร์รัปชันในอนาคตมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว 
โดยมีรูปแบบที่เป็นแนวโน้มที่สําคัญ ได้แก่ การทุจริตในโครงการท่ีเป็นระบบงบประมาณ การออก
นโยบายกฎหมายที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง ระบบการจัดเก็บภาษีมีช่องว่าง การอาศัย
ความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปิดเสรีด้านการค้า และอาศัยโครงการลงทุนขนาดใหญ่
เป็นต้น 
 
ตารางที่ ๒.๘ แนวโน้มการทุจริตคอร์รัปชันในอนาคต 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
วีระ สมความคิด, 
(๒๕๕๗, หน้า ๓๗๘-๓๗๙). 

แนวโน้มการทุจริตในอนาคตมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
และรวดเร็ว โดยมีรูปแบบที่เป็นแนวโน้มที่สําคัญ ได้แก่ 
การออกนโยบาย การใช้ช่องว่างทางกฎหมาย การอาศัย
ความชํานาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายการ
เบ็ดเสร็จด้านการค้าการลงทุนและโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่เป็นช่องทางที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

๒.๒ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๒.๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่สอง (พ.ศ. 
๒๕๕๖–๒๕๖๐) 

สืบเน่ืองจากปัจจัยที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์การทุจริตคอร์รัปชันมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้น 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกต้ัง ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  อัยการสูงสุด  คณะกรรมการสิท ธิมนุษยชนแห่งชาติและ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ยกร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ ๔ ประการ ได้แก่ 

๑) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในประโยชน์ของสาธารณะ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและบุคลากรในหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

๒) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ
เช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร
ของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต รวมท้ังมีแนวทางขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน 

๓)  เพ่ือพัฒนาระบบกลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตเกิดความไว้วางใจและเช่ือมั่นในความปลอดภัย 

๔)  เพ่ือยกระดับสมรรถนะการดําเนินงานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตให้เท่าทันกับ
สถานการณ์และได้มาตรฐานสากล 

จากวัตถุประสงค์หลัก ๔ ประการ ได้นํามาสู่การกําหนดสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ว่า
ด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ
คนใน ทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการทํางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา
เครือข่ายในประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่าง
ประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารและเคร่ืองมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่อง การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการ ผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตสํานึก
การต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนใน ทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ โดยใช้กลไกพุทธศาสนาเป็นกลไกในการขับเคล่ือนตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งจะเป็นรูปแบบหน่ึงของการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการ 
 



๓๕ 

 

 ๒.๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยน
ฐานความคิดของคนใน ทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 เป็นที่ทราบกันโดยท่ัวไปว่าการเกิดทุจริตในส่วนที่เก่ียวข้องกับศีลธรรม จรรยา ย่ิงไปกว่าน้ัน
สังคมไทยยังมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เอ้ือต่อการทุจริตรวมถึงการขาดการปลูกจิตสํานึกและส่งเสริม
ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตอย่างจริงจังและต่อเน่ืองที่ผ่านมามีการดําเนินการของภาคการศึกษาและ
ศาสนาในการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม แต่ยังไม่เพียงพอที่จะปรับรากฐานความคิด จิตสํานึกและ
ค่านิยมได้ ดังน้ันควรที่จะส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสํานึกรักคุณธรรมจริยธรรมต่อไป รวมถึงเพ่ิมองค์
ความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการทุจริตและระบบอุปถัมภ์และความรับผิดชอบต่อประโยชน์ของสาธารณะ
และให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตและไม่ยอมรับการทุจริตเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปการเมืองและ
สังคมให้เอ้ือต่อการป้องกันและปราบปรามทุจริต ส่วนสําคัญคือการปรับความคิดของคนไทย ซึ่งมาจาก
การปรับปรุงระบบการศึกษาให้ประชาชนมีความรู้เพ่ิมขึ้นและเห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ และ
นักการเมืองให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้นจึงนํามาสู่ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิด
ของคนใน ทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

๑) วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  
(๑)  ปรับฐานความคิดของคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและ

เจ้าหน้าที่รัฐให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และวินัยแก่ทุกภาคส่วน ทุกเพศทุกวัย และทุกกลุ่มอาชีพ 

(๒)  ใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต ให้แก่เด็ก เยาวชน เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เพ่ือนําไปสู่การ
ปฏิรูปการเมืองและสังคมให้เอ้ือต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๒) เป้าหมายสําคัญของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
(๑) เจ้าหน้าที่ในองค์กรหลักมีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมขึ้น 
(๒) ความตระหนักถึงภัยการทุจริตของทุกภาคส่วนเพ่ิมขึ้น 
(๓) ยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือลดความเสี่ยงในการทําทุจริต 

 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นจึงได้เสนอแนวทางและมาตรการ
การดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี 

๑) ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการการดําเนินงานชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูก-ปลุกจิตสํานึกและค่านิยมของสังคมไทยมิให้ยึดติด
กับระบบทุนนิยมซึ่งเป็นสาเหตุหน่ึงของพฤติกรรมการทุจริตในการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมการดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวทางในการดําเนินการ อันประกอบด้วย การส่งเสริมให้ความรู้
เก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒) ส่งเสริมการใช้และกําหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแก่ทุกภาคส่วนและกํากับ
ดูแลการประพฤติให้เป็นไปตามหลักประมวลจริยธรรม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการ
ทุจริตมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความ



๓๖ 

 

น่าเช่ือถือในการดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งน้ีการส่งเสริมการใช้ประมวล
จริยธรรมจะเริ่มผลักดันจากกลุ่มเจ้าหน้าที่และผู้บริหารในองค์กรหลักในการต่อต้านการทุจริตและ
ขยายไปสู่ข้าราชการในหน่วยงานทั้งหมดและนักการเมืองจนท้ายที่สุด ขยายไปยังส่วนอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน องค์กร องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา 

๓) การใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการปลูก- ปลุกและปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดให้สังคมไทยมีจิตสํานึกและค่านิยมที่ต่อต้านการทุจริต ทั้งน้ีอาจจัดให้มีโรงเรียนคุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยจัดทําเป็นหลักสูตรทางการศึกษาและฝึกอบรม จัดให้มี
โรงเรียนคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล เพ่ือให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กติกาทั้งทางด้านการปฏิบัติตน ด้านการศึกษา ด้านการเมือง และหลักนิติธรรม 

๔) ดูแลคุณภาพชีวิตและรายได้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการโดยมีระบบการให้
รางวัลและระบบการลงโทษเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านการรับสินบน๒๓ จากการทบทวน
งานวิจัยและวิชาการที่เก่ียวข้อง พบว่า สถานะทางเศรษฐกิจมีความเก่ียวข้องกับการกระทําการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ดังน้ัน จําเป็นท่าจะต้องเพิ่มมาตรการที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่รัฐและ
ข้าราชการดีขึ้น รวมถึงการเพ่ิมรายได้และค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

สรุปเป็นแผนผังได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ แนวทางและมาตรการตามยุทศาสตร์ที ่๑ 

                                                  
 ๒๓สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐). (นนทบุรี : ๒๕๕๗), หน้า ๑๒ – ๒๑. 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 
ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต 
เน้นการปรับเปล่ียนฐานความคิดของคนในทุก
ภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

แนวทางและมาตรการ 

๑.ส่งเสริมการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ป ลู ก ฝั ง
จิตสํานึกค่านิยมของ
สังคมไทย 

- ส่งเสริมความรู้
ในการดําเนินชีวิต 
 

๒.ส่งเสริมการใช้และ
กําหนดบทลงโทษใน
ประมวลจริยธรรม 
แก่ทุกภาคส่วน 

- ต่ อ ต้ า น ก า ร
ทุจริต 

- ซื่ อ สั ต ย์  มี
คุณธรรม จริยธรรม 
 

๓ .การใช้การศึกษา
แ ล ะ ศ า ส น า เป็ น
เครื่องมือในการปลูก-
ปลุก-ปรับเปล่ียนฐาน
ความคิด  

- สั ง ค ม ไท ย มี
ค่านิยมต่อต้านทุจริต 

- มี โ ร ง เ รี ย น
คุณธรรมจริยธรรม 

๔ .ดูแลคุณภาพชีวิต
แ ล ะ ร า ย ไ ด้ ข อ ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ข้าราชการ  

- ใ ห้ ร า ง วั ล /
ลงโทษ 

- ต่อต้านการรับ
สินบน 
 



๓๗ 

 

 กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยได้คัดเลือกยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการ
ทุจริตเป็นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วน ในการรักษาประโยชน์สาธารณะอันเป็น
หน่ึงยุทธศาสตร์ในห้ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยท่ียุทธศาสตร์ที่ 
๑ นับว่าสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาซึ่งผู้วิจัยได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการป้องกันการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอรูปแบบการป้องกัน
การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคนเพ่ือนําไปสู่การบริหาร
จัดการองค์กรให้มีความโปร่งใสด้วยกลไกพุทธบูรณาการซึ่งสอดคล้องกับแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ใน ๔ มาตรการดังกล่าวข้างต้น 
 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงสร้างแต่ละรูปแบบแตกต่างกันซึ่งนับเป็นการ
กระจายอํานาจให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเอง ซึ่งการปกครองท้องถิ่นที่ดี จะต้องคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และมีการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ การศึกษาแนวคิด
เก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเข้าใจถึงบริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยจะได้อธิบายตามลําดับ ดังต่อไปน้ี 

๒.๓.๑ การบริหารราชการแผ่นดิน 
 การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการ พ.ศ.๒๕๓๔ สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง การ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยมีรัฐบาลกลางทําหน้าที่ในการ
บริหารประเทศ เพ่ือที่จะให้ทุกคนในประเทศ อยู่ดีกินดี เป็นปกติสุข โดยมีรายละเอียด๒๔ดังน้ี  
 ๑) การบริหารราชการส่วนกลาง หมายถึง การบริหารราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่า โดยมีนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทั้งหลาย
เป็นผู้รับผิดชอบกํากับดูแลทางด้านนโยบาย โดยมีสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง 
และอธิบดีกรมต่างๆ ทําหน้าที่นํานโยบายของข้าราชการการเมืองดังกล่าวไปปฏิบัติ ซึ่งการบริหาร
ราชการในส่วนกลางน้ีเป็นการบริหารงานตามหลักการรวมอํานาจ (Centralization)  
 ๒)  การบริหารส่วนภูมิภาค หมายถึง การที่ราชการส่วนกลาง โดยกระทรวง ทบวง กรม
ต่างๆ จะแบ่งอํานาจในการบริหารบางส่วนให้ข้าราชการในส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานอยู่ ในพ้ืนที่ได้มี
อํานาจในการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจ แก้ไขปัญหาตลอดจนริเริ่มนโยบายต่างๆ ภายใต้กรอบและอํานาจที่
ได้รับมอบหมาย ไปจากส่วนกลาง ซึ่งการบริหารงานราชการในส่วนภูมิภาคน้ีเป็นไปตามหลักการแบ่ง
อํานาจหรือมอบอํานาจ (DE concentration) 
 ๓) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง การบริหารราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ  โดยรัฐบาลในส่วนกลาง จะกระจายอํานาจบางส่วน
ให้แก่ประชาชนหรือหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีอํานาจในการบริหารและ

                                                  
๒๔อุดร ตันติสุนทร , การปรับปรุงการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน , 

(กรุงเทพมหานคร : มิสเตอร์ก๊อปปี้, ๒๕๔๖), หน้า ๑.  



๓๘ 

 

ตัดสินใจเก่ียวกับกิจการสาธารณะต่างๆ ได้ด้วยตนเองตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายมอบให้ ซึ่งการ
บริหารราชการในส่วนท้องถิ่นน้ีเป็นไปตามหลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ซึ่งปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย มีทั้งสิ้น ๕ รูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
 สรุปได้ว่า การบริหารงานแผ่นดิน แบ่งได้เป็น ๓ ส่วน ได้แก่ การบริหารราชการ
ส่วนกลาง ซึ่งเป็นการบริหารงานตามหลักการรวมอํานาจ การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นไป
ตามหลักการแบ่งอํานาจ หรือมอบอํานาจ และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามหลักการ
กระจายอํานาจ 
 
ตารางที่ ๒.๙ แสดงหลักการบริหารราชการแผ่นดิน 

แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
อุดร ตันติสุนทร (๒๕๔๖, หน้า ๑) การบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งได้เป็น ๓ ส่วน ได้แก่ 

๑) การบริหารราชการส่วนกลาง 
๒) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
๓) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 
 ๒.๓.๒ ความหมายของการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 การปกครองตนเองของท้องถิ่นหมายถึง องค์การที่มีอาณาเขตแน่นอนมีประชากรตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้มีอํานาจในการปกครองตนเองมีการบริหารงานคลังของตนเองและมีสภา
ท้องถิ่นที่มีสมาชิกได้รับการเลือกต้ังจากประชาชน๒๕ การปกครองท้องถิ่น “เป็นการปกครองโดย
วิธีการซึ่งหน่วยการปกครองในท้องถิ่น ได้มีการเลือกต้ังผู้ทําหน้าที่จะใช้ได้โดยปราศจากการควบคุม
ของหน่วยงานการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง แต่การปกครองส่วนท้องถิ่นยังอยู่ภายใต้บท
บังคับว่าด้วยอํานาจสูงสุดของประเทศมิใช่ว่าได้กลายเป็นรัฐอธิปไตย”๒๖ 
 การปกครองท้องถิ่น หมายถึงหน่วยการปกครองที่มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวข้องกับการ
ให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่หน่ึงพ้ืนใดโดยเฉพาะและหน่วยการปกครองดังกล่าวน้ีจัดต้ังและจะอยู่
ในความดูแลของรัฐบาลกลาง๒๗ การปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยการปกครองทางการเมืองที่อยู่ในระดับ
ตํ่าลงมาจากชาติหรือระดับมลรัฐและรัฐ (ในกรณีที่ประเทศเป็นสหพันธรัฐหรือรัฐรวม) ซึ่งก่อต้ังโดย
กฎหมายและมีอํานาจอย่างเพียงพอท่ีจะทํากิจกรรมในท้องถิ่นโดยตนเอง รวมทั้งอํานาจเก็บภาษีหรือ

                                                  
 ๒๕Holloway, William V., State and Local Government in The United State, ( New 

York: McGraw -Hill. 1951), pp.101-103. 
 ๒๖Mongtagu, Harris G., Comparative Local Government, ( Great Britain : William 

Brendon and Son Ltd, 1984), p.574. 
 ๒๗ Clark, John J., Outline of Local Government of The United Kingdom, (London: 

Sir Isaac Pitman and Son, Ltd. 1957), p. 87-89. 



๓๙ 

 

การให้แรงงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวน้ีอาจจะได้รับการเลือกต้ัง
หรือจากการจัดสรร (แต่งต้ัง) ขึ้นมาโดยท้องถิ่นก็ได้”๒๘ 
 การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อํานาจหรือกระจายอํานาจไป
ให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอํานาจในการปกครองร่วมกัน
ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนในการบริหารท้องถิ่นตามหลักการที่ว่าถ้าอํานาจการปกครองมาจาก
ประชาชนในท้องถิ่นแล้วรัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือ
ประชาชนดังน้ันการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องมีองค์กรของตนเองอันเกิดจากการ
กระจายอํานาจของรัฐบาลกลางโดยให้องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหน่ึงของรัฐบาลกลางมีอํานาจในการ
ตัดสินใจและบริหารงานภายในท้องถิ่นในเขตอํานาจของตน๒๙ 
 การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยการปกครองซึ่งรัฐได้จัดต้ังขึ้นให้มีอํานาจปกครองตนเอง 
มีสิทธิตามกฎหมายและต้องมีองค์กรที่จําเป็นในการปกครองเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ให้สมความมุ่งหมาย
ของการปกครองท้องส่วนท้องถิ่นน้ันๆ๓๐ 
 ส่วนนักวิชาการของไทย ได้ให้ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้น่าสนใจ ซึ่งได้
แสดงทัศนะไว้ ดังต่อไปน้ี 
 การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การที่องค์กรหนึ่งมีพ้ืนที่อาณาเขตของตนเองมีประชากรและ
มีรายได้ตามที่หลักเกณฑ์กําหนดโดยมีอํานาจและมีอิสระในการปกครองตนเองมีการบริหารการคลัง
ของตน รวมทั้งมีอํานาจหน้าที่ให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนซึ่งประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจะมี
ส่วนร่วมในการบริหารและปกครองตนเองอาทิ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชุมชน 
หรือการมีส่วนร่วมในการบริหารและการปกครองตนเองโดยผ่านตัวแทนที่มาจากการเลือกต้ัง เช่น 
การมีสภาท้องถิ่น เป็นต้น๓๑ 
 การปกครองท้องถิ่น คือการปกครองที่ราชการบริหารส่วนกลางได้กระจายอํานาจไปให้
หน่วยการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรที่มีสิทธิตามกฎหมาย มีพ้ืนที่และประชากรเป็นของตนเอง
ประการสําคัญองค์กรดังกล่าวจะต้องมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม การ
มอบอํานาจจากส่วนกลางมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการเสนอ
ปัญหาตัดสินใจการตรวจสอบการทํางานและร่วมรับบริการสาธารณะต่างๆ๓๒ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการ

                                                  
 ๒๘ Sady, Emile J., New Age Competencies for Information Professionals, (New York: 

McGraw -Hill. 1967), p. 574. 
 ๒๙Wit, Daniel., A Comparative Survey of local Govt. And Administration, (Bangkok: 

Kurusaphu Press, 1967), pp. 101 – 103. 
 ๓๐Robson, William A. Local Government in Encyclopedia of Social Science, Vol. X., 

(New York: The Macmillan Company.1953), p. 574. 
 ๓๑โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถ่ิน : ว่าทฤษฎีแนวคิดและหลักการ, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซ

เปอร์เน็ท, ๒๕๕๐), หน้า ๑๓. 
 ๓๒วุฒิสาร ตันไชย, “การปกครองท้องถ่ิน : “การเมืองภาคพลเมืองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”, วารสารสถาบันพระปกเกล้า, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ (ก.ย.-ธ.ค.๒๕๕๐) : ๗๓. 
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ปกครองท้องถิ่นจะมีอิสระในการดําเนินงานแต่ยังคงอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของราชการบริหาร
ส่วนกลาง 
 การปกครองท้องถิ่นหมายถึงการปกครองซึ่งราชการส่วนกลางได้มอบอํานาจในการ
ปกครองและบริหารกิจการงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขอบเขตอํานาจหน้าที่และพื้นที่ของ
ตนที่กําหนดไว้ตามกฎหมายโดยมีความเป็นอิสระตามสมควรไม่ต้องอยู่ในบังคับบัญชาของส่วนราชการ
ส่วนกลางราชการส่วนกลางเป็นเพียงหน่วยคอยกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการ
ไปด้วยความเรียบร้อยหรืออีกนัยหน่ึงการปกครองส่วนท้องถิ่นคือการกระจายอํานาจของราชการ
ส่วนกลางเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นน้ัน ๆ ได้ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นอิสระ
ต่างหากจากการปกครองของส่วนกลางที่ให้อํานาจแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองตนเอง๓๓ 
 การปกครองคือการให้คนในท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองกันเองกล่าวอีกนัยหน่ึงคือการ
ปกครองตนเองโดยประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีพ้ืนฐานจากหลักการกระจายอํานาจ
ปกครอง (Decentralization) ที่หมายถึงการที่รัฐมอบอํานาจปกครองให้องค์กรปกครองอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่
องค์กรปกครองส่วนกลางจัดทําบริการสาธารณะบางอย่างภายใต้กํากับดูแลของรัฐ๓๔ 
 การปกครองส่วนท้องถิ่น คือรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมี
แนวความคิดที่จะให้คนในท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเองรวมท้ังต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญคือ
พ้ืนฐานที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักกฎหมายมีการเลือกต้ังจากประชาชนในท้องถิ่นและมีความเป็นอิสระ
ในการบริหารทั้งงานคนและงบประมาณแต่ยังอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐ๓๕ 
 สรุปได้ว่า จากความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น จะเห็นได้ว่า การบริหารใน
ลักษณะดังกล่าวมุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากรัฐบาลหรือหน่วยงานส่วนกลาง กระจายอํานาจไปให้
หน่วยการปกครองท้องถิ่นซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยการปกครองดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้ประชาชน
สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นของตนเอง รวมถึงการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น การปกครอง
ท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลอาจประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่ราษฎรเลือกต้ังเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาที่กําหนดโดยมีงบประมาณเป็นของตนเอง 
 
 
 
 
 

                                                  
 ๓๓นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, สารานุกรมการปกครองท้องถ่ินไทย หมวดแนวคิดพ้ืนฐาน:  

รัฐกับการปกครองท้องถ่ิน, สถาบันพระปกเกล้า, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมดาเพรส, ๒๕๔๗), หน้า ๒๒. 
 ๓๔สมคิด เลิศไพฑูรย์, สารานุกรมการปกครองท้องถ่ินไทย หมวดโครงสร้างภายนอก : รัฐธรรมนูญ

กับการปกครองส่วนท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร : ส่วนท้องถ่ิน, ๒๕๔๗), หน้า ๔-๕. 
 ๓๕บุญย่ิง ประทุม, “พัฒนาการบริหารงานตามหลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชาชน: 

ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี”, วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑). 
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ตารางที่ ๒.๑๐ ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Hollowey. William V.  
(1981, p.101-103) 

องค์การท่ีมาอาณาเขตแน่นอนมีประชากรตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ มีอํานาจในการปกครองตนเอง 

Mongtagu., Harris G.  
(1984, p.574) 

เป็นการปกครองโดยวิธีการซึ่งหน่วยการปกครองในท้องถิ่น
ได้มีการเลือกต้ังผู้ทําหน้าที่โดยปราศจากการควบคุมของ
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

Clark, John, J. (1957, p.87-89) หน่วยการปกครองที่มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวข้องกับการ
ให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่โดยเฉพาะและอยู่ในความ
ดูแลของรัฐบาลกลาง 

Sady, Emile J.(1967, p.574) หน่วยการปกครองทางการเมืองที่อยู่ในระดับตํ่าลงมาจาก
ชาติหรือระดับมลรัฐและรัฐ 

Wit, Daniel.A (1967, P.101-103) การปกครองที่รัฐบาลกลาง กระจายอํานาจเพื่อเปิดโอกาส
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอํานาจในการปกครองร่วมกัน 

Robson William A., (1953, p.574) หน่วยการปกครองของรัฐได้จัดต้ังขึ้นให้มีอํานาจปกครอง
ตนเอง 

โกวิทย์ พวงงาม, (๒๕๕๐, หน้า ๓๓) การที่องค์กรหน่ึงมีพ้ืนที่อาณาเขตของตนเอง มีประชากร
และรายได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยมีอํานาจและมี
อิสระในการปกครองตนเอง 

วุฒิสาร ตันไชย์, (๒๕๕๐, หน้า ๗๓) การปกครองที่ราชการบริหารส่วนกลางได้กระจายอํานาจให้
หน่วยงานปกครองท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิตามกฎหมาย มีพ้ืนที่
และประชาชนเป็นของตนเองและมีอํานาจอิสระซึ่งอยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของราชการบริหารส่วนกลาง 

นครินท ร์  เมฆไตรรัต น์  และคณะ 
(๒๕๔๗, หน้า ๒๒) 

การปครองซึ่งราชการส่วนกลางได้มอบอํานาจในการ
ปกครองการบริหารกิจการงานให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในขอบเขตอํานาจหน้าที่และพื้นที่ของตนท่ีกําหนด
ไว้ตามกฎหมาย โดยมีความเป็นอิสระตามสมควรไม่ต้องอยู่
ในบังคับบัญชาของส่วนราชการส่วนกลางเป็นเพียงหน่วย
คอยกํากับดูแล 

สมคิด เลิศไพฑูรย์  
(๒๕๔๗, หน้า ๔-๕) 

การให้คนในท้องถิ่นมี อิสระในการปกครองตนเองโดย
ประชาชนในท้องถิ่น 

บุญย่ิง ประทุม,  
(๒๕๕๑, หน้า๑๒) 

รากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมี
แนวคิดที่จะให้คนในท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเอง มี
การเลือก ต้ังจากประชาชน  มีความเป็นอิสระในการ
บริหารงานภายใต้การกํากับดูแลของรัฐ 
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 ๒.๓.๓ หลักการปกครองท้องถ่ิน 
 การปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องอาศัยหลักในการปกครองที่เหมาะสมกับสังคมน้ันๆ 
โดยการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในการบริหารและการปกครองในระดับท้องถิ่น เมื่อประมวล
หลักการปกครองท้องถิ่นแล้ว พบว่ามีหลักการที่สําคัญ ดังน้ี 
 ๑) การปกครองของชุมชนหน่ึงซึ่งชุมชนเหล่าน้ีอาจมีความแตกต่างกันในด้านความเจริญ 
จํานวนประชากรหรือขนาดของพื้นที่เช่นหน่วยการปกครองท้องถิ่นของไทยจัดเป็นกรุงเทพมหานคร 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพัทยา 
 ๒) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอํานาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามความ
เหมาะสม กล่าวคือ อํานาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีขอบเขตพอสมควร เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากมีอํานาจมากเกินไปไม่มี
ขอบเขต หน่วยการปกครองท้องถิ่นน้ันก็จะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเอง เป็นผลเสียต่อความม่ันคง
ของรัฐบาล อํานาจของท้องถิ่นน้ีมีขอบเขตท่ีแตกต่างกันออกไปตามลักษณะ ความเจริญและ
ความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นน้ันเป็นสําคัญ รวมท้ังนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการ
กระจายอํานาจให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับใดจึงจะเหมาะสม 
 ๓) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีสิทธิตามกฎหมาย ที่จะดําเนินการปกครองตนเอง 
สิทธิตามกฎหมายแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ 
  (๑) หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารตามหน้าที่และเพื่อใช้บังคับประชาชนใน
ท้องถิ่นน้ัน ๆ เช่น ข้อเทศบัญญัติ เป็นต้น 
  (๒) สิทธิที่ เป็นหลักในการดําเนินการบริหารท้องถิ่นคืออํานาจในการกําหนด
งบประมาณเพ่ือบริหารกิจการตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นน้ันๆ 
 ๔) มีองค์กรที่จําเป็นในการบริหารและการปกครองตนเององค์กรที่จําเป็นของท้องถิ่นจัด
แบ่งเป็นสองฝ่ายคือองค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเช่นการปกครองท้องถิ่นแบบเทศบาล
จะมีคณะเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือในแบบมหานคร คือ
กรุงเทพมหานคร จะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายบริหารสภากรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายนิติ
บัญญัติ เป็นต้น 
 ๕) ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นจากแนวความคิดที่ ว่า
ประชาชนในท้องถิ่นเท่าน้ันที่จะรู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขของตนเองอย่างแท้จริง หน่วย การปกครอง
ท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องมีคนในท้องถิ่นมาบริหารงาน เพ่ือให้สมเจตนารมณ์และ ความต้องการของชุมชน
และอยู่ภายใต้การควบคุมของประชาชนในท้องถิ่นนอกจากน้ียังเป็นการฝึกให้ประชาชนในท้องถิ่น
เข้าใจในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 



๔๓ 

 

 ลักษณะการปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะเป็นองค์กรชุมชนท่ีจัดต้ังขึ้นจากส่วนกลาง
ภายใต้บทบัญญัติกฎหมาย โดยมีเขตการปกครองที่มีขอบเขตชัดเจน มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลจัดต้ัง
ขึ้นโดยอาศัยกฎหมายมีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ได้๓๖ 
 สรุปได้ว่า หลักการปกครองท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วยหลักการที่สําคัญ ได้แก่ การ
ปกครองของชุมชน มีอํานาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมของอํานาจหน้าที่ตาม
ลักษณะความเจริญ ความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสําคัญ และเป็นหน่วยการปกครองที่มี
สิทธ์ิตามกฎหมาย ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 
ตารางที่ ๒.๑๑ หลักการปกครองท้องถิ่น 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
โกวิทย์ พวงงาม (๒๕๔๘, หน้า ๒๙) หลักการที่สําคัญ ได้แก่ 

๑) การปกครองของชุมชน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน
ด้านความเจริญ/ประชากร /ขนาดของพ้ืนที่ 
๒) มีอํานาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม 
๓) มีสิทธิตามกฎหมาย 
๔) มีองค์กรที่จําเป็นในการบริหารและการปกครอง
ตนเอง คือองค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ 
๕) ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น 

 
 ๒.๓.๔ ความสําคัญของการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 จากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครอง 
ของรัฐในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชนโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ
ปกครอง เพ่ือให้สอดคล้องกับการประชาธิปไตยโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง
ความสําคัญของการปกครองท้องถิ่นสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 ๑) การปกครองท้องถิ่นคือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการ 
ปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชนให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมี
ความเก่ียวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครองการบริ หารท้องถิ่นเกิดความรับผิดชอบ และหวงแหน
ต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อันจะนํามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการ
ปกครองประชาธิปไตยในที่สุด๓๗ โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกต้ังฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร การ
เลือกต้ังจะเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดุลพินิจเลือกผู้แทนที่เหมาะสม สําหรับผู้ได้รับการเลือกต้ังเข้า

                                                  
 ๓๖โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถ่ินไทย หลักการ และมิติใหม่ในอนาคต, พิมพ์คร้ังท่ี ๕ , 

(กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๔๘), หน้า ๒๙.  
๓๗ชูศักด์ิ เท่ียงตรง, การเมืองการปกครองท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์., ๒๕๔๐), หน้า ๖-๗. 



๔๔ 

 

ไปบริหารกิจการของท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นผู้นําในท้องถิ่นจะได้ใช้ความรู้ความสามารถบริหารงาน
ท้องถิ่น เกิดความคุ้นเคยมีความชํานาญในการใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ซึ่งจะนําไปสู่การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในระดับชาติต่อไป 
 ๒) การปกครองท้องถิ่นทําให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเองหัวใจของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหน่ึงก็คือการปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครองอันเกิดจาก
คําสั่งเบ้ืองบนการปกครองตนเองคือการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
นอกจากจะได้รับเลือกต้ังมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่างๆ เช่น เปิดโอกาสให้
ประชาชนออกเสียงประชามติ (Referendum) ให้ประชาชนมีอํานาจถอดถอน (Recall) ซึ่งจะทําให้
ประชาชนเกิดความสํานึกในความสําคัญของคนต่อท้องถิ่นประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหา
และช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน๓๘ นอกจากน้ีการปกครองตนเองในรูปของการปกครอง
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง หรือการกระจายอํานาจไปในระดับตํ่าสุดคือรากหญ้า (Grass roots) ซึ่งเป็นฐาน
เสริมสําคัญย่ิงของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยความล้มเหลวของ
ระบอบประชาธิปไตยมีหลายองค์ประกอบแต่องค์ประกอบสําคัญย่ิงยวดอันหน่ึงน้ันก็คือการขาด
รากฐานในท้องถิ่น  
 ๓) การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลซึ่งเป็นหลักการสําคัญของการ
กระจายอํานาจการปกครองท้องถิ่นมีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เน่ืองจาก
ความจําเป็นบางประการ ดังน้ี  
 (๑) ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวางนับวันจะขยายเพิ่มขึ้นซึ่งจะเห็นได้จาก
งบประมาณที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง 
  (๒) รัฐบาลมิอาจจะดําเนินการในการสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้
อย่างทั่วถึงเพราะแต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันการแก้ปัญหาหรือ
จัดบริการโครงการในท้องถิ่นโดยรูปแบบที่เหมือนกันย่อมไม่บังเกิดผลสูงสุดท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาและ
ความเข้าใจปัญหาได้ดีกว่าผู้ซึ่งไม่อยู่ในท้องถิ่นน้ันประชาชนในท้องถิ่นจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมท่ีจะแก้ไข 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นน้ันมากที่สุด 
  (๓) กิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่นน้ันไม่เก่ียวพันกับท้องถิ่นอ่ืนและไม่มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวมจึงเป็นการสมควรท่ีจะให้ประชาชนในท้องถิ่นดําเนินการเองดังน้ัน 
หากไม่มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นแล้วรัฐบาลจะต้องรับภาระดําเนินการทุกอย่างและไม่แน่ว่าจะ
สนองความต้องการของท้องถิ่นทุกจุดหรือไม่รวมทั้งจะต้องดําเนินการเฉพาะท้องถิ่นน้ัน ๆ ไม่เก่ียวพัน
กับท้องถิ่นอ่ืนหากได้จัดให้มีการปกครองท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการเองแล้วภาระของรัฐบาลก็จะผ่อน
คลายไปรัฐบาลจะมีหน้าที่เพียงแต่ควบคุมดูแลเท่าที่จําเป็นเท่าน้ันเพ่ือให้ท้องถิ่นมีมาตรฐานในการ
ดําเนินงานย่ิงขึ้นการแบ่งเบาภาระทําให้รัฐบาลมีเวลาที่จะดําเนินการในเรื่องที่สําคัญหรือกิจการใหญ่ๆ

                                                  
 ๓๘ลิขิต ธีรเวคิน, การเมืองการปกครองไทย, พิมพ์คร้ังท่ี ๖ (แก้ไขเพิ่มเติม), (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๓. 



๔๕ 

 

ระดับชาติอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมความคับคั่งของภาระหน้าที่ต่าง ๆที่รวมอยู่
ส่วนกลางจะลดน้อยลงความคล่องตัวในการดําเนินงานของส่วนกลางจะมีมากขึ้น 
 ๔) การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพเน่ืองจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน
ความต้องการและปัญหาย่อมแตกต่างกันออกไปผู้ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี
การบริหารงานจึงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่ต้องเสียเวลาเสนอเรื่องขออนุมัติไปยัง
ส่วนเหนือขึ้นไปท้องถิ่นจะบริหารงานให้เสร็จสิ้นลงภายในท้องถิ่นน่ันเองไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาและ
ค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็น 
 ๕) การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้นําทางการเมือง  ่  ่ การบริหารของประเทศใน 
อนาคตผู้นําหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมืองการได้รับเลือกต้ังการ
สนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตนและยังฝึกฝน
ทักษะทางการบริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วยในประเทศไทยผู้นําทางการเมืองที่มีช่ือเสียง เช่น นายทอง
หยด จิตตะวีระ, นายสุรินทร์ เทพกาญจนา เป็นต้น ล้วนแต่มีผลงานจากการเป็นนายกเทศมนตรีหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นมาก่อนจนสามารถประสบความสําเร็จเป็นนักการเมืองที่มีช่ือเสียงในระดับชาติ๓๙  
 ๓. การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองการ
ปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ทําให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การดําเนินงานพัฒนาชนบทที่ผ่านมายังมีอุปสรรค์สําคัญบางประการ
คือการมีส่วนรวมจากประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ซึ่งการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธ์ิผลน้ันจะต้องมา
จากการริเริ่มช่วยตนเองของท้องถิ่นทําให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกันโดยอาศัยโครงสร้างความเป็น
อิสระในการปกครองตนเองซึ่งต้องมาจากการกระจายอํานาจอย่างแท้จริง มิเช่นน้ันแล้วการพัฒนา
ชนบทจะเป็นลักษณะ “หยิบย่ืนยัดใส่ หรือก่ึงหยิบย่ืนยัดใส่” เกิดความคาดหวังทุกปีจะมี “ลาภลอย” 
แทนท่ีจะเป็นผลดีต่อท้องถิ่นกลับสร้างลักษณะการพัฒนาแบบพ่ึงพาไม่ช่วยตนเองอันเป็นผลทางลบ
ต่อการพัฒนาพ้ืนฐานระบอบประชาธิปไตย๔๐  
 กล่าวโดยสรุป การกระจายอํานาจมีข้อที่พึงระวังจะได้กลายเป็นจุดวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งมี
อยู่หลายประการดังได้กล่าวไว้แล้วโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องของขอบเขตการกระจายอํานาจและการ 
คํานึงถึงระดับความรู้ความสามารถของประชาชนซึ่งเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันอย่างมากและมีมานาน
ต้ังแต่สมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ กล่าวคือได้มีการถกเถียงถึงความพร้อมของ
ประชาชนต่อการปกครองตนเองมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันแต่จากความสําคัญของการปกครอง
ท้องถิ่นน้ันหากจะมองรวมเป็นจุดใหญ่ๆแล้วสามารถแบ่งออกได้เป็นสองด้านคือด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารกล่าวคือในด้านการเมืองการปกครองนั้นเป็นการปูพ้ืนฐานของการปกครอง

                                                  
 ๓๙วุฒิสาร ตันไชย. การกระจายอํานาจและการปกครองท้องถ่ิน: ความก้าวหน้าหลังรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. ๒๕๔๐. (กรุงเทพมหานคร: คลังวิชา, ๒๕๔๗), หน้า ๙๘. 
๔๐ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การปกครองท้องถ่ินไทย, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๒๘-๒๙. 



๔๖ 

 

ระบอบประชาธิปไตยและการเรียนรู้การปกครองตนเองส่วนด้านการบริหารน้ันเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของรัฐบาลและประชาชนในท้องถิ่นได้หาทางตอบสนองแก้ปัญหาด้วยตนเองด้วยกลไกทางการบริหาร
ต่างๆ ทั้งในแง่ของการบริหารงานบุคคลการงบประมาณและการจัดการ เป็นต้น 
 
ตารางที่ ๒.๑๒ ความสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ชูศักด์ิ เที่ยงตรง (๒๕๔๐, หน้า ๖) ๑ ) การปกครองท้องถิ่นคือรากฐานของการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๒) เป็นสถาบันการฝึกสอนการเมืองการปกครอง
ให้แก่ประชาชน 

ลิขิต ธีรเวคิน (๒๕๔๖, หน้า ๓) ทําให้ประชาชนในท้องถิ่น รู้จักการปกครอง
ตนเอง 

วุฒิสาร ตันไชย (๒๕๔๗, หน้า ๙๘) เป็นแหล่งสร้างผู้นําทางการเมือง 
ชูวงศ์ ฉายะบุตร (๒๕๔๐, หน้า ๒๘) สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบ

พ่ึงตนเอง 
 
 ๒.๓.๕ องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญ ๘ ประการ๔๑ 
ดังต่อไปน้ี  
 ๑) สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความว่าหากประเทศใดกําหนดเร่ืองการ 
ปกครองท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศการปกครองท้องถิ่นในประเทศนั้นจะมีความเข้มแข็งกว่า
การปกครองท้องถิ่นที่จัดต้ังโดยกฎหมายอื่น เพราะข้อความท่ีกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญน้ัน เป็นการ
แสดงให้เห็นว่าประเทศน้ันมีนโยบายที่จะกระจายอํานาจอย่างแท้จริง 
 ๒) พ้ืนที่และระดับ (Area and Level) ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการกําหนดพ้ืนที่และ
ระดับของหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีปลายประการ เช่นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เช้ือชาติ
และความสํานึกในการปกครองตนเองของประชาชนจึงได้มีกฎเกณฑ์ที่จะกําหนดพ้ืนที่และระดับของ
หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นออกเป็น ๒ ระดับคือหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่
สําหรับขนาดของพ้ืนที่จากการศึกษาขององค์การสหประชาชาติโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (UNESCO) องค์การอนามัยโลก 
(WHO) และสํานักกิจการสังคม (Bureau of Social Affair) ได้ให้ความเห็นว่าหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นที่สามารถให้บริการและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ ควรมีประชากรประมาณ ๕๐,๐๐๐ 
คน แต่ก็ยังมีปัจจัยอ่ืนที่จะต้องพิจารณาด้วยเช่นประสิทธิภาพในการบริหารรายได้และบุคลากร  
เป็นต้น 

                                                  
 ๔๑อุทัย หิรัญโต, การปกครองท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๒๒. 



๔๗ 

 

 ๓) การกระจายอํานาจและหน้าที่การที่จะกําหนดให้ท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่มากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมือง และการปกครองของรัฐบาลเป็นสําคัญ 
 ๔) องค์การนิติบุคคลจัดต้ังขึ้นโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาล
แห่งชาติมีขอบเขตการปกครองพื้นที่แน่นอนมีอํานาจในการกําหนดนโยบายออกกฎ ข้อบังคับควบคุม 
ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายน้ัน ๆ 
 ๕) การเลือกต้ังสมาชิกองค์การหรือคณะผู้บริหารจะต้องได้รับเลือกต้ังจากประชาชนใน 
ท้องถิ่นน้ันๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนเพ่ือแสดงถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน
โดยเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง 
 ๖) อิสระในการปกครองตนเองสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติ กิจการ
ภายในขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลางและไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชา
ของหน่วยงานทางราชการ 
 ๗) งบประมาณของตนเองมีอํานาจในการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่
กฎหมายให้อํานาจในการจัดเก็บเพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะทํานุบํารุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไป 
 ๘) การควบคุมดูแลของรัฐ เมื่อได้รับการจัดต้ังขึ้นแล้วยังคงอยู่ในการกํากับดูแลจากรัฐ
เพ่ือประโยชน์และความม่ันคงของรัฐและประชาชนโดยส่วนรวมโดยการมีอิสระเต็มที่ทีเดียวคง
หมายถึงเฉพาะอิสระในการดําเนินการเท่าน้ัน เพราะมิฉะน้ันแล้วท้องถิ่นจะกลายเป็นรัฐอิสระรัฐจึง
ต้องสงวนอํานาจในการควบคุมดูแล 
 จะเห็นได้ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสําคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินใน
ปัจจุบัน เพราะการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการกระจายอํานาจจากหน่วยงานส่วนกลาง ก่อให้เกิด
ความรวดเร็วและเกิดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนในการบริหารงาน การ
ตรวจสอบประเมินผล ติดตามผล และเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้จัดการตนเองภายใต้บทกฎหมายที่
บัญญัติไว้ ดังน้ัน ปัจจุบันการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นส่วนหน่ึงที่ส่งเสริมความเจริญของบ้านเมือง
และทําให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองมากขึ้น 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วยสถานะตาม
กฎหมายพ้ืนที่มีการกระจายอํานาจหน้าที่เป็นองค์นิติบุคคลคณะผู้บริหารมาจากการเลือกต้ังจาก
ประชาชน มีอิสระในการปกครองตนเอง มีงบประมาณเป็นของตนเอง และอยู่ภายใต้การกํากับดูแล
ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

ตารางที่ ๒.๑๓ องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

อุทัย หิรัญโต (๒๕๔๓, หน้า ๒๒) องค์ประกอบสําคัญ ๘ ประการ ได้แก่ 
๑) สถานะตามกฎหมาย 
๒ ) พ้ืนที่และระดับปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการ
กําหนดพ้ืนที่และระดับของหน่วยการปกครองท้องถิ่น 
๓) การกระจายอํานาจและหน้าที่ 
๔) องค์การนิติบุคคล 
๕) การเลือกต้ังสมาชิกองค์การหรือผู้บริหาร 
๖) อิสระในการปกครองตนเอง 
๗) งบประมาณ 
๘) การควบคุมดูแลของรัฐ 

 
๒.๓.๖  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเทศไทย 

 สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทยซึ่งได้ผ่านการวิวัฒนาการของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นลําดับจนถึงปัจจุบัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ๕ รูปแบบ 
ได้แก่  
 ๑) องค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๒) เทศบาล  
 ๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ๔) กรุงเทพมหานคร 
 ๕) เมืองพัทยา 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ รูปแบบดังกล่าวสามารถจัดกลุ่มแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ 
 ประเภทท่ี ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป สามารถพบเห็นได้ในทุกจังหวัด 
ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล องค์การบริหารสส่วนจังหวัด 
 ประเภทที่ ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะมีการจัดต้ังเป็นการเฉพาะ ไม่
ปรากฏเป็นการทั่วไปในพ้ืนที่ต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันไปในโครงสร้างการ
ทํางานและอํานาจหน้าที่ เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังที่ไม่เหมือนกันสรุปได้ดังน้ี 
 (๑) องค์กรบริหารส่วนตําบล  
 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุดและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 
องค์การบริหารส่วนตําบลจัดต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  โครงสร้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 
 



๔๙ 

 

 (๒) เทศบาล 
 การจัดต้ังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มี ๓ ประเภท
ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาล ตําบล ซึ่งการบริหารแบ่งเป็น ฝ่ายบริหาร นายกเทศมนตรี 
และฝ่ายสภา คือส่งการบริหารแบ่งเป็น ฝ่ายบริหาร นายกเทศมนตรี และฝ่ายสภา คือ สภาเทศบาล 
 (๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดต้ังขึ้นทุกจังหวัด  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วน
ท้องถิ่น ตามที่บัญญัติมาตรา ๘ แห่งกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเมือเปรียบเทียบกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปอ่ืนๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยมีพ้ืนที่ซ้อนกันอยู่กับองค์การบริหารส่วนตําบลเทศบาล สําหรับการบริหารงาน
แบ่งเป็นสองส่วน คือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (๔) กรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นมหานคร(Metropolis) เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ
แผ่นดินและศูนย์กลางการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการปกครองท้องถิ่นใน
รูปแบบพิเศษตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ ซึ่งกําหนดให้มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โครงสร้างการจัดองค์กรบริหารกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 (๕) เมืองพัทยา 
 เมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  โดยได้มีอนุมั ติการ
เปลี่ยนแปลงสถานะมาโดยลําดับ จนกระทั่งปัจจุบัน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีฝ่ายบริหาร คือ นายกเมืองพัทยา จากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชน และฝ่ายสภาเมืองพัทยาก็มาจากการเลือกต้ังโดยตรงทั้งหมดเช่นกัน๔๒  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรภาครัฐที่จัดต้ังตามหลักการกระจายอํานาจการ
ปกครอง (Decentralization) อันเป็นหลักการที่รัฐมอบอํานาจการปกครองบางส่วนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทําบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นของตน โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบุคลากร 
งบประมาณ และมีอํานาจอิสระในการบริหารจัดการ ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การจัดทําบริการและสวัสดิการสังคม ภายใต้การกํากับดูแลของ
รัฐบาลซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวนทั้งสิ้น ๗,๘๕๓ แห่ง สรุปเป็นตาราง
ได้ดังน้ี๔๓ 
 
                                                  

๔๒สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ, ท้องถ่ินโปร่งใส, พิมพ์คร้ังท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖), หน้า ๒๕. 

๔๓ รายงานผลการศึกษาเรื่องการกล่าวหา การชี้มูลความผิด ข้อทักท้วง และพฤติกรรมการกระทํา
ความผิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ผลิตเอกสาร กรมส่งเสริมมการปกครองท้องถ่ิน, 
๒๕๕๙), หน้า ๑. 



๕๐ 

 

ตารางที่ ๒.๑๔ จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลําดับ ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 
๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๗๖ 
๒ เทศบาล 

- เทศบาล              ๓๐   แห่ง 
- เทศบาลเมือง       ๑๗๘  แห่ง 
- เทศบาลตําบล     ๒,๒๓๒ แห่ง 

๒,๔๔๐ 

๓ องค์การบริหารส่วนตําบล ๕,๓๓๕ 
๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

- กรุงเทพมหานคร      ๑  แห่ง 
- เมืองพัทยา             ๑  แห่ง 

๒ 

รวม ๗,๘๕๓ 

 
กล่าวโดยสรุป ทั้งน้ีหลักการกระจายอํานาจปกครอง (Decentralization) เป็นวิธีการที่รัฐมอบอํานาจ
การปกครองบางส่วนให้แก่องค์กรอ่ืน นอกจากองค์การปกครองส่วนกลาง เพ่ือจัดการบริหารกิจการ
สาธารณะบางอย่างโดยมีอิสระตามสมควร ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรืออํานาจสั่งการของ
ส่วนกลาง เพียงอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของส่วนกลางเท่าน้ัน ซึ่งสามารถจําแนกได้เป็น ๒ แบบ คือ
การกระจายอํานาจตามพ้ืนที่ หรือตามอาณาเขต (Decentralization Territonal) และการกระจาย
อํานาจตามกิจการ (Decentralization Parservices) ซึ่งแสดงได้ตามแผนภาพดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๒ หลักการกระจายอํานาจปกครอง (Decentralization) 
 

องค์กรฝ่ายปกครอง 

หลักการาวมอํานาจ หลักการกระจายอํานาจ 

๑ ) ราชก ารส่ วน กล าง  ไ ด้ แ ก่ 
กระทรวง ทบวง และกรม 
๒) ราชการส่วนภูมิภาค (หลักการ
แบ่งอํานาจ) ได้แก่ จังหวัด อําเภอ 

๑) การกระจายอํานาจทางพ้ืนที่ 
ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่างๆ  (อบจ ., เทศบาล , อบต ., 
เมืองพัทยา) 
๒) การกระจายอํานาจทางภารกิจ 
ได้แก่ รัฐวิสาหกิจ และองค์มหาชน 



๕๑ 

 

ตารางที่ ๒.๑๕  แนวคิดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในประเทศไทย 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ, 
(๒๕๕๖,  หน้า ๒๕- ๒๘) 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็น 
 ๕ ระดับด้วยกัน  
๑. องค์กรบริหารส่วนตําบล  
๒. เทศบาล  
๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๔. กรุงเทพมหานคร 
๕. เมืองพัทยา 

 

๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 สืบเน่ืองจากสภาพปัญหาการทุจริตที่ เกิดขึ้นในองค์กรภาครัฐตามที่กล่าวมาข้างต้น 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ และได้มีความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ โดย
เน้นการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือให้การบริหารงานองค์กรเกิดประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริตและมี
ความโปร่งใส จึงให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยมีแนวคิดต่างๆ ดังน้ี 
 ๒.๔.๑ การจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
 การดําเนินภารกิจของรัฐในด้านต่างๆ สาระสําคัญของแนวคิดการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 ๑. ให้ความสําคัญกับการบริหารอย่างมืออาชีพ (Professional Management) กล่าวคือ
เน้นความเป็นอิสระของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจในการบริหารงาน เพ่ือให้
เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานที่สามารถนําไปสูการบรรลุผลสําเร็จที่พึงประสงค์ 
 ๒. เน้นการกําหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติราชการท่ีชัดเจน (Clear objectives) 
พร้อมทั้งกําหนดตัวช้ีวัดผลสําเร็จในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ีเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจของ
รัฐสามารถนําไปสูผลสําเร็จที่ต้องการ (Accountable For Results) มากกว่าการให้ความสําคัญกับ
ระเบียบปฏิบัติราชการหรือแบบแผนและขั้นตอนต่างๆ เป็นหลัก 
  ๓. เช่ือมโยงผลสําเร็จของการปฏิบัติงานเข้ากับการจัดสรรทรัพยากรของภาครัฐ และ
ส่งเสริมให้มีระบบการให้รางวัลตอบแทนที่ผลสําเร็จในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ผลสําเร็จขององค์การอย่างสูงสุด 
  ๔. ปรับปรุงโครงสร้างองค์การและระบบการทํางานให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด มีความ
คล่องตัว และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ีอาจใช้การดําเนินการ
จ้างเหมาโดยภาคเอกชน (Contract-out) หรืออาจให้ดําเนินการโดยประชาชนได้ 
  ๕. ส่งเสริมให้มีระบบแข่งขันในการจัดบริการสาธารณะ (Contestability) โดยองค์กรรัฐ
หรือองค์กรอ่ืน อันจะนําไปสูการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดบริการสาธารณะ 
  ๖. ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารให้มีความทันสมัย และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเทคนิค
วิธีการบริหารจัดการในภาคเอกชนมาใช้กับการบริหารงานภาครัฐ (Business-Like Management) 



๕๒ 

 

  ๗. ส่งเสริมวินัยทางการเงินการคลัง เน้นการใช้จ่ายที่ประหยัดและก่อให้เกิดความคุ้มค่าของ
การใช้ทรัพยากรภาครัฐที่มีอย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างสูงสุด (Value For Money)๔๔ 
 ๒.๔.๒ การกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Decentralization) 
 การกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดจากแนวคิดการลดบทบาท
ของรัฐ ให้ อํานาจและความเป็นอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ มีอํานาจในการปกครองร่วมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการมากขึ้น ในเรื่องของการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดต้ังขึ้นมานั้น มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการ กระจายอํานาจบริหารจากรัฐ จึงมีความสําคัญหลายประการ ได้แก่  
 ๑. ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในกิจการต่างๆ ที่รัฐพึงกระทํา เน่ืองจากการปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นรับผิดชอบปกครองตนเอง 
 ๒. ทําให้ประชาชนได้รับการบริการจากรัฐโดยทั่วถึง เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับมอบหมายให้ดําเนินงานเพ่ือกิจการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบได้  
 ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐ 
 ๔. การมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง และบริหารงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ 
ประชาชนตระหนักในศักยภาพของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของตน 
 จะเห็นได้ว่า “การกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจาก สามารถทํา
ให้เกิด “ประสิทธิภาพ” ในกลไกรัฐแล้วยังทําให้ ประชาชนได้รับบริการจากรัฐโดยทั่วถึง๔๕ 
 
ตารางที่ ๒.๑๖  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่และการกระจายอํานาจ 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ทศพร ศิราสัมพันธ์, 
(๒๕๔๗, หน้า ๕๘-๕๙). 

การจัดการภาครัฐแนวใหม่ เพ่ือให้เกิดการรัดกุมจากการ
ทุจริตต้องส่งเสริมวินัยทางการคลัง เน้นการจ่ายที่ประหยัด
และก่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรภาครัฐที่มี
อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างสูงสุด 

จุมพล หนิมพานิช, 
(๒๕๔๙, หน้า ๒๔๕). 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ เป็นการกระจาย
อํานาจให้ กับประชาชน  เพ่ือให้มีการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ ให้ประชาชนตระหนักในศักยภาพตนเอง
และมีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นที่ที่อยู่อาศัยของตน  

 
 

                                                  
  ๔๔ทศพร ศิริสัมพันธ์, การพัฒนาระบบราชการไทย รัฐประศาสนศาสตร์ : ขอบข่ายและการ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๕๘-๕๙. 
๔๕จุมพล หนิมพานิช, การบริหารจัดการภาครัฐใหม่ : หลักการ แนวคิดและกรณีตัวอย่างของไทย, 

(นนทบุรี : โครงการส่งเสริมการแต่งตํารา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙), หน้า ๒๔๕-๒๔๗.    



๕๓ 

 

๒.๔.๓ แนวคิดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๑)  ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 

 ธรรมาภิบาลเป็นรากศัพท์ที่มาจากคําว่า ธรรม แปลว่า ความดี หรือกฎเกณฑ์ ส่วนคําว่า
อภิบาลแปลว่า บํารุง รักษา ปกครอง เมื่อรวมกันก็กลายเป็น ธรรมาภิบาล ซึ่งมีความหมายตรงกับคํา
ว่า Good Governance๔๖ 
 ธรรมาภิบาล เป็นคําที่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Good Governance คําว่า Good 
แปลว่า ดี  Governance แปลว่า การกํากับที่ ดี  การดูแลอย่างดี  ธรรมาภิภาล  หรือ  Good 
Governance จึงเป็นหลักคิดของการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือประกันว่า ในองค์กรจะไม่มีฉ้อราษฎร์บัง
หลวง ไม่ด้อยประสิทธิภาพ๔๗ 
 “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกว่า “การบริหารัฐกิจการบ้านเมืองที่ดี” ซึ่งรู้จักกันใน
นาม “Good Governance” น้ันเป็นหลักการเพ่ือการอยู่ร่วมกันเป็นบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความ
สงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มี
ความย่ังยืน แต่หากพิจารณาตามความหมายของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ (TRRI) ได้ให้
ความหมายไว้ โดยพบว่า ธรรมาภิบาล มาจากคําว่า “ธรรม” แปลว่า “คุณความดี” รวมกับคําว่า 
“อภิ” แปลว่า “ย่ิง” และคําว่า “บาล” แปลว่า ปกครองหรือเลี้ยงดู ดังน้ันคําว่าธรรมาภิบาลจึง
หมายถึง การบริหารการปกครองท่ีมีความถูกต้อง มีความยุติธรรม และมีคุณความดีอย่างย่ิง ซึ่งตรง
กับคําภาษาอังกฤษว่า “Good Governance”๔๘ 
 หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นหลักการที่บริหารที่เน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน หมายถึง “ประชาชน” จึง
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและเป็นการลดการกระทําตามอําเภอใจ(Arbitrary) 
หรือเผด็จการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นสาเหตุของการใช้อํานาจโดยมิชอบ กล่าวคือ ไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบแบบทําธรรมเนียมและความถูกต้องเป็นรรมอันเป็นต้นตอของการทุจริต คอร์รัปชัน
โดยตรง ถ้าสามารถนําธรรมาภิบาลมาใช้ได้และให้ผู้บริหารภาครัฐทุกระดับเป็นแบบอย่างในการเป็น
คนดีมีคุณธรรม ให้กับคนในองค์กร ก็จะสามารถลดปัญหาเหล่าน้ีไปได้มาก๔๙ 
 สรุปได้ว่า หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารการปกครองที่มีความถูกต้อง ยุติธรรม 
มีคุณความดี โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นสําคัญเพ่ือประกันว่าองค์กรปราศจากการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
 

                                                  
๔๖ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และ บุญมี ลึ้, “ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๔), หน้า ๑๗. 
๔๗ เกษม วัฒนชัย, ธรรมาภิบาลกับบทบาทของคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษา, ๒๕๔๖), หน้า ๒๓. 
๔๘ เพลินตา ตัน รังสรรค์ , หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้ าน เมืองท่ี ดี  (Good 

Governance), [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา :  http://click.senate.go.th/?p=3772 [๑๐ พ.ย. ๒๕๕๙]. 
๔๙ โกวิทย์ พวงงาม, การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท แพคเกจจิ้ง (๒๐๑๔) จํากัด, ๒๕๕๙), หน้า ๖๐. 



๕๔ 

 

ตารางที่ ๒.๑๗ ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

บุษบง ชัยเจริญววัฒนะ และบุญมี ลี้ (๒๕๔๔, 
หน้า ๑๗) 

ธรรมาภิบาลมีความหมายตรงกับคําว่า “Good 
Governance” 

เกษม วัฒนชัย (๒๕๔๖, หน้า ๒๓) การกํากับที่ดี การดูแลอย่างดี ธรรมาภิบาลเป็น
หลักคิดของการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือประกันว่า
ในองค์กรจะไม่มีฉ้อราษฎร์บังหลวง 

เพลินตา ตันรังสรรค์ (๒๕๕๙) การบริหารการปกครองที่มีความถูกต้องมีความ
ยุติธรรม และมีคุณความดีอย่างย่ิงตรงกับคําว่า
“Good Governance” 

โกวิทย์ พวงงาม (๒๕๕๙, หน้า ๖๐) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี เป็นหลักการ
บริห ารที่ เน้ นก ระบวนการมีส่ วน ร่ วมของ
ประชาชน 

 
 ๒) องค์ประกอบของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 องค์ประกอบของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบ กฎหมายและ
แนวคิดของนักวิชาการต่างๆ ได้มีการจําแนกองค์ประกอบของหลักการบริหารจัดการที่ดีดังน้ี 
 ๒.๑) หัวใจสําคัญของการบริหารจัดการที่ดี คือ การเปลี่ยนบทบาทของรัฐจากการเป็น 
“ผู้จัด ผู้ให้” (Provicher) มาเป็นผู้สนับสนุน (Supporter) กับผู้ที่หนุนเน่ืองให้อํานาจแก่ประชาชน 
(Empower) เพ่ือจะได้มีส่วนร่วมมากขึ้น โดยสรุป “วิธีการปกครองที่ดี” จะต้องประกอบด้วย 
 ประการแรก การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดในทุกเรื่อง ทุกวงการ และทุก
โอกาส เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนจะมีผลเป็นการกํากับและตรวจสอบดูแลคนที่ต้องทําตาม
หน้าที่ให้ดีย่ิงขึ้นเพราะอยู่ในสายตาของคนทั้งประเทศ หรือสายตาของสังคม ประชาชน เข้ามามีส่วน
ร่วมมากเท่าไรก็จะรู้สึกผูกพันกับสังคมการเมืองมากข้ึนเท่าน้ัน 
 ประการที่สอง การตัดสินใจต่างๆของรัฐจะต้องสามารถอธิบายได้ให้เหตุผลได้ เช่น เหตุ
ใดรัฐจึงให้สัมปทานแก่บริษัทน้ี เหตุใดจึงต่ออายุสัญญา เหตุใดจึงไม่ต่ออายุสัญญา เหตุใดจึงตัดสินใจ
ในโครงการนี้ และเมื่อมาร่วมกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก็จะนําไปสู่มาตรการ การ
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยกระบวนการจัดทําประชาพิจารณ์และการลงประชามติ 
 ประการที่สาม ประชาชนจะต้องสามารถตรวจสอบการกระทําของภาครัฐได้ การ
ตรวจสอบการตัดสินใจได้คือ มีความโปร่งใสแตกต่างจากในอดีตที่ประชาชนเป็นคนกํากับหรือ
ตรวจสอบสภาแล้วสภาก็ไปกํากับหรือตรวจสอบรัฐบาล ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี ประชาชน
ต้องคุมสภา ประชาชนต้องคุมรัฐบาล ประชาชนต้องตรวจสอบรัฐได้ โดยต้องสร้างกลไก การ
ตรวจสอบขึ้นมา 



๕๕ 

 

 ประการที่สี่ การบริหารจัดการที่ดี จะต้องเป็นการปกครองโดยกฎหมายไม่ใช่โดยบุคคล 
(Government by Law by Person) คือ จะต้องยึดหลักกฎหมาย กฎหมายสามารถก่อให้เกิดการ
ปกครองโดยธรรมหรือความถูกต้องดีงามได้เรียกว่า หลักนิติธรรมแห่งกฎหมาย (Rule of Law)๕๐  
 ๒.๒) หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่
เหมาสมกับการนํามาปรับใช้ในภาครัฐ มี ๑๐ องค์ประกอบ ดังน้ี 
      (๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ัน
นําของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง
มีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
      (๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแล
ที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่
เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนแรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้สวนเสียทุกกลุ่ม 
      (๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่กําหนดแลสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง 
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่าง 
      (๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่และผลงาต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยู่ในระดับที่สนองต่อ
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
      (๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา 
ช้ีแจงได้ เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดย
ประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
      (๖) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมคิด
แนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา 
      (๗) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น) และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและการ

                                                  
๕๐ บวรศั ก ด์ิ  อุ วรรณ โณ , การสร้ างธรรมาภิบ าล  (Good Governance) ในสั งคม ไทย , 

(กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๕๒), หน้า ๑๙. 



๕๖ 

 

รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผล
การดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
      (๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (๙) หลักความเสมอภาค (Equity) การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่า
เทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา 
การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 
      (๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) การหาข้อตกลงทั่วไปภายใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจาก
กลุ่มบุคคลท่ีได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อ
คัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญโดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดย
เอกฉันท์๕๑ 
 ๒.๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ระบุแนวทางในการจัดระเบียบราชการ และวางมาตรการแก้ไขปัญหาโดยมี
จุดมุ่งหมายประการหน่ึงใน ๕ มาตรการ คือ ขจัดการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการหลีกเลี่ยง
กฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ใส่ตนหรือกิจการที่ตนมีส่วนได้เสียทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือให้
เกิดความสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมร่วมกัน โดยกําหนดว่า ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดีควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพ้ืนฐานของหลักสําคัญอย่างน้อย ๖ ประการ ดังน้ี 
 (๑). หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม
เป็นที่ยอมรับของสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยิมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับ
เหล่าน้ัน โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอําเภอใจหรือตามอํานาจของตัวบุคคล 
 (๒) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยึดถือหลักน้ีในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกันเพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพ
สุจริตเป็นนิสัยประจําชาติ 
 (๓) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติโดย
ปรับปรุงกลไกการพัฒนาขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 

                                                  
๕๑ โกวิทย์ พวงงาม, การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง (๒๐๑๔) จํากัด, ๒๕๕๙), หน้า ๖๒-๖๓. 



๕๗ 

 

 (๔) หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสําคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ 
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ 
 (๕) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสํานึก ในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน 
 (๖) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจํากัด เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้า 
และบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ย่ังยืน๕๒ 
 ๒.๔) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี๕๓ พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาน้ี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประเทศท่ี
สอดคล้องกับบทบัญญัติในหมวด ๕ (การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน) และหมวด ๗ (การอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน) 
 สรุปได้ว่า แนวคิดหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาจากคํา
ว่า “Good Government” ซึ่ งเป็นหลักคิดสําหรับการบริหารจัดการที่ ดี ในองค์กรเพ่ือเป็น
หลักประกันในการบริหารโครงสร้างและครบวงการ รวมถึงความสัมพันธ์ของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และภาคประชาชน ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของรัฐซึ่งเป็นหลัก
ในการบริหารหรือการปกครองที่มีความชอบธรรมนํามาซึ่งความสงบสุขของสังคม โดยเฉพาะหลักการ
บริหารจัดการที่ดีจะต้องปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบและหลีกเลี่ยงกฎหมายเพ่ือแสวง
ประโยชน์ใส่ตนหรือกิจการที่ตนมีส่วนได้เสียเพ่ือให้เกิดความสํานึกและผิดชอบร่วมกัน 
 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปน้ี 
(มาตรา ๖)  
 (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 (๒) เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
 (๓) เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
 (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 (๖) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ 

                                                  
๕๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.

๒๕๔๒, [ออนไลน์] แหล่งท่ีมา : www.dmr.go.th [๑๐ ส.ค. ๒๕๕๙], 
๕๓ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖, 

[ออนไลน์] แหล่งท่ีมา : www.sac.or.th [๒๐ส.ค.๒๕๕๙]. 



๕๘ 

 

ตารางที่ ๒.๑๘ องค์ประกอบของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

บวรศักด์ิ อุวรรณโน (๒๕๔๒, หน้า ๑๙) องค์ประกอบของการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักการ
พ้ืนฐานที่ว่า จะจัดการปกครองอย่างไรก็ตามจะต้องจัด
ให้รัฐบาลมีอํานาจและบทบาทน้อยลงเพ่ือให้ประชาชนมี
อํานาจมากขึ้น 

โกวิท พวงงาม (๒๕๕๙, หน้า ๕๒-๕๓) หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) ที่เหมาะสมกับการนํามาปรับใช้
ในภาครัฐมี ๑๐ องค์ประกอบดังน้ี  
๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
๔) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 
๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) 
๖) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
๗) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
๙) หลักความเสมอภาค (Equality) 
๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ 

๑) หลักนิติธรรม 
๒) หลักคุณธรรม 
๓) หลักความโปร่งใส 
๔) หลักการมีส่วนร่วม 
๕) หลักความรับผิดชอบ 
๖) หลักความคุ้มค่า 

 
 ๒.๔.๔ หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลุก
จิตสํานึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ โดยได้มีการเสนอแนวทางและมาตรการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือปลูก-ปลุกจิตสํานึกและค่านิยมของสังคมไทย มิให้ยึดติดกับระบบทุนนิยมซึ่ง
เป็นสาเหตุหน่ึงของพฤติกรรมการทุจริตด้วยการส่งเสริมให้ความรู้การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ี 
 ๑) พระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนที่เก่ียวข้องกับความโลภ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงน้ีได้รับการเชิดชูสูงสุดจากองค์การสหประชาชาติว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทย



๕๙ 

 

และนานาประเทศ และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบย่ังยืน โดยขอ
อัญเชิญพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
๙ ได้พระราชทานพระราชดํารัสแก่คณะผู้ว่าราชการจังหวัด แบบบูรณาการ ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ถวาย
สัตย์ปฏิญาณ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ความว่า  
 “ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไปพูดอย่างน้ีหยาบคายแต่ว่า ขอให้มีอัน
เป็นไป แต่ถ้าสุจริต และมีความต้ังใจมุ่งมั่นสร้างความเจริญก็ขอให้ต่ออายุได้ถึง ๑๐๐ ปี ส่วนคนไหนที่
มีอายุมากขอให้แข็งแรง ความสุจริตจะทําให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตราย...” 
 หลักการสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี ๓ ประการ คือ “พอประมาณ มีเหตุมีผล 
มีภูมิคุ้มกัน” โดยมีเง่ือนไข คือความรู้ควบคู่คุณธรรม ซึ่งคุณธรรมที่สําคัญ คือ “ซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
อดกลั้น อดออม” หากนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้เป็นวิถีชีวิตก็จะสามารถลด “ความโลภ” ให้อยู่ในขอบเขตท่ีเป็นไปได้ ทําให้ดํารงชีวิตอยู่ในขอบเขต
ของความพอเพียง ไม่มีความต้องการในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ชอบธรรม จึงไม่ใช้อํานาจโดยมิชอบเพ่ือตนเอง
และพวกพ้อง ประเทศไทยก็จะหยุดทุจริตได้สําเร็จและ ไม่ทุจริตเสียเอง ตามพระราชบัญญัติที่อัญเชิญ
ข้างต้น๕๔ 

๒)  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมการเจ้า พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยและชาวโลก ย่อมเป็น
หลักการดําเนินชีวิตที่ป้องกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิง๕๕  

๓)  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดํารัสช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี และได้ทรงเน้น
ยํ้าแนวทางพัฒนาที่ ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดนคํานึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน
ในการดํารงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ดําเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ี
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างย่ิงในการนําวิชาการต่างๆมาใช้ใน
การวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนใน
ชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสํานึกในคุณธรรม ความ

                                                  
๕๔ โกวิท พวงงาม, การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง (๒๐๑๔) จํากัด, ๒๕๕๙), หน้า ๗๗-๗๘. 
๕๕ พระพรหมบัณฑิต (ประยูรธมฺมจิตฺโต), กัณฑ์เทศน์สุจริตธรรมกถา โครงการป้องกันการทุจริตตาม

แนวทางพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอลซีพี ฐิติพร การพิมพ์, ม.ป.ป.), หน้า ๒. 



๖๐ 

 

ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา 
และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 
ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 ๓) องค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็น
แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ชีวิตดําเนินไปในทางสายกลางที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่อันเรียบ
ง่ายของคนไทย ซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กร และระดับประเทศได้ โดยมีคุณลักษณะสําคัญดังน้ี 
 - ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจําเป็นและเหมาะสมกัลป์ฐานะของ
ตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม รงมท้ังวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
 - ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดําเนินเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ 
หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องอย่างถี่ถ้วน โดย
คํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทําน้ันๆ อย่างรอบคอบ 
 - ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพ่ือให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที 
 เง่ือนไขสําคัญเพ่ือให้เกิดความพอเพียง การตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัย
ทั้งเง่ือนไขคุณธรรม หลักวิชา และเง่ือนไขชีวิตเป็นพ้ืนฐาน 
 - เง่ือนไขคุณธรรม เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้ รัก 
สามัคคี ไม่โลภ ไม่ตระหน่ี และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อ่ืน 
 - เง่ือนไขหลักวิชา อาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังอย่างย่ิง ในการนํา
วิชาการต่างๆ มาใช้วางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน 
 - เง่ือนไขชีวิต ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน มีสติ และปัญญา บริหารจัดการ การใช้ชีวิต 
โดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพ้ืนฐาน๕๖ 
 กล่าวโดยสรุปเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่เป็นทั้งแนวคิด/หลักการและแนวทาง
ปฏิบัติของบุคคลและองค์กร โดยคํานึงถึงหลัก ๓ ห่วง ๒ เง่ือนไข ได้แก่ ความพอประมาณ หรือความ
เหมาะสมกับฐานะ ศักยภาพของตนเองและสภาพแวดล้อม ความมีเหตุผลด้วยหลักกฎหมาย ศีลธรรม
จรรยา และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพ่ือเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงภายใต้เง่ือนไข การใช้ความรู้
อย่างรอบคอบถูกหลักวิชาการควบคู่กับการมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เป็นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต อัน
นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ
อันเป็นหลักการดําเนินชีวิตป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้มีความ
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างย่ังยืนต่อไป 
 
 

                                                  
๕๖ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ๒๑ เซนจูร่ี, ๒๕๕๐), หน้า ๖-๑๓. 



๖๑ 

 

 สรุปเป็นภาพได้ดังน้ี 
ทางสายกลาง           พอเพียง 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๓ สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา : http://sites.google.com/site/sufficiencyeconomybrr/hlak-3-hwng-2-ngeuxnkhi 

  
ตารางที่ ๒.๑๙ หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
โกวิท พวงงาม (๒๕๕๙, หน้า ๗๖) นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถน้อมนําหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นวิถีชีวิตก็จะสามารถลด “ความ
โลภ” ให้อยู่ในขอบเขตท่ีเป็นไปได้ ทําให้ดํารงชีวิตอยู่ใน
ขอบเขตของความ “พอเพียง” ไม่มีความต้องการในส่ิงที่ไม่
ถูกต้อง จึงไม่ใช้อํานาจโดยมิชอบ เพ่ือตนเองและพวกพ้อง 
ประเทศไทยก็จะหยุดทุจริตได้สําเร็จ  

 
 
 

พอประมาณ 

 
มีเหตุผล 

 ภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี 

เงื่อนไขความรู้ 
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 

ในการนําหลักวิชาการต่างๆมาใช้ 

เงื่อนไขคุณธรรม 
สติ ปัญญา ขยัน อดทน 

ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียน 
แบ่งปัน 

นําไปสู ่

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
สมดุล มั่นคงและพร้อมรับต่อการ

เปลี่ยนแปลง 



๖๒ 

 

ตารางที่ ๒.๑๙ หลักเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระพรหมบัณฑิต (ประยูรธมมฺจิตฺโต) 
(ม.ป.ป., หน้า ๒) 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการดําเนินชีวิตที่
ป้ อ ง กั น ก ารทุ จ ริ ต และป ระพ ฤติ มิ ช อบ ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๐, 
หน้า ๑๘) 

การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิตได้ไม่ใช่หลักเฉพาะในหมู่คนจนหรือเกษตรกร 
โดยต้องเกิดจิตสํานึกมีความศรัทธาเช่ือมั่น เห็นคุณค่าและ
นําไปปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติต่อไป 
๑) ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัวมุ่งเน้นให้
บุคคลและครอบครัวอ ยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
๒) มีความพอเพียงในระดับชุมชน คนในชุมชนมีการ
รวมกลุ่มกัน ทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวม รู้รักสามัคคี สร้าง
เป็นเครือข่ายเช่ือมโยงกันในชุมชน 
๓) ความพอเพียงในระดับประเทศ เป็นการบริหารจัดการ
ประเทศ โดยเริ่มจากการวางรากฐานให้ประชาชนส่วน
ใหญ่อยู่อย่างพอมีพอกินและพ่ึงตนเองได้ มีความรู้และ
คุณธรรมในการดําเนินชีวิต 

 
 ๒.๔.๕ การบริหารจัดการด้านความโปร่งใส 
 การบริหารงานด้วยความโปร่งใสถือเป็นหัวใจหลักที่ทําให้งานต่างๆ ออกมาสมบูรณ์แบบ 
และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการบริหารงานภาครัฐ จําเป็นต้องมี
กระบวนการบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และเป็นวิธีการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัป
ชันได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันจะเห็นว่า หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ต่างให้ความสนใจและใส่ใจ
ต่อการบริหารงานอย่างโปร่งใส 
 ๑) การบริหารจัดการภาครัฐ 
 การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบให้สังคม
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่าย
ราชการและฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและรวมกันเป็นพลัง
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพ่ือ
บรรเทา ป้องกัน และแก้ไข เยียวยาภาวะวิกฤตที่จะมีขึ้นในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความ
ยุติธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมอันเป็นคุณลักษณะสําคัญของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และ
การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย
รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน 



๖๓ 

 

 ความโปร่งใส (Transparency) น้ันไม่มีนิยามที่ตายตัว แต่การให้คํานิยามของความ
โปร่งใสน้ัน “ความโปร่งใส” อาจขึ้นอยู่กับความเข้าใจของหน่วยงานท่ีนําไปใช้รวมทั้งบริบทของสังคม 
วัฒนธรรม ซึ่งรวมไปถึงค่านิยมและวิถีชีวิต ความโปร่งใสจึงเป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างและหลากหลาย 
เพราะหน่วยงานในแต่ละแห่ง แต่ละสังคมมีวัฒนธรรมองค์การ ธรรมเนียม และความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกของสังคมหรือหน่วยงานท่ีแตกต่างกัน ทั้งยังมีประเด็นเก่ียวข้องที่ล้วนมีความหลากหลาย เช่น 
ความโปร่งใสในภาครัฐ อันเป็นผลมาจากนโยบายหน่วยงาน และวิธีปฏิบัติที่จัดช่องทางให้ข้อมูลด้วยวิธี
ที่เสริมความเข้าใจนโยบายสาธารณะเพิ่มประสิทธิผลของวิถีการเมือง และลดความไม่แน่นอนของ
นโยบาย เป็นต้น ทั้งน้ีได้มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับ ความโปร่งใสไว้น่าสนใจ ดังต่อไปน้ี 
 หลักความความโปร่งใสเป็นกระบวนการทํางาน กฎเกณฑ์ กติกาต่างๆ ที่มีความเปิดเผย
ตรงไปตรงมา ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในสังคมสามารถถ่ายโอนได้อย่างเป็นอิสระ ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและรับทราบข้อมูลข่าวสารสาธารณะของทางราชการได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ การสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ความหมายหลัก ความโปร่งใสไว้ว่า การทําให้
สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
หรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันและช่วยให้
การทํางานของภาครัฐแลภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน 
 ในระดับภาครัฐ การตัดสินใจและการปฏิบัติงานของภาครัฐต้องมีความโปร่งใส ซึ่งถือ
เป็นประเด็นสําคัญในการตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสมของภาคธุรกิจ ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐจะช่วยให้
ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนตัดสินใจได้ถูกต้อง และประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานของ
ภาครัฐได้ พระราชบัญญัติข้องมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๑ ช่วยให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ เป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือที่
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริงอันเป็น
การส่งเสริมให้มีรัฐบาลโดยประชาชนมากย่ิงขึ้น๕๗ 
 ความโปร่งใสเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เป้าหมายอ่ืนๆ บรรลุถึงความสําเร็จ เช่น การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการบริหารงานของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังเป็นวิธีการ
ในการป้องกันการทุจริตได้ดีที่สุด ซึ่งทําให้ผู้ปฏิบัติในหลายๆ วงการ ไม่ว่าจะในภาครัฐ หรือใน
ภาคเอกชนหันมาให้ความสนใจกับความโปร่งใส เพราะมองเห็นประโยชน"ในหลายด้าน ทั้งน้ี สามารถ
สรุปความสําคัญของความโปร่งใสได้ ดังต่อไปน้ี๕๘ 
  (๑ ) ความโปร่งใสสามารถสร้างความม่ันใจให้แกนักลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศและเพ่ิมความน่าเช่ือถือของสภาพเศรษฐกิจ 

                                                  
 ๕๗สุดจิต นิมิตกุล, กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการท่ีดี ใน การปกครองที่ ดี (Good 

Governance), (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓-๑๔. 
 ๕๘สํานักนายกรัฐมนตรี. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง

และสังคมที่ดี ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๕), หน้า ๒๖-๒๗. 



๖๔ 

 

  (๒) ความโปร่งใสมีหน้าที่เป็นเครื่องมือในการเพ่ิมการตรวจสอบของภาคเศรษฐกิจ 
และภาครัฐ โดยการตรวจสอบได้จะไมสามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มีความโปร่งใส 
  (๓) ความโปร่งใสเป็นหัวใจของประชาธิปไตย เพราะความโปร่งใส หมายถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของรัฐบาลท่ีมีผลต่อชีวิต และเป็นการมอบอํานาจแก่ประชาชน
ที่จะเลือกดําเนินชีวิตจากข้อมูลที่ได้รับอันเป็นการสร้างความเท่าเทียม และสร้างทางเลือกให้
ประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญของประชาธิปไตย 
  (๔ ) ความโปร่งใสเป็นปัจจัยสําคัญของการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในอดีตวาทกรรมเก่ียวกับการพัฒนาจะพิจารณาเฉพาะประเด็นเรื่องรายได้ งบประมาณ
รายจ่าย และการจ้างงาน แต่ในปัจจุบันวาทกรรมทั้งหลาย ได้นําประเด็นของความเป็นอยู่ทาง
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เขามาเกี่ยวข้องด้วย 
  (๕) ความโปร่งใสในภาครัฐส่งผลดี ต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุน และประสิทธิผล
ของการบริหารนโยบายภาครัฐ และการพัฒนา การเพ่ิมความโปร่งใสยังสามารถลดผลเสียของ
นโยบายรัฐบาล เช่น ช่วยลดระยะเวลาในการเก็บภาษีและการใช้กฎระเบียบที่ซับซ้อน ลดการ
สิ้นเปลืองและลดปัญหาคอร์รัปชัน 
  (๖) การรับประกันความโปร่งใส หมายถึง การรับประกันสิทธิของบุคคลในข้อมูล
รูปแบบต่างๆ สิทธิเหล่าน้ีสามารถป้องกันการละเมิดอํานาจที่เกิดขึ้นจากการมีข้อมูลที่ไมเท่าเทียม 
(Information Asymmetry) ดังน้ันจึงช่วยลดปัญหาคอร์รัปชันได้ด้วยการรับประกันความโปร่งใสยัง
ส่งเสริมการพัฒนาด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือหน่วยงานแสดงการตอบโต้ต่อปัญหาปัจจุบันด้วย
วิธีการทางการเมือง ทางประชาสังคมและทางเศรษฐกิจอย่างเทียมกัน 
  (๗) การส่งเสริมความโปร่งใสทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะความ
โปร่งใสในกระบวนการนโยบาย จะทําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและยอมรับนโยบายใหม่ๆได้อย่าง
รวดเร็วและง่ายย่ิงขึ้น ทั้งน้ี กระบวนการความโปร่งใส เช่น การให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และ
การแจงนโยบายล่วงหน้า เป็นต้น จะส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายดังกล่าว
ประชาชนจะสามารถติติงนโยบายที่ เห็นว่าไมเหมาะสมและแนะนํา รวมทั้งเรียกร้องนโยบายที่
ตอบสนองต่อความต้องการของ ประชาชน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วความโปร่งใสจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
นโยบายที่ดีขึ้น 

  (๘) ความโปร่งใสน้ันสําคัญต่อภาคประชาชน เพราะการตัดสินใจของรัฐบาลมี
ผลกระทบต่อประชาชนทุกคน ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะรับรู้กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลเพ่ือที่จะ
มั่นใจว่าการตัดสินใจของรัฐบาลน้ันจะส่งผลร้ายแก่ตนเองหรือไม่ซึ่งหากรัฐบาลมีความโปร่งใสก็จะเพ่ิม
ความเช่ือมั่นของ ประชาชนต่อรัฐบาล และการตัดสินใจที่มีความโปร่งใสก็จะมีความน่าเช่ือถือเพ่ิมขึ้น 

 

 

 

 



๖๕ 

 

 ๒) ตัวชี้วัดและการประเมินความโปร่งใสหนว่ยงานภาครัฐ 
 สถาบันพระปกเกล้าได้ทําการศึกษาและจัดทําดัชนีช้ีวัดและการเก็บข้อมูลตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี โดยได้ออกแบบตัวช้ีวัด ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ๖ ประการดังน้ี๕๙ 

(๑) หลักนิติธรรม ประกอบด้วยหลักย่อย ๗ หลัก คือ 
 (๑.๑) หลักการแบ่งแยกอํานาจ 
 (๑.๒) หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 (๑.๓) หลักความผูกพันต่อกฎหมายของเจ้าหน้าที่ 
 (๑.๔) หน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา 
 (๑.๕) ผู้มีอํานาจตัดสินใจในหน่วยงานมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 (๑.๖) หน่วยงานยึดหลักการทํางานภายใต้กฎระเบียบสูงสุด 
 (๑.๗) หน่วยงานยึดหลักการทํางานภายใต้กฎระเบียบสูงสุด 

(๒) หลักคุณธรรม ประกอบด้วยหลักย่อย ๓ หลัก คือ 
 (๒.๑) การปลอดการทุจริต 
 (๒.๒) การปลอดจากการแทรกแซง 
 (๒.๓) การปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

(๓) หลักความโปร่งใส ประกอบด้วยหลักย่อย ๔ หลัก คือ 
 (๓.๑) ความโปร่งใสด้านโครงสร้างของระบบงาน 
 (๓.๒) ความโปร่งใสด้านระบบการใช้งาน 
 (๓.๓) ความโปร่งใสของระบบการให้โทษ 
 (๓.๔) ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยของระบบงาน 

(๔) หลักการมีส่วนร่วม ประกอบด้วยหลักการย่อยสําคัญ ๔ หลัก คือ 
 (๔.๑) หลักการให้ข้อมูลข่าวสาร 
 (๔.๒) หลักการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 (๔.๓) หลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
 (๔.๔) หลักการพัฒนาขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(๕) หลักความสํานึกความรับผิดชอบ ประกอบด้วยหลักสําคัญ ๖ ประการคือ 
 (๕.๑) หน่วยงานมีการสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน 
 (๕.๒) หน่วยงานมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๕.๓) หน่วยงานมีเป้าหมายอย่างชัดเจน 
 (๕.๔) หน่วยงานมีการจัดการกับผู้ไม่มีผลงาน 
 (๕.๕) หน่วยงานมีระบบการติดตามประเมินผล 
 (๕.๖) หน่วยงานมีแผนสํารอง 

(๖) หลักความคุ้มค่า ประกอบด้วยหลักสําคัญ ๓ หลัก คือ 

                                                  
๕๙ สมคิ ด  เลิ ศ ไพ ฑู ร ย์  และคณ ะ , ท้ อ ง ถ่ิ น โป ร่ ง ใส , (ก รุ ง เท พ มห าน ค ร  : สํ านั ก พิ ม พ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖), หน้า ๔๘-๕๐. 



๖๖ 

 

 (๖.๑) การประหยัด  
 (๖.๒) การใช้ทรัพยากร 
 (๖.๓) ความสามารถในการแข่งขัน 
 
 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการด้านความโปร่งใส เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรต้องการให้มี
ขึ้น เพ่ือป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเพ่ือให้มีการ กระจายประโยชน์ไปสู่สังคมได้ 
โดยเฉพาะในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จําเป็นจะต้องมีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุก
ขั้นตอน และประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงโดยมีดัชนีช้ีวัดและการเก็บข้อมูลตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดีเป็นเคร่ืองมือในการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 
ตารางที่ ๒.๒๐ แนวคิดเก่ียวกับความโปร่งใส 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สุดจิต นิมิตกุล,  
(๒๕๔๓, หน้า ๑๓-๑๔) 

การบริหารจัดการภาครัฐด้านความโปร่งใสโดยการ
ปรับปรุงกลไกและระบบการทํางานให้มีความโปร่งใส
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเองและ
สังคมที่ดี (๒๕๔๒, หน้า ๒๖-๒๗) 

ความโปร่งใสเป็นเคร่ืองมือที่จะทําให้เป้าหมายอ่ืนๆ
บรรลุถึงความสําเร็จและเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ
รวมทั้ ง เป็ น หั ว ใจ สํ าคั ญ ต่ อ ก าร พั ฒ น าอ ย่ างมี
ประสิทธิภาพส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ, 
(๒๕๕๖, หน้า ๔๘-๕๐) 

ตัวช้ีวัดและประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ๖ ประการ ได้แก่ ๑) 
หลักนิติธรรม ๒) หลักคุณธรรม ๓) หลักความโปร่งใส 
๔) หลักการมีส่วนร่วม ๕) หลักสํานึกความรับผิดชอบ 
๖) หลักความคุ้มค่า 

 
๒.๕ แนวคดิเก่ียวกับรูปแบบ (Model) 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ (Model) ในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ความหมายองค์ประกอบ และการพัฒนารูปแบบดังน้ี 
 ๒.๕.๑ ความหมายของรูปแบบ 
 นักวิชาการได้ให้ความหมายของรูปแบบในหลายแนวคิดทั้งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและ
แตกต่างกันดังน้ี 



๖๗ 

 

 รูปแบบ หมายถึง ลักษณะทีพึ่งปรารถนาซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ หรือเกิดได้ยากในโลก
ของความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างย่ิงสิ่งที่เราอยากได้กับความสามารถทีจ่ะหาสิ่งที่ต้องการน้ันแตกต่าง
กันมาก เช่น เมืองในอุดมคติ๖๐ 
 รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างของความเก่ียวข้องระหว่างชุดของปัจจัย หรือ
องค์ประกอบที่สําคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือองค์ประกอบที่สําคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผล ซึ่ง
กันและกัน เพ่ือช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริงหรอืปรากฎการณ์ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ๖๑ 
 สรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีที่ได้จาก
การศึกษา เพ่ือนํามาสร้างให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในลักษณะที่พึงปรารถนาหรือเป็นอุดมคติ 
 
ตารางที่ ๒.๒๑ ความหมายของรูปแบบ 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ถวิลรัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (๒๕๔๐, หน้า ๒๓) รูปแบบหมายถึง ลักษณะทีพึ่งปรารถนาซึ่งมีลักษณะ

เป็นอุดมคติ 
อุทุมพร จามรมาน (๒๕๔๑, หน้า ๒๒) ๑) โครงสร้างของความเกี่ยวข้องระหว่างชุดของปัจจัย 

๒) ปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
และกัน เพ่ือให้เข้าใจปรากฎการณ์ในเรื่องที่เกิดขึ้น 

  
 ๒.๕.๒ ลักษณะของรูปแบบ 

ลักษณะของรูปแบบที่ดีหรือรูปแบบที่ไช้ประโยชน์ได้ ควรมีข้อกําหนด (Requirement) ๔ 
ประการ คือ๖๒ 

๑) รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural Relationship) 
มากกว่าความสัมพันธ์ที่เก่ียวเน่ืองกันแบบรวมๆ (Associative Relationship) 

๒) รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึน้ สามารถถูกตรวจสอบได้โดย
การสังเกตซึ่งเป็นไปได้ที่จะทดสอบรูปแบบพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 

๓) รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังน้ัน
นอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อธิบายปรากฎการณ์ได้ด้วย 

๔) รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร
ในลักษณะใหม ่ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องที่กําลังศึกษา 

                                                  
๖๐ ถวิลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, การกําหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๐), หน้า ๒๓. 
๖๑ อุทุมพร จามรมาน, “โมเดล (Model)”, วารสารวิชาการ, ปีท่ี๑ ฉบับท่ี ๒๖ (มีนาคม ๒๕๔๑), 

หน้า ๒๒.  
๖๒ Keeves, P. j., Educational research methodology, and measurement: An 

international handbook, (Oxford, England: Pergamon Press, 1988), P.560. 



๖๘ 

 

สรุปได้ว่า คุณลักษณะของรูปแบบที่ดีควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง 
สามารถใช้เป็นแนวทางในการทํานายผลและปรากฎการณ์ที่จะเกิดขึ้นและสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การสร้างมทัศน์ใหม ่
 
ตารางที่ ๒.๒๒ ลักษณะของรูปแบบ 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Keeves (1988, P560) ๑) ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง 

๒) ใช้เป็นแนวทางพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น 
๓) ช้ีให้เห็นกลไกเชิงเหตุผลเรื่องที่จะศึกษา 
๔) เป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม ่

 
๒.๕.๓ องค์ประกอบของรูปแบบ 
องค์ประกอบของรูปแบบได้มีนักวิชาการทําการศึกษาจากตัวอย่างของรูปแบบจากเอกสาร

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องพบว่าไม่มีปรากฎหลักเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์ตายตัวว่ารูปแบบน้ันต้องมีองค์ประกอบ
อะไรบ้างส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ที่ผู้สนใจดําเนินการศึกษาส่วนการ
กําหนดองค์ประกอบรูปแบบในการศึกษาและทําความเข้าใจเก่ียวกับการจัดองค์การและการบริหาร
จัดการตามแนวคิดของบราวน์และโมเบิร์ก(Brown and Moberg) โดยได้สังเคราะห์รูปแบบจาก
แนวคิ ด เชิ งระบบ (System Approach)กับหลั กการบ ริห ารตามสถานการณ์ (Contingency 
Approach) โดยกล่าวว่าองค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 

๑) สภาพแวดล้อม (Environment) 
๒) เทคโนโลยี (Technology) 
๓) โครงสร้าง (Structure) 
๔) กระบวนการจัดการ (Management Process) 
๕) การตัดสินใจสั่งการ (Decision Making)๖๓ 

นอกจากน้ี องค์ประกอบของรูปแบบเชิงระบบ ประกอบด้วย 
๑) ปัจจัยนําเขา้ 
๒) กระบวนการ  
๓) ผลผลิต 
๔) ข้อมลูย้อนกลับ๖๔ 

                                                  
๖๓ Brown and Mobery, อ้างใน สมาน อัศวภูมิ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารการประถมศึกษา

ระดับจังหวัด”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, ภาควิชาบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗). 

๖๔ Ivancevich, J.H.et al., Management: Principles and Functions, ( 2005), [Online] 
Source:http://www.norvathesolybeez.hu/leto/tresek/eng/coldoc. [20 July 2017]. 
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การพิจารณารูปแบบในลักษณะน้ีถือว่าผลผลิตของระบบเกิดจากการที่มีปัจจัยนําเข้าไป
ผ่านกระบวนการซึ่งจะจัดกระทําให้เกิดผลผลิตขึ้น และให้ความสนใจกับข้อมูลป้อนกลับจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของรูปแบบไม่มีหลกัเกณฑ์ตายตัว ซึ่งส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับ
ลักษณะเฉพาะตามที่ผู้สนใจจะศึกษาโดยองค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วยสภาพแวดล้อม 
เทคโนโลยีโครงสร้าง กระบวนการจัดการ การตัดสินใจสั่งการหรือปัจจัยนําเข้า กระบวนการผลผลิต
และข้อมูลย้อนกลับ 
 
ตารางที่ ๒.๒๓ สรุปองค์ประกอบของรูปแบบ 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Brown and Mo berg (อ้างใน สมาน อัศวภูมิ) 
(๒๕๓๗, หน้า ๑๖) 

๑) สภาพแวดล้อม 
๒) เทคโนโลยี 
๓) โครงสร้าง 
๔) กระบวนการจัดการ 
๕) การตัดสินใจ 

Ivencevich, J.H.et.al (1989) ๑) ปัจจัยนําเขา้ 
๒) กระบวนการ 
๓) ผลผลิต 
๔) ข้อมลูป้อนกลับจากสภาพแวดล้อม 

 
๒.๖ หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริต 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นในเร่ืองของเหตุผล ผลของการกระทํา ไม่ว่าจะเป็นการ
กระทําในเชิงบวกและการกระทําในเชิงลบ หลักธรรมในพระพุทธศาสนามีส่วนสําคัญต่อการดําเนินชีวิต 
โดยเฉพาะสังคมไทย ซึ่งผูกพันกับพระพุทธศาสนาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากระบบสังคม 
ประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจนพฤติกรรมของคนในสังคมที่แสดงออกมานั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณธรรม 
จริยธรรมภายในจิตใจของบุคคล การคอร์รัปชันถือเป็นภัยร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ
มาอย่างช้านาน สาเหตุของการคอร์รัปชันที่แท้จริงน้ัน เกิดจากมนุษย์ทั้งสิ้น การแก้ปัญหาต้องแก้ที่ตัว
มนุษย์เอง ซึ่งพระพุทธศาสนาได้เสนอหลักธรรมที่เก่ียวข้องกับการคอร์รัปชันไว้ ดังน้ี 
 หลักธรรมที่ ๑ ศีล ๕ เป็นพ้ืนฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้
ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักสําคัญของชีวิต ซึ่งประกอบไปด้วย๖๕  
 ศีลข้อที่ ๑ การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การเบียดเบียน ทําลายชีวิตหรือทําให้เกิด
ความลําบาก ซึ่งอาจรวมหมายถึง สิทธิมนุษยชนด้วย ซึ่งครอบคลุมทั้งคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

                                                  
 ๖๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๘๖/๒๔๖. 
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 ศีลข้อที่ ๒ การงดเว้นจากการเบียดเบียนเอาของๆผู้อ่ืนโดยที่เจ้าของมิได้ยินยอม ซึ่งอาจ
รวมหมายถึง การต่อต้านการละเมิดลิขสิทธ์ิ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่
นํามาซึ่งความทุกข์ให้แก่เจ้าของและเป็นกรรมฝ่ายดําติดตัวผู้กระทํา 
 ศีลข้อที่ ๓ การงดเว้นจากการประพฤติผิดล่วงละเมิดสิทธิทางเพศของผู้อ่ืน ซึ่งอาจ
รวมถึง การปกป้องสิทธิมนุษย์ต้ังแต่วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ ไปจนถึงวัยชรา เพราะมนุษย์ทุกคนย่อมต้องการ
ความปลอดภัยให้กับตนเองเป็นหลัก 
 ศีลข้อที่ ๔ การงดเว้นจากการเจรจาในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงหรือพูดให้คนอ่ืนได้รับความ
เสียหาย ซึ่งอาจรวมถึง การไม่ละเมิดสิทธิในการรับรู้ข่าวสาร มีความโปร่งใสในการให้ข้อมูล และสร้าง
เสรีภาพให้เกิดขึ้นในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างเป็นธรรม 
 ศีลข้อที่ ๕ การงดเว้นจากของมึนเมา ยาเสพติด อบายมุขต่างๆ ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญใน
การดําเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งอาจรวมถึงนโยบายของภาครัฐต้องมีความจริงใจ ไม่มอมเมา
ประชาชนให้ขาดสติในการดําเนินชีวิต ดูแลเอาใจใส่ด้านต่างๆ สวัสดิการสังคมที่ควรจะได้รับ 
ประชาชนจะเห็นด้วยปัญญาเองว่า รัฐได้เดินตามนโยบายที่ได้ให้ไว้กับประชาชนอย่างแท้จริง 
 สรุปได้ว่า สภาพของสังคมไทยในปัจจุบัน มีการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในและนอก
วงราชการอยู่ทั่วไป จนเป็นที่ห่วงใยกันว่า การทุจริตต่อหน้าที่กําลังกลายเป็นสนิมร้ายที่บ่อนทําลาย
ประเทศชาติอยู่ในขณะนี้ ทั้งน้ีเพราะการทุจริตต่อหน้าที่เมื่อผนวกเข้ากับคติที่ว่า “มือใครยาวสาวได้
สาวเอา” ย่อมนําสังคมไปสู่การแก่งแย่งแข่งขันในลักษณะที่ว่า “แย่งอาหารกันกิน แย่งถิ่นกันอยู่ แย่ง
คู่กันพิศวาส แย่งอํานาจกันเป็นใหญ่” การแตกความสามัคคี กลายเป็นสนิมที่กัดกร่อนโครงสร้างสังคม
จากภายใน ที่รอวันล่มสลายถ้าถูกกระทบด้วยภัยจากภายนอกในอนาคต  
 สภาพสังคมที่ดาษด่ืนไปด้วยการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในและนอกวงราชการน้ี 
แสดงให้เห็นถึงความย่อหย่อนในการรักษศีล ๕ เพราะว่าประโยชน์เช่นทรัพย์สินเงินทองที่บุคคล
ประพฤติทุจริตแล้วได้มาน้ัน จัดเป็นอทินนาทานคือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ซึ่งนับเป็นการ
ละเมิดศีลห้าข้อที่ ๒ ที่มีคําสมาทานว่า “อทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าขอ
สมาทานสิกขาบทคืองดเว้นการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้”   
 การงดเว้นจากการทุจริตท่านเรียกว่า วิรัติ มี ๓ ประการ คือ ๑) สัมปัตตวิรัติ เว้นสิ่ง
ประจวบเฉพาะหน้า คือ เว้นเมื่อประสบเหตุจูงใจให้ทําการทุจริตแล้วงดเว้นเสียได้ไม่ทําผิดศีล เพราะมี
หิริ ความอายช่ัว โอตตัปปะ ความกลัวบาป ๒) สมาทานวิรัติ เว้นด้วยการสมาทาน คือ ได้สมาทานศีล
ไว้แล้วเมื่อประสบเหตุจูงใจให้ทําการทุจริตก็งดเว้นได้ตามท่ีสมาทานไว้ก่อนแล้ว ๓) สมุจเฉทวิรัติ เว้น
ได้เด็ดขาดคือ การงดเว้นการทุจริตของพระอริยะทั้งหลาย ผู้ไม่มีแม้แต่ความคิดที่จะประกอบการ
ทุจริตน้ัน จะเห็นได้ว่า ศีล ๕ เป็นพ้ืนฐานสําคัญในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัป
ชันในระดับต้นได้ ศีล ๕ เป็นหลักธรรมที่ใกล้ชิดกับคนไทยมากท่ีสุด และเป็นวินัยพ้ืนฐานที่ถือปฏิบัติ
ควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง ก่อให้เกิดความสงบสุข ปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกัน
และกัน 
 หลักธรรมที่ ๒ โลกบาลธรรม เป็นธรรมคุ้มครองรักษาโลกและป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชันจากภายในสู่ภายนอก เป็นธรรมะท่ีสําคัญที่ใช้ควบคุมจิตใจมนุษย์ให้อยู่ในความดี ใช้ในการ
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ดําเนินชีวิต และอยู่ร่วมกันของคนในสังคม การดําเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ เป็นธรรมะที่ช่วย
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันจากภายในตัวบุคคล สร้างสังคมสุจริตดีงามและย่ังยืน มี ๒ ประการ๖๖ คือ 
 ๑. หิริ ความละอายแก่ใจ หมายถึง ละอายต่อการทําความช่ัว มองเห็นความช่ัวว่าเป็น
สิ่งที่น่าละอาย น่ารังเกียจ ไม่ควรทํา ความช่ัวเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก้ผู้กระทําและ
ผู้ถูกกระทํา เช่น การด่าว่ากัน การพูดดูถูกกัน ทําร้าย รบฆ่าฟันกัน การลักขโมย เป็นต้น ธรรมคือ หิริ 
ความละอายแก่ใจจะป้องกันไม่ให้กระทําความช่ัวเช่นน้ัน 
 ๒. โอตตัปปะ ความเกรงกลัว หมายถึง เกรงกลัวต่อการทําความช่ัว มองเห็นผลของ
การทําความช่ัวว่าจะทําให้ตนได้รับความเดือดร้อน เช่น ด่าเขาเขาด่าตอบ ผู้อ่ืนทําร้ายตน ตนก็ต้องทํา
ร้ายผู้อ่ืน ผู้ที่กระทําความช่ัวนอกจากจะได้รับผลในปัจจุบันแล้ว เมื่อตายไปก็ต้องได้รับผลกรรมต่ออีก 
ธรรมคือโอตตัปปะ ความเกรงกลัวบาปจะป้องกันไม่ให้ทําช่ัวและไม่ต้องได้รับความเดือดร้อนที่มี
สาเหตุมาจากการทําความช่ัวน้ัน 
 การพัฒนาทุกอย่างเริ่มต้น เพราะว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ดังคํากล่าวที่ว่า 
“พัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชน พัฒนาคนให้เริ่มที่ใจ” การพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อน น่ันคือ 
การพัฒนาประเทศชาติเริ่มจาก การพัฒนาประชาชนที่พัฒนาดีแล้ว ย่อมกลายเป็นพลังขับเคลื่อน
สังคมทุกภาคส่วน ให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันสิ่งสําคัญในการพัฒนาสังคมอยู่ที่การพัฒนาคนให้เป็น
สัตบุรุษคือเป็นคนดี ซึ่งธรรมทั้ง ๒ ประการ คือหิริและโอตตัปปะเป็นธรรมขั้นพ้ืนฐานของการปฏิบัติ
หน้าที่ให้สุจริต ผู้ประพฤติสุจริตย่อมมีชีวิตที่เป็นสุข ในบรรดาธรรมเครื่องคุ้มครองโลกทั้งสองอย่างน้ัน 
 หิริความละอายช่ัว หมายถึง ความละอายต่อการทําบาปกรรม หรือความช่ัวทั้งปวงเป็น
การมองเห็นความช่ัวหรือบาปกรรมว่าเป็นสิ่งสกปรกที่ไม่ควรข้องแวะด้วย ทั้งน้ีเพราะเช่ือมั่นในความดี 
และศักด์ิศรีของตนจนไม่ประสงค์จะลดตัวลงไปเกลือกกลั้วกับความช่ัวทั้งหลาย ท่านเปรียบหิริเหมือน
ความรู้สึกของคนที่อาบนํ้าชําระล้างร่างกายจนสะอาดหมดจดแล้ว ย่อมไม่ประสงค์จะให้ร่างกายไป
แปดเป้ือนกับสิ่งสกปรกอีก 
 โอตตัปปะ เป็นความกลัวบาป หมายถึง ความกลัววิบากหรือผลของความช่ัวจะตามมา
สร้างความทุกข์ให้กับชีวิต ความกลัวผลร้ายที่จะตามมานี้สามารถห้ามมิให้คนทําช่ัวได้ ผลร้ายน้ัน
เป็นได้ทั้งความทุกข์ในชาติน้ีและในชาติหน้า ท่านเปรียบโอตตัปปะเหมือนความรู้สึกของคนที่เห็นถ่าน
เพลิงติดไฟลุกโชนแล้วไม่กล้าจับเพราะกลัวความร้อนเผามือตน๖๗ 
 ในสติสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า หิริและโอตตัปปะน้ีเป็นเหตุให้เกิดการสํารวมอินทรีย์คือ 
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และการสํารวมอินทรีย์เป็นพ้ืนฐานของการรักษาศีลดังพระบาลีที่ว่า “หิ
โรตตัปเป สะติ หิโรคตัปปะ สัมปัน นัสสะ อุปะนิสะสัมปันโน โหติ อินทริยะ สังวะโร” แปลความว่า 
“เมื่อหิริและโอตตัปปะมีอยู่ อินทรีย์สังวรช่ือว่า มีเหตุสมบูรณ์สําหรับผู้ที่สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตตัปปะ 
เมื่ออินทรีย์สังวรมีอยู่ ศีลช่ือว่ามีเหตุสมบูรณ์ สําหรับผู้ที่สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์สาร” การงดเว้นจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจะคงอยู่อย่างย่ังยืนก็ต่อเมื่อมีหิริและโอตตัปปะเป็นพ้ืนฐาน ถ้าปราศจาก

                                                  
 ๖๖ขุ.อ. (ไทย) ๓๒/๖/๖๙๑. 
๖๗ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), กัณฑ์เทศน์ สุจริตธรรมคาถา, โครงการป้องกันการทุจริต

ตามแนวพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอลซีพี ฐิติพร การพิมพ์, ม.ป.ป.), หน้า ๒. 



๗๒ 

 

หลักธรรมน้ีแล้วคนย่อมสามารถที่จะทําการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ตลอดเวลา ดังน้ัน การปลูกฝัง
ธรรมทั้ง ๒ ประการให้เป็นธรรมประจําใจจึงเป็นสิ่งสําคัญ น่ันคือ มีหิริ ความละอายที่จะทําการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ มีโอตตัปปะความกลัวผลร้ายของการทุจริตและประพฤติมิชอบน้ัน 
 โอตตัปปะ ความกลัวบาปเกิดจากการนึกถึงภัยหรือความทุกข์ที่เป็นผลจากการทําบาป 
ความกลัวบาปที่ควรนึกถึงมี ๔ ประการ คือ  

(๑) อัตตานุวาทภัย ความกลัวถูกตนเองตําหนิติเตียน หมายถึง กลัวการมีวิปปฏิสาร
หรือความสํานึกผิดที่จะคอยติดตามเผาลนจิตใจ 

(๒) ปรานุวาทภัย ความกลัวผู้อ่ืนติเตียน หมายถึง กลัวการถูกสังคมประนาม หรือกลัว
การถูกสื่อมวลชนประจาน เป็นต้น 

(๓) ทัณฑภัย ความกลัวถูกลงอาญา หมายถึง กลัวโทษปรับจองจําหรือประหารชีวิต 
รวมทั้งการถูกยึดทรัพย์ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(๔) ทุคติภัย ความกลัวทุคติ หมายถึง กลัวการรับโทษในนรก เป็นต้น ภายหลังจาก
สิ้นชีวิตไปแล้ว 

สําหรับสังคมไทยปัจจุบันโอตตัปปะ ความกลัวผลบาปในชาติปัจจุบันควรได้รับการเน้น
ยํ้าเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องทัณฑภัยคือกระบวนการใช้กฎหมายลงโทษผู้กระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงจะมีผลเป็นเคร่ืองกระตุ้นโอตตัปปะให้ทําหน้าที่เป็น
ภูมิคุ้มกันมิให้ทําการทุจริต 
 สรุปได้ว่า หิริโอตตัปปะ เป็นธรรมคุ้มครองโลกขั้นพ้ืนฐานของการปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริต
ซึ่งธรรมทั้ง ๒ ประการพิจารณาได้ดังน้ี (๑) หิริ ความละอายช่ัว หมายถึง ละอายต่อการทําบาปกรรม
หรือความช่ัวทั้งปวง เช่ือมั่นในความดี (๒) โอตตัปปะ ความกลัวบาปเกิดจากการนึกถึงภัยหรือความ
ทุกข์ที่เป็นผลมาจากการทําบาป ได้แก่ ความกลัวถูกตําหนิ ติเตียนทั้งตนเองและผู้อ่ืน ความกลัวถูกลง
อาญา ความกลัวตกนรก โดยเฉพาะเร่ืองการทัณฑภัยคือกระบวนการใช้กฎหมาย ลงโทษผู้กระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงจะมีผลเป็นเคร่ืองกระตุ้นโอตตัปปะให้ทํา
หน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันมิให้ทําการทุจริต เน่ืองจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของประเทศ การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่สามารถกระทําได้โดยการบังคับใช้
กฎหมายกับหน่วยงานภาครัฐได้อย่างเดียว หากแต่ควรเป็นการสร้างค่านิยม จิตสํานึกและการมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยภาพรวม 
 หลักธรรมท่ี ๓ สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทําให้เป็นสัตบุรุษ 
คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผู้ดี เป็นหลักธรรมท่ีทําให้เป็นที่สมบูรณ์สามารถนําหมู่ชนและสังคมไปสู่
สันติสุขและความสวัสดี โดยเฉพาะอย่างย่ิง เป็นหลักธรรมสําคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันจากตัวบุคคล ตลอดจนสังคมภายนอก มี ๗ ประการ๖๘ คือ  
 ๑. ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ เช่น รู้จักว่าการทําความดีเป็นเหตุแห่งความสุข 
ความขยันเป็นเหตุแห่งความสําเร็จ ความเกียจคร้านเป็นเหตุแห่งความล้มเหลว การทําความช่ัวเป็น

                                                  
 ๖๘องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๕/๑๑๔. 



๗๓ 

 

ความทุกข์ เป็นต้นและรู้ว่าเมื่อเกิดมีผลขึ้นมาแล้วมันจะต้องมีเหตุ ไม่ใช่มีสิ่งใดท่ีเกิดขึ้นมาลอยๆ โดย
ไม่มีเหตุเลย เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดผลดี อะไรเป็นเหตุให้เกิดผลช่ัว แล้วพยายามหลีกเลี่ยง หรือ
ละเหตุที่จะให้เกิดผลช่ัว แล้วหันมาทําแต่เหตุที่จะให้เกิดผลดี 
 ๒. อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล เช่น รู้จักว่าความสุข เป็นผลแห่งการทําความดี 
ทุกข์เป็นผลแห่งการทําความช่ัว สอบไล่ได้เป็นผลแห่งความขยันความต้ังใจเรียน สอบไล่ตกก็ทราบว่า
น่ันเป็นผลแห่งความเกียจคร้าน ความไม่ต้ังใจศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น แล้วพยายามแสวงหาแต่ผลดีโดย
การทําเหตุที่ดี 
 ๓. อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน คือ ต้องรู้สึกตัวอยู่เสมอว่า เรามีชาติ มีเพศ มี
ตระกูล ยศ ศักด์ิ สมบัติ บริวาร ความรู้ความสามารถ กําลัง ความถนัด และคุณธรรม แค่ไหน เพียงไร 
แล้วต้องประพฤติตนให้สมกับภาวะน้ันๆ และรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
 ๔. มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ คือ รู้จักความพอดีเช่นในการแสวงหาเครื่อง
ยังชีพก็ต้องแสวงหาในทางที่ชอบธรรม ไม่โลภมากเกินไปเมื่อหามาได้แล้วก็ต้องรู้จักประมาณในการใช้
จ่ายด้วย ด้องไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปนัก และต้องไม่ฝืดเคืองจนเกินไปด้วย 
 ๕. กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาที่
จะต้องใช้ในการประกอบกิจกระทําหน้าที่การงานต่างๆ เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้
พอเวลา ให้เหมาะแก่เวลา เป็นต้น ถ้าผิดพลาดในเรื่องกาลเวลาดังกล่าว นอกจากจะไม่ได้รับผลสําเร็จ
แล้ว ยังอาจจะได้รับผลเดือดร้อนในภายหลังอีกด้วย เช่น การไปสอบไม่ทันเวลา เป็นต้น 
 ๖. ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักบริษัท ประชุมชน และสังคม ว่าสังคมใดควรที่จะเข้าไป
ร่วมด้วย สังคมใดควรหลีกเลี่ยงให้ห่างไกล รวมทั้งรู้กิริยาที่ประพฤติต่อชุมชนหรือสังคมน้ัน ๆ ว่า เมื่อ
เข้าสังคมน้ีจะต้องประพฤติตัววางตัวอย่างใด จะต้องพูดอย่างไร ต้องรู้มารยาทในสังคมน้ันๆ จะได้ไม่
เคอะเขินเวลาสู่ที่ประชุมชน คือ ต้องทําตัวเข้ากับสังคมได้โดยถูกต้องตามทํานองคลองธรรม 
 ๗. ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคล ว่า บุคคลน้ีเป็นคนดี ควรคบ ผู้น้ี
เป็นคนไม่ดี ไม่ควรคบ เป็นต้น เพราะในสังคมทั่วๆไปย่อมมีทั้งคนดีคนช่ัวด้วยกันทั้งน้ัน จึงต้องรู้จัก
เลือกคบคน เพราะการคบคนดีย่อมเป็นศรีแก่ตน คบคนช่ัวจะพาตัวให้บรรลัย รวมท้ังรู้ความแตกต่าง
แห่งบุคคลว่า โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใครย่ิงหรือหย่อนอย่างไร และรู้ที่จะ
ปฏิบัติต่อบุคคลท่ีจะสนทนากับบุคคลด้วยดีว่าจะใช้ถ้อยคํา จะตําหนิ ยกย่อง หรือแนะนําพร่ําสอน
อย่างไรจึงจะได้ผลดี เป็นต้น 
       ในชีวิตประจําวันน้ัน บุคคลใดมีคุณธรรมของมนุษย์ที่แท้ ๗ ประการ และสามารถ
ประพฤติได้อย่างถูกต้องตามหลักการเหล่าน้ีโดยสมบูรณ์แล้ว ผู้น้ันย่อมช่ือว่า เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรง
ยกย่องว่าเป็น "สัตบุรุษ" หรือ "คนดีแท้" หรือ "มนุษย์โดยสมบูรณ์" การกระทําหรือพฤติกรรมของเขา
ย่อมเหมาะสมถูกต้องปราศจากความผิดพลาด นําประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยส่วนรวม
คนดีแท้อยู่ในสังคมใดย่อมเอ้ืออํานวยประโยชน์สันติสุขแก่สังคมน้ันผู้ประสงค์จะให้การดําเนิน
ชีวิตประจําวันไปโดยราบรื่นเรียบร้อย เป็นสุขช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติได้ จะต้องมีคุณธรรม
ของมนุษย์โดยสมบูรณ์ดังกล่าว 



๗๔ 

 

 หลักธรรมที่ ๔ หลักกรรม ในพระพุทธศาสนา กรรม เป็นหลักของการทําดีได้ดี การทํา
ช่ัวได้ช่ัว วิบากกรรมจากการประพฤติตนในทางดีหรือทางช่ัว หากประพฤติตนในทางทุจริต คดโกง 
กระทําการฉ้อราษฎร์ บังหลวง ต้องถูกชดใช้กรรมทั้งในโลกน้ีและโลกหน้า มี ๓ ประการ๖๙ คือ 

๑. การกระทําทางกาย เรียกว่า กายกรรม จําแนกออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ กายสุจริต 
(การทําดีทางกาย) กายทุจริต (การทําช่ัวทางกาย) 

 

ตารางที่ ๒.๒๔ แสดงการกระทําและผลของการกระทําทางกาย 
กายสุจริต (การทําดีทางกาย) กายทุจริต (การทําชั่วทางกาย) 

๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์ ๑. การฆ่าสัตว์ 
๒. เว้นจากการลักทรัพย์ ๒. การลักทรัพย์ 
๓. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ๓. การประพฤติผิดในกาม 

  

๒. การกระทําทางวาจา เรียกว่า วจีกรรม จําแนกออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ วจีสุจริต 
(การทําดีทางวาจา) วจีทุจริต (การทําช่ัวทางวาจา) 

 

ตารางที่ ๒.๒๕  การกระทําทางวาจาและผลของการกระทํา 
วจีสุจริต (การทําดีทางวาจา) วจีทุจริต (การทําชั่วทางวาจา) 

๑. เว้นจากการพูดเท็จ พูดหลอกลวง ๑. การพูดเท็จ พูดหลอกลวง 
๒. เว้นจากการพูดส่อเสียด ๒. การพูดส่อเสียด 
๓. เว้นจากการพูดคําหยาบ ๓. การพูดคําหยาบ 
๔. เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ๔. การพูดเพ้อเจ้อ 

  
 ๓. การกระทําทางใจ เรียกว่า มโนกรรม จําแนกออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ มโนสุจริต 
(การทําดีทางใจ) และมโนทุจริต (การทําช่ัวทางใจ) 
 

ตารางที่ ๒.๒๖ แสดงผลของการกระทําทางวาจา 
มโนสุจริต (การทําดีทางใจ) มโนทุจริต (การทําชั่วทางใจ) 

๑. ไม่โลภอยากได้ของผู้อ่ืน ๑. มีความโลภอยากได้ของผู้อ่ืน 
๒. ไม่คิดมุ่งร้ายต่อผู้อ่ืน ๒. คิดมุ่งร้ายต่อผู้อ่ืน 
๓. ไม่เห็นผิดจากทํานองคลองธรรม ๓. เห็นผิดจากทํานองคลองธรรม 

 
หลักธรรมที่ ๕ อปริหานิยธรรม 

 หลักอปริหานิยธรรม ๗ หมายถึง “ธรรมอันเป็นเหตุแห่งความไม่เสื่อม” หรือหมายความว่า 
“ไม่เป็นเหตุแห่งความหายนะ” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

๑) ความเป็นมาของหลักอปริหานิยธรรม ๗ 
                                                  

 ๖๙องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๒/๑๔๐.  



๗๕ 

 

ในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับ 
วัสสการ พราหมณ์ ถึงอปริหานิยธรรม ไว้ว่าพระผู้มีพระภาครับสั่งกะวัสสการพราหมณ์ อํามาตย์ 
ผู้ใหญ่ในมคธรัฐว่า “ดูกรพราหมณ์ สมัยหน่ึงเราอยู่ที่สารันทเจดีย์เขตเมืองเวสาลีน้ี ณ ที่น้ันเราได้
แสดงอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ น้ี แก่พวกเจ้าวัชชี ก็อปริหานิยธรรมทั้ง ๗ น้ี จักต้ังอยู่ในพวกเจ้าวัชชีและ
พวกเจ้าวัชชีจักสนใจในอปริหานิยธรรม ทั้ง ๗ น้ี อยู่เพียงใด พราหมณ์พึงหวังได้ซึ่งความเจริญ 
อย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงน้ัน”ฯ๗๐ 

มีพระบาลีกล่าวไว้ในมหาปรินิพพานสูตรว่า “สตฺต โว ภิกฺขเว อปริหานิเย ธมฺเม เทเสสฺสามิ” 
แปลว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดง ซึ่งธรรมทั้งหลาย ไม่เป็นที่ต้ังแห่งความเสื่อม เจ็ดประการ 
แก่เธอทั้งหลาย”๗๑ 

ในพระมหาปรินิพพานสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึง อปริหานิยธรรม ที่ยกมาอ้างไว้
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า อปริหานิยธรรม หมายถึง ธรรมซึ่งทําให้เกิดความเจริญฝ่ายเดียว ไม่มีฝ่ายเสื่อม 
และนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาก็ได้อธิบายให้ความหมายไว้เช่นเดียวกัน ดังน้ี อปริหานิยธรรม 
กล่าวได้ว่า “ธรรมเป็นที่ต้ังของความไม่เสื่อม หรือธรรมไม่เป็นที่ต้ังของความเสื่อม”๗๒ ธรรมท่ีทําให้ไม่
เสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว”๗๓ จะไม่ประสพความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่ยังมีการปฏิบัติตาม
ธรรมเหล่าน้ีอยู่๗๔ เป็น ธรรมอันเป็นที่ต้ังแห่งความเจริญอย่างเดียว ไม่นําไปสู่ความเสื่อมเลย๗๕  

หลักคําสอนเรื่องอปริหานิยธรรมในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสารันททสูตร
และมหาปรินิพพานสูตร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ ๆ คือ ราชอปริหานิยธรรม หรือ วัชชีอปริหานิยธรรม 
ซึ่งตรัสไว้สําหรับกษัตริย์แห่งแคว้นวัชชีซึ่งปกครองกันแบบสามัคคีธรรม และภิกขุอปริหานิยธรรม ซึ่งตรัสไว้
สําหรับภิกษุ ธรรมสําคัญ ๒ หมวดน้ี พระพุทธเจ้าตรัสกับเจ้าลิจฉวีที่สารันทเจดีย์ ใกล้พระนครเวสาลี 
และตรัสเน่ืองจากทรงปรารภพระดําริของพระเจ้าอชาตศัตรู กษัตริย์ผู้ครองแคว้นมคธ จะทําสงคราม
กับแคว้นวัชชี ได้ทรงส่งวัสสการพราหมณ์มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ขณะประทับอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์ 
เพ่ือขอทราบความเห็นของพระพุทธเจ้าเก่ียวกับการทําสงครามกับแคว้นวัชชี๗๖ ซึ่งอปริหานิยธรรม ๒ 
ส่วนน้ี สามารถแยกออกได้ดังน้ี 

ราชอปริหานิยธรรม เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่เจ้าลิจฉวี แคว้นวัชชี เพ่ือป้องกันความเสื่อม 
จากความสามัคคีที่มีมานานได้ จนทําให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีแคว้นใดกล้าที่จะเข้ามารุกราน ซึ่ง  
อปริหานิยธรรม ที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ในพระไตรปิฎกเรียกว่า “ราชอปริหานิยธรรม” 

                                                  
๗๐ที.ม. (ไทย) ๑๓/๖๙/๒๓๐.  
๗๑ที.ม. (ไทย) ๑๓/๖๙/๒๓๒. 
๗๒สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์, ธรรมานุกรม, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๑๕), หน้า ๑๓๔. 
๗๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์คร้ังท่ี  ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๓๘. 
๗๔พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๓๕), 

หน้า ๑๔. 
๗๕พระเมธีรัตนดิลก (จรรยา ชินวํโส), เก็บเพชรจากคัมภีร์พระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑๖. 
๗๖เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๑๖. 



๗๖ 

 

หมายถึง อปริหานิยธรรม สําหรับพระราชาผู้ปกครองบ้านเมืองหรือ “วัชชีอปริหานิยธรรม” หมายถึง อปริ
หานิยธรรม สําหรับชาววัชชีที่ปกครองด้วยหลักสามัคคีธรรม  

อปริหานิยธรรม พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในสารันทสูตรแก่เจ้าลัจฉวีทั้งหลาย แห่งแคว้นวัชชี
ซึ่งปกครองกันแบบสามัคคีธรรม และวัสสการสูตรทรงตรัสแก่วัสสการ พราหมณ์ อํามาตย์ ผู้ใหญ่ใน
มคธรัฐ ดังมีรายละเอียดที่กล่าวถึงธรรม ๗ ประการ ในสารันททสูตรว่า 
 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะเจ้าลิจฉวีเหล่าน้ันว่า  

  ดูกรลิจฉวีทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ แก่ท่านทั้งหลายท่าน
ทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว เจ้าลิจฉวีเหล่าน้ันทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระ
ผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรลิจฉวีทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการเป็นไฉน คือ ชาววัช
ชีจักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวัง
ความเสื่อมเลย เพียงน้ัน ชาววัชชีเมื่อประชุมก็จักพร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิก
ประชุม ก็พร้อมเพรียงกันเลิก ประชุมและจักพร้อมเพรียงช่วยกันทํากิจที่ควรทํา
เพียงใด ชาววัชชี พึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงน้ัน 
ชาววัชชีจักไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ จักไม่ถอนส่ิงที่ท่านบัญญัติไว้แล้ว ประพฤติมั่น
อยู่ในธรรมของชาววัชชีครั้งโบราณตามท่ีท่านบัญญัติไว้ เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความ
เจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงน้ัน ชาววัชชีจักสักการะ เคารพ นับถือ 
บูชาท่านวัชชีผู้ใหญ่ทั้งหลาย และจักสําคัญถ้อยคําแห่งท่านเหล่าน้ันว่าเป็นถ้อยคําอัน
ตนพึงเช่ือฟัง เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย 
เพียงน้ัน ชาววัชชีจักไม่ข่มขืนบังคับปกครองหญิงในสกุล เพียงใดชาววัชชีพึงหวัง
ความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงน้ัน ชาววัชชียังคงสักการะ 
เคารพ นับถือ บูชาเจติยสถานของชาววัชชี ทั้งภายในและภายนอก และไม่ลบล้างพลี
กรรมอันชอบธรรม ซึ่งเคยให้เคยทําแก่เจติยสถานเหล่าน้ัน เพียงใด ชาววัชชีพึงหวัง
ความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงน้ัน ชาววัชชีจักถวายความ
อารักขา ความคุ้มครอง ป้องกันโดยชอบธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลาย เป็นอย่างดี ด้วย
หวังว่า ไฉนพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่มาพึงมาสู่แว่นแคว้น และที่มาแล้วพึงอยู่เป็นสุข
เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงน้ัน  
  ดูกรลิจฉวีทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ี จักต้ังอยู่ในชาววัชชี และชาววัชชียัง
ปรากฏอยู่ใน อปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ี เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้
แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงน้ันฯ๗๗ 

  
 สรุปได้ว่า ราชอปริหานิยธรรม หรือวัชชีอปริหานิยธรรม คือ ธรรมที่นําไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
โดยส่วนเดียว ไม่มีผลไปในทางที่เสื่อมมี ๒ ส่วนคือราชอปริหานิยธรรม และภิกขุปริหานิยธรรม 
สําหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมืองมี ๗ ประการ ได้แก่ 
  (๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์(to hold regular and frequent meeting) 

                                                  
๗๗องฺ.สตฺตก. ๓๗/๑๙/๓๖ -๓๗. 



๗๗ 

 

 (๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทํากิจที่พึงทํา 
พร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง พร้อมเพรียงกันทํากิจทั้งหลาย (to meet together in 
hamony disperse in harmony, and their business and duties in harmony) 
 (๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังมิได้บัญญัติไว้ อันขัดต่อหลักการเดิม ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ ตาม
หลักการเดิม ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม ตามที่วางไว้เดิม (to introduce noi revolutionary 
orinance, or break up  no established ordinance, but abide by the original 
fundamental vajjian norm, and principles) 
 (๔) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท่านเหล่าน้ัน เห็นถ้อยคําของท่าน
ว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง (to honour and respect the elders among the vajjians and deen 
them  worthy of listening to) 
 (๕) บรรดากุลสตรีกุลมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิได้ข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ (the 
women and girls of the families arew to dwell without being forced or abduvcted) 
 (๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์ ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดจนถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ ของ
วัชชีประจําชาติ ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยทําแก่เจดีย์เหล่าน้ันเสื่อม
ท ราม ไป  (to honnour and worship the shrines  monuments and objects of worship, 
both central and provincial, and do not neglect, those righteous ceremonies held 
before for them) 
 (๗) จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย ในที่น้ี
กินความกว้าง หมายถึง บรรพชิตผู้ดํารงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนทั่วไป ต้ังใจว่า ขอพระอรหันต์
ทั้งหลายที่ยังไม่ได้มา พึงมาสู่แคว้น ที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก(to provide the rightful 
protection, shelter and support for the Arahants and wish that the Arahants who 
have not come may enter the realm and those who have entered may dwell 
pleasantly therein)๗๘ อปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ี พระพุทธเจ้าแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลาย 
ผู้ปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม ซึ่งรัฐต่อรัฐคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมน้ี 
จะเอาชนะกันด้วยการรบไม่ได้ นอกจากจะใช้การเกลี้ยกล่อมหรือยุแยกให้แตกสามัคคี 
 ๒) องค์ประกอบของหลักอปริหานิยธรรม 
 วิเคราะห์ได้ว่า “อปริหานิยธรรม ๗ ซึ่งกษัตริย์แห่งแคว้นวัชชี หรือเรียกว่ากษัตริย์ลิจฉวี 
ใช้เป็น “ธรรมาภิบาล” ในการบริหารองค์กรซึ่งธรรมมะ ๗ ประการนี้เป็นข้อปฏิบัติซึ่งได้ใช้ในการ
เสริมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวกันอย่างมั่นคงในองค์กรเพ่ือให้องค์กรมีความเจริญและม่ันคง อปริ
หานิยธรรม ๗ เป็นหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันความเส่ือมนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดย
ส่วนเดียว๗๙ ดังน้ี 

                                                  
๗๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๒๗, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๑๑-๒๑๒. 
๗๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์จันทร์เพ็ญ, 

๒๕๕๐), หน้า ๒๖. 



๗๘ 

 

(๑) หมั่นประชุมกันเป็นเนืองนิตย์ พบปะปรึกษาหารือหรือกิจการงาน (ที่พึงรับผิดชอบ
ตามระดับของตน) โดยสม่ําเสมอ 

(๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันกระทํากิจ
ทั้งหลายที่พึงทําร่วมกัน 

(๓) ไม่ถืออําเภอใจใคร่ต่อความสะดวก บัญญัติวางข้อกําหนดตามเกณฑ์ต่างๆ อันมิได้ตก
ลง บัญญัติกันไว้แล้วและไม่เหยียบยํ่าล้มล้างสิ่งที่ตกลงบัญญัติกันไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นอยู่ในบทบัญญัติ
ใหญ่ที่วางไว้ในธรรมนูญ 

(๔) ท่านผู้ใดเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์ยาวนาน ให้เกียรติเคารพนับถือท่านเหล่าน้ัน 
มองเห็นความสําคัญของท่านว่าเป็นสิ่งอันพึงรับฟัง 

(๕) ให้เกียรติและคุ้มครองกุลสตรี มิให้มีการข่มเหงรังแก 
(๖) เคารพสักการะเจดีย์ ปูชนียสถาน อนุสาวรีย์ประจําชาติอันเป็นเคร่ืองเตือนความทรง

จํา เร้าให้ทําดีและเป็นที่รวมใจของหมู่ชน ไม่ละเลยพิธีเคารพบูชาอันพึงทําต่ออนุสรณ์สถานเหล่าน้ัน
ตามประเพณี 

(๗) จัดให้ความอารักขา บํารุง คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่บรรพชิตผู้ทรงศีลทรงธรรม 
บริสุทธ์ิ ซึ่งเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจต้อนรับและหวังในท่านโดย
ผาสุก 

หลักธรรมที่ ๖ พรหมวิหาร ๔ 
เป็นหลักธรรมประจําใจท่ีประเสริฐ ที่จะเป็นตัวช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้าน

จิตใจได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย๘๐ 
 ๑) เมตตา ความรัก ความปรารถนาดี การแสดงออกซ่ึงมิตรภาพไมตรีทางสังคมมนุษย์ 
โดยปรารถนาแผ่เมตตาจิตให้ทุกคนมีความสุขกาย สุขใจ 
 ๒) กรุณา ความสงสาร อยากช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากทุกข์ ปัญหาหรืออุปสรรคทั้งหลาย 
บําบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบผลสําเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง สิ่งสําคัญ
อย่ากรุณาจนเกินประมาณ ต้องรู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมในการทําการสงเคราะห์ ควรประกอบด้วย
อุเบกขากํากับ 
 ๓) มุทิตา ความรู้สึกยินดีด้วยเมื่อเห็นบุคคลอ่ืนได้ดีมีความสุข ตัวเองก็มีจิตใจแช่มช่ืนเบิก
บาน พลอยยินดีปลาบปลื้มใจไปด้วย เมื่อเห็นเขาเหล่าน้ันประสบผลสําเร็จ มีความเจริญงอกงามใน
ตําแหน่งหน้าที่การงานย่ิงขึ้นไป 
 ๔) อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง ต้องรักษาความยุติธรรมถูกต้อง สมควรแก่เหตุที่ตนได้
กระทําไว้ และปฏิบัติตามความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่หมู่พวกพ่ีน้อง 
 หลักพรหมวิหารธรรมน้ี จะต้องใช้ให้ถูกต้องตามความหมายขององค์ธรรมแต่ละข้อ จึงจะ
ไม่เกิดความเสียหาย เป็นอคติ อันจะมีผลร้ายต่อสังคมและทรัพยากรมนุษย์ได้ จึงควรนําหลักธรรมน้ี
ไปปฏิบัติให้ถูกต้อง และเหมาะสม ถึงจะเรียกได้ว่า มีร่างกายเป็นมนุษย์ แต่มีจิตใจเป็นพรหม 

                                                  
๘๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๒, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๔. 



๗๙ 

 

 หลักธรรมที่ ๗ สังคหวัตถุ ๔  
 เป็นหลักธรรมที่เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจบุคคล และประสานหมู่ชนไว้ให้สามัคคี เป็น
หลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเพ่ือให้มนุษย์มีการช่วยเหลือกัน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  
 ...ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการน้ี ๔ ประการเป็นไฉน คือ ทาน การให้ ๑ 
เปยยวัชชะ ความเป็นผู้มีวาจาน่ารัก ๑ อัตถจริยา ความประพฤติประโยชน์ ๑ สมานัตตา ความเป็นผู้มี
ตนเสมอ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการน้ีแล การให้ ๑ ความเป็นผู้มีวาจาน่ารัก ๑ ความ
ประพฤติประโยชน์ ในโลกนี้ ๑ ความเป็นผู้มีตนสม่ําเสมอในธรรมน้ันๆ ตามสมควร ๑ ธรรมเหล่าน้ัน
แล เป็นเครื่องสงเคราะห์โลก ประดุจสลักเพลาควบคุมรถที่แล่นไปอยู่ไว้ได้ ฉะน้ัน ถ้าธรรมเครื่อง
สงเคราะห์เหล่าน้ี ไม่พึงมีไซร้มารดาหรือบิดาไม่พึงได้ความนับถือหรือบูชาเพราะเหตุแห่งบุตร ก็เพราะ
เหตุที่บัณฑิตพิจารณาเห็นธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่าน้ี ฉะน้ัน พวกเขาจึงถึงความเป็นใหญ่ และเป็นที่
น่าสรรเสริญ...๘๑ 

 จากพุทธพจน์ดังกล่าว จึงสามารถสรุปหลักสังคหวัตถุ ๔ ที่เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ดังน้ี 

 ๑) ทาน การให้ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ ตลอดถึง
ความรู้และแนะนําสั่งสอน ทานในสังคหวัตถุน้ี มุ่งเพ่ือให้สงเคราะห์ผู้รับ มีความมุ่งหมายอยู่ที่ผู้รับเป็น
สําคัญ เช่น ช่วยเหลือสงเคราะห์กันด้วยปัจจัย ๔ คือ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค 
ฉะน้ัน การให้ทานจึงควรให้ด้วยเมตตาเป็นที่ต้ัง เพ่ือแสดงนํ้าใจไมตรี สร้างเสริมมิตรภาพ ให้ด้วย
กรุณา ต้องการช่วยปลดเปล้ืองความทุกข์ ความเดือดร้อนแก่กัน ให้ด้วยมุทิตาส่งเสริมสนับสนุนให้แก่
ผู้ทําความดี มีความเจริญก้าวหน้า เพราะฉะน้ัน การให้ด้วยวัตถุสิ่งของจึงมุ่งประโยชน์แก่ผู้รับ 

 ๒ ) ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ วาจาเป็นที่ รัก กล่าวคําสุภาพไพเราะอ่อนหวาน 
สมานฉันท์ สามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงคําแสดงประโยชน์ประกอบด้วย
เหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยินดี การพูดดีมีคุณค่า เป็นสื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจอันดี คนที่พูด
ดี จะช่วยให้การทํางานสําเร็จ การสื่อสัมพันธ์อันดีต่อกันของมนุษย์ เมื่อมีการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรก็
เกิดสัมพันธไมตรีอย่างดีของมนุษย์ 

 ปิยวาจา คือ คําพูดที่กล่าวออกมาจากใจ จริงใจ จับใจ และจูงใจ การพูดควร
ประกอบด้วยหลักการ ๔ ประการ คือ 

  ก) แจ่มแจ้ง คือ ข้อความท่ีกล่าวมีความชัดเจน 

  ข) จูงใจ คือ พูดแล้ว จูงใจให้คนทําดี มีกําลังใจ 

  ค) แกล้วกล้า คือ ทําให้ผู้ฟังมีความสนุก ร่าเริง บันเทิงใจ 

  ง) ร่าเริง คือ ทําให้ผู้ฟังมีความสนุก ร่าเริง บันเทิงใจ 

 ๓)  อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บําเพ็ญสาธารณะ 
ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม การบําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือด้วยแรงกาย และ
ขวนขวายช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ บําเพ็ญประโยชน์ รวมท้ังช่วยเหลือแก้ไข สามารถรักษาความ
สามัคคีในหมู่คณะ ชุมชน สังคม และประเทศชาติไว้ได้ ความเป็นผู้มีในเอ้ือเฟ้ือเอาธุระของคนอ่ืน หรือ

                                                  
๘๑องฺ.จตุกก.(ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐-๕๑. 



๘๐ 

 

สังคมด้วยแรงกาย ด้วยปัญญาหรือด้วยทรัพย์ จนเต็มความสามารถท่ีจะช่วยได้ เป็นเหตุให้รัก นับถือ
กันอย่างมั่นคง ช่วยให้การพัฒนาที่มั่นคงและเข็มแข็งต่อไป 

 ๔) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ทําตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ําเสมอในชน
ทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมกรับรู้แก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะบุคคล 
เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมเนียมในแต่ละกรณี การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติ
สม่ําเสมอต่อมนุษย์ด้วยกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน ด้วยการร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่ถือตัวมีความ
เสมอภาค วางตนเหมาะสม สามารถผูกพันรักษาความสามัคคีในสังคมมนุษย์ไว้ได้เป็นอย่างดี เพราะ
มนุษย์ทั้งหลาย รักนับถือความวางตนสม่ําเสมอไม่ถือตัว เป็นธรรมประจําโลกที่มนุษย์ทั้งหลายย่อมไม่
เสมอกัน ด้วยทรัพย์ ยศศักด์ิ บริวาร ศิลปวิทยา และปัญญา ที่ย่ิงหย่อนกันกว่ากัน หากเราเคารพใน
ความเป็นมนุษย์ ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างมีศักด์ิศรีเสมอกันในฐานะมนุษย์เหมือนกันกับเรา 

 หลักธรรมที่ ๘ อริยสัจจ์ ๔ ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงที่
ทําให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะ  
 ๑) ทุกข์ ความทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก สภาวะที่บีบคั้น ขัดแย้ง บกพร่อง ขาดแก่นสาร
และความเท่ียงแท้ ไม่ให้ความพึงพอใจแท้จริง ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ การประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่
รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ความปรารถนาไม่สมหวัง โดยย่อว่า อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ 
 ๒) ทุกขสมุทัย เหตุเกิดแห่งทุกข์ สาเหตุให้ทุกข์เกิด ได้แก่ ตัณหา ๓ คือ กามตัณหา 
ภวตัณหา และวิภวตัณหา 
 ๓) ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ ได้แก่ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป ภาวะที่เข้าถึงเมื่อกําจัดอวิชชา
สํารอกตัณหาสิ้นแล้ว ไม่ถูกย้อม ไม่ติดข้อง หลุดพ้น  สงบ ปลอดโปร่ง เป็นอิสระ คือ นิพพาน 
 ๔) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ปฏิปทาที่นําไปสู่ความดับทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 
ได้แก่ อริยอัฎฐังคิกมรรค หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า มัชฌิมาปฎิปทา แปลว่า ทางสายกลาง๘๒ 
 หลักธรรมที่ ๙ สิกขา ๓ เป็นหลักธรรมในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้อยู่อย่างประเสริฐ  
หรือเป็นบุคคลผู้ที่มีจิตใจสูง ทั้ง ๓ ประการ คือ๘๓ 
 ๑) อธิศีลสิกขา คือ การฝึกความประพฤติสุจริต ทางกาย วาจา และอาชีวะ (หมายรวม
เอาองค์มรรค คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ) เป็นเรื่องของการฝึกฝนในด้าน
พฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เคยชิน ศีลเป็นเครื่องมือที่ใช้ หรือในทางสังคมทั่วไป เรียกว่าวินัย 
เป็นจุดเร่ิมต้นในขบวนการแห่งการศึกษา และการพัฒนามนุษย์ เพราะว่าวินัยเป็นเครื่องมือจัดเตรียม 
ชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนา การดําเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมท่ีอยู่ร่วมกัน ศีล หรือ
วินัย จะช่วยจัดให้เกิดความเป็นระเบียบ ในความเป็นอยู่ และเอ้ือโอกาส ให้เกิดการพัฒนา จน
สามารถทําให้มนุษย์มีพฤติกรรม เกิดความเคยชินที่ดีงามตามแบบอย่างของศีลที่กําหนดไว้ดีแล้ว 
ฉะน้ัน การจะฝึกให้เกิดความเคยชินในสิ่งใดสิ่งหน่ึง จะต้องมีรูปแบบ และวิธีการน้ัน ๆ อย่างเช่น ศีล 
หรือ วินัย เป็นต้น ให้เป็นอุปกรณ์ในการฝึกฝน เบ้ืองต้น  

                                                  
๘๒สํ.ม. ๑๙/๑๖๖๕/๕๒๘. 
๘๓อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๕/๓๑๑. 



๘๑ 

 

 ๒) อธิจิตตสิกขา คือ การฝึกปรือในด้านคุณภาพ และสมรรถภาพของจิต (หมายรวมเอา
องค์ คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ) สมาธิ เป็นส่วนของการฝึกฝนในด้านจิตใจ หรือ 
ระดับจิตใจให้เกิดการพัฒนาคุณสมบัติต่าง ๆ คือ ในด้าน คุณธรรม เช่น ความมีเมตตากรุณา ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเข้มแข็งอดทน ตลอดทั้งความเพียรพยาม ความรับผิดชอบ ความแน่วแน่มั่นคง มี
สติ สมาธิ และในด้านทําให้เกิดความสุข เช่น ความผ่องใสเบิกบาน ความรู้สึกอ่ิมใจ หรือ กล่าวโดย
สรุปว่า การพัฒนาสุขภาพจิตให้มีความมั่นคง ในการดํารงอยู่ของชีวิตให้มีความสุข  
 ๓) อธิปัญญาสิกขา คือ การฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตาม
ความเป็นจริงจนถึงขึ้นหลุดพ้น มีจิตใจเป็นอิสระผ่องใส เบิกบานโดยสมบูรณ์ (หมายรวมเอา 
สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ) ปัญญา เป็นเรื่องของการฝึก หรือพัฒนาในด้านความรู้ ความจริง โดย
เริ่มต้ังแต่ ความเห็น ความเช่ือ ความเข้าใจ ความหย่ังรู้ในเหตุผล การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง ด้วยความ
แยบยลให้เห็นตามความเป็นจริง หมายความว่า รู้เท่าทันความเป็นไปของโลก และชีวิต จนทําให้จิตใจ
เป็นอิสระ ข้ามพ้นความทุกข์ ปราศจากปัญหาถึงความเป็นอิสรภาพโดยสมบูรณ์ 
 หลักธรรมท่ี ๑๐ อัตถะ ๓ หรือ อรรถ ๓ ประโยชน์ที่มุ่งหมาย (Altha: cenefit; 
advantage; gain welfare) 
 ๑. อัตตัตถะ ประโยชน์ตน Altha: gain for oneself; one own welfare  

๒. ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อ่ืน Paratha; gain for other; other welfare 
๓ . อุภยัตถะ ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย Ubhayattha gain both for oneself and for 

other: welfare both of oneself and of all others๘๔ 
สรุปได้ว่า หลักพุทธธรรมที่เก่ียวข้องกับการทุจริตเป็นการใช้หลักธรรมที่เน้นหนักในเรื่อง

ของเหตุผล และหลักผลของการกระทําทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยมีทั้งให้กระทําและงดเว้นการ
กระทําซึ่งการแก้ไขปัญหาการทุจริตจะต้องเน้นที่ตัวมนุษย์เป็นสําคัญ เน่ืองจากสาเหตุการทุจรอตเกิด
จากตัวมนุษย์ทั้งสิ้น ซึ่งหลักธรรมในพระพุทธศาสนา จึงเป็นเคร่ืองมือยึดเหน่ียวและมีความสําคัญต่อ
การดํารงชีวิตมนุษย์ให้ต้ังมั่นอยู่ในความดีมิให้ประพฤติช่ัว ซึ่งประกอบด้วยหลักธรรมต่างๆ สรุปได้ตาม
ตารางดังกล่าวน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
๘๔ขุ.ม. ๒๙/๒๙๒/๒๐๕.(ไทย). 



๘๒ 

 

ตารางที่ ๒.๒๗ หลักพุทธธรรมบูรณาการกับการทุจริต 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/ ๒๘๖/ ๒๔๖. ศีล ๕ หมายถึง ข้องดเว้น ๕ ประการ เป็นหลักธรรมเบ้ืองต้น
แห่งการอยู่ร่วมกันในสังคม เมื่อทุกคนมีศีล ๕ การฆ่าสัตว์  
ตัดชีวิต เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีน้อยลง การลักทรัพย์ การ
ลักขโมยหรือว่าการโจรกรรมสิ่งของก็จะทําให้การประพฤติ
ผิดให้ติดคุกตารางก็จะหมดไป รวมถึงการผิดลูกเมีย และการ
พูดเท็จใส่ร้ายป้ายสี การด่ืมสุรา ที่นําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ  

ขุ.อ. (ไทย) ๓๒/ ๖/ ๖๙๑. หิริและโอตตัปปะเป็นธรรมเบ้ืองต้น ให้คนเกลียดความช่ัว 
กลัวความผิดอันจะทําให้โลกน้ีสงบ ไม่มีการเบียดเบียนกัน  

องฺ สตฺตก.(ไทย) ๒๓/ ๖๕/๑๑๔ สัปปุริสธรรม หมายถึง หลักธรรมของสัตบุรุษ เป็นธรรมของคน
ดีประกอบด้วย ความรู้จักเหตุ  ความรู้จักผล  ความรู้จัก
ประมาณ ความรู้จักกาล ความรู้จักบริษัท ความเป็นผู้รู้จักเลือก
บุคคล ผู้ใดพร้อมประกอบไปด้วยธรรมเหล่าน้ีแล้วนับว่า เป็นผู้
ที่ควรเคารพ ยกย่องบูชา  

องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๒/๑๔๐.  กรรม เป็นหลักของการทําดีได้ดี การทําช่ัวได้ช่ัว วิบากกรรม
จากการประพฤติตนในทางดีหรือทางชั่ว หากประพฤติตน
ในทางทุจริต คดโกง กระทําการฉ้อราษฎร์ บังหลวง ต้องถูก
ชดใช้กรรมทั้งในโลกน้ีและโลกหน้า มี ๓ ประการ วจีสุจริต 
มโนสุจริต กายสุจริต ซึ่งจะเป็นการบูรณการ  

พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ.ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๗, หน้า ๒๑๑-๒๑๒). 

อปริหานิยธรรม ๗ พระพุทธเจ้าแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลาย 
ผู้ปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม พระพุทธเจ้าทรงแสดง
แก่ วัสสการพพราหมณ์ ผู้มาเข้าเฝ้า พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่
พระอานนท์ เหตุแห่งความเจริญ ธรรมเหล่าน้ีเหมาะสําหรับ 
เป็นรูปแบบการป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรู้ต่อไป 

พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป .อ .ปยุตฺโต ) (๒๕๔๖ , หน้า 
๑๒๔) 

พรหมวิหาร ๔ เป็นหลักธรรมประจําใจที่ประเสริฐช่วยในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านจิตใจที่ เรียกว่า ร่างกายเป็น
มนุษย์แต่จิตใจเป็นพรหม ได้แก่ มีความรัก ความสงสาร 
ความรู้สึกยินดี และความมีใจเป็นกลางรักความยุติธรรม 

องฺ.จตุกก.(ไทย)  
๒๑/๓๒/๕๐-๕๑. 

สังคหวัตถุ ๔ เป็นเคร่ืองสงเคราะห์โลก ประดุจสลักเพลา
ควบคุมรถที่แล่นไปอยู่ได้ ถ้าธรรมเครื่องสงเคราะห์น้ี ไม่พึงมี
ไซร้มารดาหรือบิดาไม่พึงได้ความนับถือหรือบูชาเพราะเหตุแห่ง
บุตร ก็เพราะเหตุที่บัณฑิตพิจารณาเห็นธรรมเครื่องสงเคราะห์
เหล่าน้ี พวกเขาจึงถึงความเป็นใหญ่ และเป็นที่น่าสรรเสริญ 

 



๘๓ 

 

ตารางที่ ๒.๒๗  หลักพุทธธรรมบูรณาการกับการทุจริต (ต่อ) 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สํ.ม. ๑๙/๑๖๖๕/๕๒๘. อริยสัจจ์ ๔ ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ 
ความจริงที่ทําให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะ  

อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๕/๓๑๑ สิกขา ๓ เป็นหลักธรรมในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้อยู่อย่าง
ประเสริฐ  หรือเป็นบุคคลผู้ที่มีจิตใจสูง 

ขุ.ม. ๒๙/๒๙๒/๒๐๕. อัตถะ ๓  หรือ อรรถ ๓ ประโยชน์ที่มุ่งหมาย  
๑. อัตตัตถะ ประโยชน์ตน  
๒. ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อ่ืน  
๓. อุภยัตถะ ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย 

 
๒.๗ ข้อมูลพื้นท่ีวิจัย 
 ผู้วิจัยได้คัดเลือกพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคําจาก
สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคําและใบประกาศเกียรติคุณ 
สถาบันพระปกเกล้าขึ้นเป็นประจําทุกปี ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ เป็นต้นไป โดยให้ความสําคัญกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อมาในปี 
๒๕๕๒ สถาบันพระปกเกล้าได้ขยายรางวัลพระปกเกล้าให้ครอบคลุมการดําเนินงานของท้องถิ่น ซึ่ง
การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือเป็นต้นแบบการศึกษา ในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ 
 ๑) เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน (รับรางวัลพระปกเกล้าทองคํา ปี
๒๕๔๙) 
 ๒) เทศบาลเมืองสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (รับรางวัลพระปกเกล้าทองคําปี 
๒๕๕๔, ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗) 
 ๓) เทศบาลเมืองแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (รับรางวัลพระปกเกล้าทองคําปี 
๒๕๕๘) 
 ๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (รับรางวัล
พระปกเกล้าทองคําปี ๒๕๕๘) 
 ทั้งน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ได้มีการบริหารจัดการข้อกําหนดตามหลักเกณฑ์
ที่สถาบันพระปกเกล้ากําหนดโดยมีหลักเกณฑ์การมอบรางวัลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังน้ี 
 
 ๒.๗.๑ หลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคํา 
 จากการศึกษาหลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคําต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙ 
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้นบางท้องถิ่นได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคําอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์แบ่งรางวัลออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
 ประเภทที่ ๑ รางวัลพระปกเกล้าสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้าน
ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 



๘๔ 

 

 ประเภทที่ ๒ รางวัลพระปกเกล้าสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้าน
การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 
 ประเภทที่ ๓ รางวัลพระปกเกล้าสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้าน
การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
 ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับงานวิจัย ผู้วิจัยจึงได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
รางวัลพระปกเกล้าตามประเภทที่ ๑ โดยมีกรอบแนวคิดที่สําคัญและกระบวนการประเมินและ
คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้าทองคํา ตามหลักเกณฑ์ของสถาบัน
พระปกเกล้ากําหนดในแต่ละปี ดังน้ี 
 ๑) หลักเกณฑ์การมอบรางวัล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า
ทองคํา ประจําปี ๒๕๔๙๘๕ 
 ในปี ๒๕๔๙ สถาบันพระปกเกล้าได้มอบรางวัลพระปกเกล้าทองคําสําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จํานวน ๗ 
แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง, องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, เทศบาลนครขอนแก่น, 
เทศบาลนครพิษณุโลก, เทศบาลนครยะลา, เทศบาลเมืองท่าข้าม, อําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และเทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน โดยมีหลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้า
ทองคําแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ 
 (๑) เกณฑ์ขั้นตรวจสอบ ได้แก่ ต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีกรณีทุจริตคอร์
รัปชัน หรือการฟ้องร้องที่เก่ียวข้องกับทุจริต คอร์รัปชันอันเช่ือได้ว่ามีมูลและต้องปฏิบัติกิจกรรมด้าน
ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 (๒) เกณฑ์รางวัลพระปกเกล้าทองคํา ได้แก่ นวัตกรรม (Innovation) ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและความโปร่งใส โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรเป็นการส่งเสริมบทบาทของ
ประชาชน ในกระบวนการตัดสินใจ ร่วมทําและร่วมรับผิดชอบมิใช่เพ่ือการรับประโยชน์เท่าน้ัน รวมทั้ง
ความพึงพอใจของประชาชนต่อคณะผู้บริหาร 
 ทั้งน้ีผู้วิจัยได้คัดเลือกเทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนเป็นรูปแบบแนวทาง
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 
 ๒) หลักเกณฑ์การมอบรางวัล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า
ทองคํา ประจําปี ๒๕๕๔ 
 ในปี ๒๕๕๔ สถาบันพระปกเกล้าได้พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรับ
รางวัลพระปกเกล้าทองคํา “ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” จํานวน ๙ 
แห่ง ได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปม่ฮ่องสอน, เทศบาลเมืองสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ง จังหวัดนครราชสีมา, 
เทศบาลเมืองเขาสามยอด อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี, เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง, เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน, เทศบาลตําบลพนา อําเภอพนา จังหวัด
อํานาจเจริญ, องค์การบริหารส่วนตําบลหัวง้ม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย และอง๕การบริหารส่วน
ตําบลป่าปง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสถาบันพระปกเกล้ามีการกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือส่งเสริม

                                                  
๘๕  เทศบาลตําบลอุโมงค์, [ออนไลน์]  แหล่งท่ีมา : www.umongcity.org [๒๕ ก.ค. ๒๕๕๘]. 



๘๕ 

 

และกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสําคัญของหลักธรรมาภิบาลในการ
ปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลักความโปร่งใส ในการบริหารงาน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ตัวช้ีวัดสําคัญได้แก่ 
 (๑) หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน 
 (๒) นวัตกรรมการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน 
 (๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 (๔) การตอบสนองปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน 
 (๕) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
 (๖) การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความหมายในกระบวนการจัดทําและติดตาม
ประเมินผลและแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
 (๗) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการริเริ่มและเสนอแนะโครงการ 
 (๘) การมีส่วนร่วมของผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
 (๙) กสนมสี่วนร่วมของประชาชนในกิจการของสภาท้องถิ่น 
 (๑๐) นวัตกรรมการมีส่วนร่วม๘๖ 
 ทั้งน้ีผู้วิจัยได้คัดเลือก เทศบาลเมืองสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นรูปแบบ
แนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  
 ๓) หลักเกณฑ์การมอบรางวัล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า
ทองคํา ประจําปี ๒๕๕๖ 
 ในปี ๒๕๕๖ สถาบันพระปกเกล้าได้พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
เป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จํานวน ๑๑ แห่ง ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตรัง, องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, เทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ, เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช, เทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา, 
เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลตําบลแม่สะเรียง อําเภอเวียงหนอง
ร้อง จังหวัดลําพูน, องค์กรบริหารส่วนตําบล แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วน
ตําบลล้าน อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งสถาบันพระปกเกล้า ได้กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือส่งเสริมและ
กระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความสําคัญของ หลักธรรมาภิบาลในการปกครอง
ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลักความโปร่งใสในการบริหารงานและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิดที่สําคัญ หลักเกณฑ์ และ
กระบวนการประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
 ๓.๑) กรอบแนวคิดสําคัญด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ 
 (๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (๒) การจัดทําโครงการและบริการสาธารณะ 
 (๓) การบริหารการเงิน การคลังท้องถิ่น 

                                                  
๘๖ สถาบันพระปกเกล้า, รางวัลพระปกเกล้า ๒๕๕๔ เกียรติภูมิท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ.

พี.กราฟิก ดีไซน์และการพิมพ์ จํากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๕-๙. 



๘๖ 

 

 (๔) กิจการสภาท้องถิ่น 
 (๕) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
 (๖) การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 
 (๗) โครงการโดดเด่น เป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๔ กรอบแนวคดิสําคัญด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน 
ที่มา : รางวัลพระปกเกล้า ๒๕๕๘, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๘), หน้า ๙. 

 
 ๓.๒) กระบวนการประเมินและคัดเลือก 
 การประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้าและใบ
ประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า มีกระบวนการหลักดังน้ี 
 ขั้นที่ ๑ รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ 
 ขั้นที่ ๒ ประเมินคุณสมบัติขั้นต้นโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ตรวจสอบ และให้
คะแนนอย่างถี่ถ้วน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านคะแนนจากเกณฑ์ตัวช้ีวัดขั้นพ้ืนฐานและ
ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 
 ขั้นที่ ๓ ประเมินคุณสมบัติเฉพาะประเด็นภาคสนาม ได้แก่ การประเมินความคิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนที่และการประเมินการดําเนินโครงการและกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขั้นที่ ๔ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ทําการประเมินภาคสนาม 
 ขั้นที่ ๕ ประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรับรางวัล 
 ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จะมีการพิจารณาโดยนําข้อมูลการร้องเรียนที่ได้จาก 
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และกรมส่งเสริมการปกครอง



๘๗ 

 

ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในประเด็นเรื่องการทุจริตและความไม่โปร่งใสในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด้วย๘๗ 
 ทั้งน้ี ผู้วิจัยได้คัดเลือกเทศบาลเมืองสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นรูปแบบ
แนวทางการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 
 ๔) หลักเกณฑ์การมอบรางวัล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า
ทองคํา ประจําปี ๒๕๕๗ 
 ในปี ๒๕๕๗ สถาบันพระปกเกล้าได้พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
เพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้าทองคําด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจํานวน ๖ 
แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี, เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ, เทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา, เทศบาลตําบลหนองล่อง อําเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลําพูน, เทศบาลตําบลพนา 
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ, องค์การบริหารส่วนตําบลล้าน อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่ง
สถาบันพระปกเกล้าได้กําหนดเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคํา แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ โดยผ่าน
เกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานก่อนจึงจะได้รับการพิจารณาขึ้นนวัตกรรมของรางวัลพระปกเกล้าทองคํา ดังน้ี๘๘ 
 
ตารางที่ ๒.๒๘ เกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน 

เกณฑ์ขั้น
พื้นฐาน 

คําอธบิาย การประเมิน 

๑. การทุจริต
คอร์รัปชัน 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีกรณีทุจริต
คอร์รัปชัน หรือการฟ้องร้องที่เก่ียวข้องกับการ
ทุจริตคอร์รัปชันอันเช่ือได้ว่ามีมูล 
๒. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่อยู่
ระหว่างการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง (ใบแดง) 

สอบถามข้อมูลจาก 
๑. กรมส่ ง เส ริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
๒. สํ า นั ก ง า น ก า ร ต ร ว จ เ งิ น
แผ่นดิน 
๓. สํานักงาน ป.ป.ช. 
๔. สํานักงาน ป.ป.ท. 
๕. สํานักงาน ก.ก.ต. 

 
 
 
 
 

                                                  
๘๗สถาบันพระปกเกล้า, รางวัลพระปกเกล้า ๒๕๕๖ เกียรติภูมิท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ส.

เจริญการพิมพ์ จํากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๘-๑๕. 
๘๘ สถาบันพระปกเกล้า, รางวัลพระปกเกล้า ๒๕๕๗ เกียรติภูมิท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซัน

แพคเกจจิ้ง (๒๐๑๔) จํากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๙-๑๕. 
 



๘๘ 

 

ตารางที่ ๒.๒๘ เกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 
เกณฑ์ขั้น
พื้นฐาน 

คําอธิบาย การประเมิน 

๒. การ
ดําเนินการตาม
ภารกิจหน้าที ่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดําเนินการตาม
ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระทํา ให้
เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบและกฎหมาย 
อาทิ 
๑. จัดให้มีห้องข้อมูลข่าวสารบริการแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นรวมทั้งมีวิธีการหรือแนวทางท่ีทําให้ข้อมูล
ทันสมัย และเข้าใช้บริการได้ง่าย 
๒. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของท้องถิ่น 
ตลอดจนรายรับ รายจ่ายของท้องถิ่นเผยแพร่ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
๓. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน หรือลงเว็บไซต์ รวมทั้งเผยแพร่ให้
ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบตามที่ กฎหมาย
กําหนดไว้ 

พิจารณาจาก 
๑ . เอกสารข้อมู ล เบื้ อ งต้ นที่ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมา 
๑. ตรวจสอบเบ้ืองต้นจากเว็บไซต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล
เชิงประจักษ์ของคณะกรรมการฯ 

 
ตารางที่ ๒.๒๙ เกณฑ์ขั้นนวัตกรรม (Innovation) 

เกณฑ์ขั้น
พื้นฐาน 

คําอธิบาย การประเมิน 

ด้านความ
โปร่งใสและ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ โดดเด่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนําเสนอเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นมิติความโปร่งใสในการ
บริหารงาน หรือการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีจํานวนเหมาะสม 
ไม่น้อยเกินไป และควรเป็นโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
๒. โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นําเสนอ มีลักษณะต่อเนื่องให้เกิดความย่ังยืนในการดําเนินงาน ไม่
เป็นในลักษณะชั่วคราวหรือเฉพาะกิจ 
๓. โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นําเสนอสะท้อนให้เห็นถึงความริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นนวัตกรรม 
สามารถบอกถึงลักษณะเฉพาะตนเองได้ 
๔. โครงการ/กิจกรรมที่ โดดเด่นซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นําเสนอควรสะท้อนให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระดับสูง ซึ่งส่งเสริมบทบาทของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ 
ร่วมทําและร่วมรับผิดชอบ มิใช่เพียงการรับประโยชน์เท่านั้น 
ควรเป็นกิจกรรมที่แตกต่างจากกิจกรรมที่ ได้ เคยได้รับรางวัล
พระปกเกล้า ความแตกต่างนั้นอาจเป็นกิจกรรมใหม่ หรือมีการ
พัฒนากิจกรรมเดิมให้มีความต่อเนื่องยั่งยืน ไม่หยุดอยู่กับที่ 

พิจารณาจาก 
๑. เอ ก ส า รข้ อ มู ล
เบื้องต้นที่ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่งมา 
๒. การลงพ้ืนที่ เพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลเชิง
ประจักษ์ของคณะ
กรรมการฯ 
๓. ก า ร สั ม ภ าษ ณ์
อย่างไม่เป็นทางการ
กับประชาชน กลุ่ม 
ห รือ  หน่ วย งานที่
เกี่ยวข้อง 
การเข้าพบผู้กํากับ
ดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 



๘๙ 

 

 ทั้งน้ี ผู้วิจัยได้คัดเลือกเทศบาลเมืองสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นรูปแบบ
แนวทางการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 
 ๕) หลักเกณฑ์การมอบรางวัล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า 
ปี ๒๕๕๘๘๙ 
 ในปี ๒๕๕๘ สถาบันพระปกเกล้าได้พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรับ
รางวัลพระปกเกล้าทองคําด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจํานวน ๗ แห่ง 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, เทศบาลเมืองแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, 
เทศบาลตําบลเวียงสา อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน, เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง, องค์การบริหารส่วนตําบลคลองก่ิว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี, องค์การบริหารส่วนตําบล
ข่วงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาไหล อําเภอเขาย้อย 
จังหวัดเพชรบุรี, ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าได้กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความสําคัญของหลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น โดย
พิจารณาจากกรอบแนวคิดที่สําคัญ หลักเกณฑ์และกระบวนการประเมินและคัดเลือก องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ในปี ๒๕๕๖ 
 ทั้งน้ี ผู้วิจัยได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี และเทศบาลเมืองแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรูปแบบแนวทางการ
วิจัยในครั้งน้ี 
 
ตารางที่ ๒.๓๐ หลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคํา 

แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สถาบันพระปกเกล้า (๒๕๔๙, ๒๕๕๔, ๒๕๕๖-
๒๕๕๘) 

เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตระหนักถึงความสําคัญของหลักธรรมาภิ
บาล หลักความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการปกครอง การบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
   

๒.๗.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคํา 
ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า “รางวัลพระปกเกล้าทองคําด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตระหนักถึงความสําคัญของหลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่นและหลักความโปร่งใส หลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคําในแต่ละปีเพ่ือเป็ฯรูปแบบแนวทางการศึกษา

                                                  
๘๙ สถาบันพระปกเกล้า, รางวัลพระปกเกล้า ๒๕๕๘ เกียรติภูมิท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซัน

แพคเกจจิ้ง (๒๐๑๔) จํากัด, ๒๕๕๘), หน้า ๙-๑๕. 



๙๐ 

 

เรื่องการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการ จํานวน ๔ แห่ง 
ได้แก่ 

๑) เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคํา ปี พ.ศ.
๒๕๔๙ 

๒) เทศบาลเมืองสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคํา 
จํานวน ๓ ครั้ง คือปี พ.ศ.๒๕๕๔, ปี พ.ศ.๒๕๕๖ และ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

๓) เทศบาลเมืองแม่เหียะ อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคํา ปี 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรางวัล
พระปกเกล้าทองคํา ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

๒.๗.๓ แนวทางการปกครองและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ผ่าน
หลักเกณฑ์รางวัลพระปกเกล้าทองคํา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๔ แห่งตามที่ได้กล่าวมาแล้วน้ัน มีแนวทางการปกครองและ
การบริหารงานโดยผ่านหลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคาํ จําแนกได้ดังน้ี 

๑) เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคําในปี 
พ.ศ.๒๕๔๙ ด้านความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักเกณฑ์และการมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคํา ๒ ลักษณะ 
ได้แก่ เกณฑ์การตรวจสอบ โดยต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีกรณีทุจริตคอร์รัปชัน อันเช่ือ
ได้ว่ามีมูล รวมท้ังปฏิบัติกิจกรรมด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามท่ีกฎหมาย
กําหนดและเกณฑ์รางวัลพระปกเกล้าทองคํา คือ นวัตกรรม (Innovation) ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และความโปร่งใสซึ่งเทศบาลตําบลอุโมงค์ได้มีการดําเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าวดังน้ี  

๑.๑) นวัตกรรมในการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใส นวัตกรรมในการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เกิดขึ้นจากประชาชนในเทศบาลเป็นผู้ริเริ่มโดยจะเห็ฯได้จากโครงการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชน ซึ่งแต่เดิมมีการจัดเก็บขยะ โดยภาคเอกชนแล้วเกิดปัญหาขึ้นมากมาย ประชาชนจึง
หาวิธีแก้ปัญหาโดยเข้ามาปรึกษากับเทศบาล เพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกันโดยการคัดเลือกผู้นําในแต่
ละชุมชน มาเป็นตัวแทนแต่งต้ังกรรมการและกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินงานร่วมกับเทศบาล 
นอกจากน้ียังมีโครงการสมัชชาประชาชนเทศบาลตําบลอุโมงค์ โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
การให้บริการของประชาชนในงานช่างการเลือกต้ังประธานชุมชน ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย คือ 
หัวใจท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสะท้อนนวัตกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

ในประเด็นวัตกรรมด้านความโปร่งใส ได้มีการตรวจสอบจากโครงการคัดแยกขยะซึ่งเป็น
โครงการที่กําหนดระเบียบเรื่องพัสดุการเงินไว้อย่างชัดเจน นอกจากน้ียังมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ โดยให้อยู่ในการกํากับของคณะกรรมการคัดแยกขยะชุมชน และเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่
ถูกต้อง เทศบาลจึงได้ทําการช้ีแจงและให้รายละเอียดแก่คณะกรรมการคัดแยกขยะของชุมชน โดยมี
การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 

๑.๒) ระดับผลกระทบจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสต่อการบริหารงาน
ท้องถิ่น เห็นได้จากการที่เทศบาลเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง อาทิ การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 



๙๑ 

 

ซึ่งเน้นให้ทุกชุมชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อระดมปัญหาและความต้องการเพ่ือให้มีการ
กลั่นกรองคัดสรรและพิจารณาสภาพปัญหาและความต้องการในระดับหมู่บ้านอีกคร้ังหน่ึง เทศบาลได้
จัดให้มี “ผู้ประสานแผนชุมชน” โดยเทศบาลจะจัดอบรม ผู้ประสานแผนชุมชนให้สามารถวิเคราะห์
ชุมชนและวางแผนชุมชนแล้วจัดประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารสภาประชาชนกรรมการชุมชนและ
ผู้ประสานแผนชุมชนเพ่ือพิจารณาและจัดเรียงลําดับความต้องการและปัญหา ในส่วนกระบวนการ
ติดตามและตรวจสอบ เทศบาลให้ความสําคัญกับสองประเด็นหลัก ได้แก่ การสร้างความโปร่งใสในทุก
ขั้นตอนของการดําเนินงานโดยเน้นการสร้างความตระหนักและจิตสํานึกให้แก่บุคลากร และเน้น
กระบวนการติดตามและตรวจสอบโดยประชาชนควบคู่กันไปและเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
การทํางานเทศบาลได้สร้างเครื่องมือที่จะเข้าถึงปัญหาและความต้องการเหล่าน้ีอย่างหลากหลายวิธี 
อาทิ การจัดรายการวิทยุชุมชน วารสารเทศบาลและการจัดให้มีตู้พลาสติกใสขนาดใหญ่บริเวณหน้า
สํานักงานเทศบาลและจุดต่างๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้มีเสียงตามสายโดย
ประชาชน และการมีส่วนร่วมในการประชุมประชาชนในช่วงเย็น 

๑.๓) การบริหารงานภายในองค์กร นายกเทศมนตรีมีการมอบหมายและแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้ไปดําเนินการไว้อย่างชัดเจนและมีการประชุมเพ่ือทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย เพ่ือให้ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการประชุมร่วมกันภายใต้โครงการประชุม 
“เช้าน้ีคนดีของเทศบาล” ในทุกวันจันทร์จากแนวคิดและนโยบายในการบริหารของนายกเทศมนตรี 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานในการบริหารจัดการองค์กร๙๐ 

๒) เทศบาลเมืองสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคํา
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนถึง ๓ ปีคือ ปีพ.ศ. ๒๕๕๔, ปี พ.ศ.๒๕๕๖ 
และปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดยในแต่ละปีได้มีการดําเนินการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
ในการบริหารงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
แต่ละปีดังน้ี 

๒.๑) ปี พ.ศ.๒๕๕๔ เทศบาลเมืองสีคิ้วมีโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความ
โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๕ โครงการ ได้แก่ 

    (๑) เมืองน่าอยู่ในบริบทเทศบาลเมืองสีคิ้ว แนวคิดน้ีเกิดขึ้นจากความต้องการส่งเสริม
ชุมชนและภาคประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งมีศักยภาพ มีแผนงานและมีกลไกในการมีส่วนร่วม
พัฒนาเมมืองให้น่าอยู่อย่างย่ังยืน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักนําไปสู่การ
พัฒนาให้เทศบาลเมืองสีคิ้วเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืนตามองค์ประกอบเมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อม
ย่ังยืน องค์การแห่งการเรียนรู้และพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล จากแนวคิด
ดังกล่าว นําไปสู่การพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากมาย โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตที่มีการต่อยอดไปสู่การดําเนินงานในระดับชุมชน โดยให้คนในชุมชนเป็นผู้ดําเนินการ
หลักขับเคลื่อนการทํางานให้ประสบผลสําเร็จ อาทิต 

                                                  
๙๐ เทศบาลตําบลอุโมงค์, กว่าจะถึงปีทองของเทศบาลตําบลอุโมงค์กับ ๔ รางวัลแห่งความ

ภาคภูมิใจ, (ลําพูน: เทศบาลตําบลอุโมงค์, ๒๕๔๙), หน้า ๒๖-๒๘. 



๙๒ 

 

    (๒) โครงการคัดแยกขยะและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ดําเนินการโดยยึดหลักการ
จัดการขยะชุมชน มีการรณณรงค์ให้ประชาชนได้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ลดปริมาณขยะ โดยการ
จัดทํากิจกรรมขยะแลกไข่ เพ่ือให้ประชาชนคัดแยกขยะตามประเภท คือ ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ 
เช่น ขยะกรดาษ พลาสติก เป็นต้น ขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ เป็นต้น ประชาชน
รวบรวมขยะดังกล่าวมาแลกไข่ไก่จากเทศบาล การดําเนินการดังกล่าว ช่วยให้เทศบาลลดปริมาณขยะ
ที่จะทิ้งในที่รองรับขยะซึ่งมีขีดจํากัดในการรองรับ ทั้งน้ี เพ่ือนําไปสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะ และถนน
ปลอดถังขยะ 

    (๓) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูลําตะคลองและคลองสาขา ดําเนินงานโดยยึดหลักการ
มีส่วนร่วมของชมรมเรารักษ์ลําตะคอง ที่ประกอบไปด้วยตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลท่ีมีพ้ืนที่ติดกับ
สายนํ้าลําตะคองดําเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพนํ้าทุกเดือน เพ่ือรายงานผลผ่านระบบ
เฝ้าระวังคุณภาพนํ้าเพ่ือการเตือนภัย และหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าโดยภาค
ประชาชน ทั้งน้ีเทศบาลเมืองสีคิ้วได้ดําเนินกิจกรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนจนได้รับรางวัล
ต่างๆ มากมาย ทั้งในส่วนของภาคประชาชน คือชุมชนบ้านเหนือ ที่ได้รับรางวัลชุมชนรักษ์นํ้า และใน
ส่วนของเทศบาลที่มุ่งมั่นต้ังใจทํางานจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เทศบาลน่าอยู่อย่างย่ังยืน
ประจําปี ๒๕๕๒ 

    (๔)  โครงการสัมมนาประจําเดือนผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองสีคิ้ว เทศบาลเมืองสีคิ้วได้
เล็งเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประชาชน จึงได้จัดทํา
โครงการสัมมนาประจําเดือนผู้นําชุมชนขึ้น เพ่ือให้การประสานงานระหว่างเทศบาลกับประชาชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง ตลอดจนเพ่ือให้
ผู้นําชุมชนร่วมมือกับเทศบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างตรงเป้าหมาย กิจกรรม
ดังกล่าวดําเนินการเป็นประจําทุกเดือน โดยจัดประชุมสัมมนาทุกวันพุธที่สองของเดือน มีผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาประกอบไปด้วยประธานคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน เลขานุการคณะกรรมการชุมชนทุก
ชุมชน ประธาน อสม.ทุกชุมชน ประธานชมรมต่างๆ ในเทศบาลเมืองสีคิ้ว อาทิ ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้
พิการ ชมรมตลาด เป็นต้น รวมถึงส่วนราชการที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่สีคิ้ว และผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว การสัมมนาประจําเดือนได้มีการ
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ทําให้หอประชุมเทศบาลเปรียบเสมือนเวทีประชาคมของผู้นําชุมชนได้เสนอ
ปัญหาแสดงความคิดเห็นต่อเทศบาล ตลอดจนกลุ่มหรือหน่วยงานราชการในประเด็นต่างๆ อย่าง
ตรงไปตรงมา อีกทั้งยังเป็นการติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลหรือส่วนราชการต่างๆ ในแต่ละ
เดือน ว่าที่เคยสัญญาจะทําอะไรไว้ หรือจะดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ัน มีการดําเนินการจริงหรือไม่หรือ
มีความคืบหน้าไปมากน้อยเพียงไร นอกจากน้ันยังมีสมาชิกสภาในฐานะตัวแทนของชุมชนแต่ละเขตได้
เสนอปัญหาแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลตลอดจนเสนอแนะ
ข้าราชการต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนมาด้วย ซึ่งทําให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาต่างๆ ของ
ชุมชนในการสื่อสารแบบสองทาง ทําให้ผู้นําชุมชนนําข่าวสารจากเทศบาลไปประชุมกับคณะกรรม
กรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนได้อย่างต่อเน่ืองทําให้การตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นทุกๆ ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยยึดหลักการบริหารงานแบบ
ธรรมาภิบาล ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา ส่งผลให้โครงการสัมมนาผู้นําชุมชนเป็นโครงการที่ส่งเสริม



๙๓ 

 

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลทุกขั้นตอน และมีความโปร่งใส ประชาชน
ตรวจสอบการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลได้ทุกช่องทาง จนทําให้การบริหารงานของ
เทศบาลเมืองสีคิ้วได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้วมาโดย
ตลอด 

    (๕) โครงการปฏิทินแจ้งบอกข่าวภารกิจเทศบาลเมืองสีคิ้ว เทศบาลเมืองสีคิ้วให้
ความสําคัญกับกระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานโดยภาคประชาชน รวมถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการกําหนดภารกิจและกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกับเทศบาล ตลอดจนความสําคัญ
ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ที่มุ่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการดําเนินงาน การบริหารงานของเทศบาลจะได้สะดวกมากขึ้น เทศบาลเมืองสีคิ้วจึงได้
จัดทําโครงการ “ปฏิทินแจ้งข่าวบอกกล่าวภารกิจ” ขึ้นเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
เทศบาลเมืองสีคิ้วให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง และเป็นข้อมูลสําหรับประชาชนในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสีคิ้วในรอบปี  ทั้งน้ี การจัดทําปฏิทินดังกล่าวเริ่มจากการ
ประชุมผู้บริหาร ส่วนราชการทุกส่วนของเทศบาลรวมถึงผู้นําชุมชน เพ่ือกําหนดแผนงานโครงการการ
ทํากิจกรรมในแต่ละเดือนของแต่ละหน่วยงานให้มีความสอดคล้องไม่ซ้ําซ้อนกันโดยนําข้อมูลจากเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและแผนการดําเนินงานประจําปีมาประกอบการกําหนดวัน
ดําเนินงานหรือกิจกรรมในปฏิทินประจําปี โดยระบุกิจกรรมในปฏิทินเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ 
จากน้ัน สรุปข้อมูลจากการร่วมประชุมกําหนดวันดําเนินกากิจกรรม นํามาจัดทําปฏิทินประจําปี
จํานวน ๕,๐๐๐ ชุด แล้วดําเนินการจัดส่งปฏิทินให้กับส่วนราชการในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว ผู้นํา
ชุมชน ประชาชน และครัวเรือนละ ๑ ฉบับ จากผลการจัดทําปฏิทินดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองสีคิ้วได้รับรู้รายละเอียดกิจกรรมของเทศบาลในแต่ละเดือน ว่าทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร โดย
สามารถดูได้จากปฏิทินแจ้งข่าวบอกกล่าวภารกิจ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามา
ตรวจสอบได้ตลอดเวลาทําให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาล นอกจากน้ี ประชาชนยัง
มีความพึงพอใจในการรับบริการที่สามารถวางแผนการรับบริการได้ว่าในช่วงวันใด เวลาไหน เดือน
อะไร ที่เทศบาลจะมีการดําเนินกิจกรรมบริการอะไรบ้าง ทําให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ
และการติดต่อประสานงานกับเทศบาล 

นอกจากการบริหารจัดการโครงการดังกล่าวให้มีความโปร่งใสแล้ว คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกฯ ได้มีการตรวจสอบการดําเนินโครงการที่ เก่ียวกับการก่อสร้างถนนของเทศบาลใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า เทศบาลเมืองสีคิ้วสามารถประหยัดงบประมาณภายหลังจากทําสัญญา
เทียบกับที่เทศบาลได้กําหนดไว้ถึง ๑๑,๙๑๙,๘๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๔ ซึ่งงบประมาณที่
เทศบาลประหยัดได้น้ัน ยังสามารถนําไปพัฒนาพ้ืนที่ในด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชน
ในเทศบาลเมืองสีคิ้วได้อีกมากมาย 

เน่ืองจากในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเพ่ือดําเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดย
เฉพาะที่เป็นการก่อสร้างต่างๆ น้ัน เทศบาลเมืองสีคิ้วยึดหลักการทํางานที่โปร่งใสและประหยัด
งบประมาณเป็นสําคัญ โดยอาศัยการดําเนินงานภายใต้ระเบียบที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด เน้นการ
เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาในแต่ละพ้ืนที่ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมาเสนอราคาและ
ดําเนินการประมูลราคาอย่างเป็นธรรมภายใต้ระบบ E-Auction โดยเทศบาลจะต้ังงบประมาณการ



๙๔ 

 

ดําเนินงานในโครงการก่อสร้างต่างๆ อิงตามมาตรฐานราคากลางที่สํานักงบประมาณกําหนดเป็นหลัก 
ในส่วนของราคา วัสดุครุภัณฑ์ก็ใช้ราคาที่พาณิชย์จังหวัดกําหนดไว้ ซึ่งทําให้เทศบาลสามารถคัดเลือก
ผู้รับเหมารายที่ เสนอราคาได้อย่างเหมาะสมกับการก่อสร้างและงบประมาณที่ ต้ังไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล ขณะเดียวกันก็อาศัยกลไกการตรวจสอบจากภาคประชาชนในพ้ืนที่การก่อสร้างให้
คัดเลือกผู้แทนกันเองเพ่ือเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับกับเทศบาล
จึงนับได้ว่าเป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและประหยัด๙๑ 

๒.๒) ปี พ.ศ.๒๕๕๖ เทศบาลเมืองสีคิ้วมีโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความ
โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๒ โครงการ ได้แก่ 

    (๑) โครงการหมอประจําบ้าน ปัจจุบันประชาชนในเขตเมืองมักจะประสบกับปัญหา 
“โรคคนเมือง” เช่น ความดันและเบาหวาน ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับสมาชิกคนใดคนหน่ึงในทุกครัวเรือน 
และเป็นโรคที่สามารถดูแลและรักษาในระดับปฐมภูมิได้ในบ้านเรือนของตน ประกอบกับเทศบาลเมือง
สีคิ้ว ได้มีนโยบายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้วรู้จักการช่วยเหลือตนเองและครอบครัวในการดูแลสุขภาพ ตลอดจนสามารถ
รักษาพยาบาลในเบื้องต้นได้เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยโดยใช้กลวิธีสาธารณสุขมูลฐาน คือ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและครอบครัว ซึ่งมีที่มาจากแนวคิดที่ว่า “สุขภาพดี
เริ่มต้นที่บ้าน” ดังน้ัน ผู้ที่จะดูแลสุขภาพในเบ้ืองต้นของบุคคลในครอบครัวได้ดีที่สุดก็คือ บุคคลใน
ครอบครัวน่ันเอง จึงเป็นที่มาของการสร้าง”หมอประจําบ้าน” ให้มีความรู้และทักษะเบ้ืองต้นในการ
ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในครอบครัวของตนเอง โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลสีคิ้ว และกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสีคิ้วร่วมกันรับสมัครประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการในระยะที่ ๑ ชุมชน
ละ ๑๐ คนรวม ๓๐๐ คน มาเข้ารับการฝึกอบรมทักษะในการดูแลตนเองของประชาชนและบุคคลใน
ครอบครัว หรือที่เรียกว่าแกนนําสาธารณสุขประจําครอบครัว (กสค.) เพ่ือให้บุคคลเหล่าน้ีได้เป็น
ตัวแทนในแต่ละหลังคาเรือนที่จะช่วยดูแลสุขภาพอนามัยของคนในครอบครัวตนเอง หลังจากเสร็จสิ้น
การฝึกอบรม หมอประจําบ้านจะได้รับสมุดบันทึกสุขภาพประจําครอบครัวให้แต่ละครอบครัวที่เข้า
ร่วมฝึกอบรม และหมอประจําบ้านมีหน้าที่บันทึกสุขภาพคนในครอบครัวที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
นอกจากน้ีจะมี อสม.ประจําคุ้มออกติดตามเย่ียมผู้ป่วยประจําบ้านและให้คําแนะนําแก่หมอประจํา
บ้าน 

    ผลสัมฤทธ์ิที่ได้จากการดําเนินโครงการหมอประจําบ้านทําให้ประชาชนเกิดความ
สนใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชน รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีในการดูแลสุขภาพ 
นอกจากน้ียังทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนอันเป็นกลไกการจัดการสุขภาพชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 
และตระหนักในสุขภาพของตนเอง บุคคลในครอบครัวและชุมชน อันจะเห็นได้จากหมอประจําบ้านใน
ชุมชนศาลสถิตย์ได้ร่วมกันจัดทําโครงการรณรงค์ลูกนํ้ายุงลายในชุมชน ซึ่งส่งผลให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่มี
ผู้ป่วยไข้เลือดออกในชุมชน นอกจากน้ีประชาชนยังมีการรวมกลุ่มออกกําลังกายเป็นประจํา รวมถึง
การรณรงค์และเห็นความสําคัญของการคัดกรองสุขภาพ นอกจากน้ีเทศบาลเมืองสีคิ้วได้วางแผนการ

                                                  
๙๑ เกียรติภูมิท้องถ่ิน รางวัลพระปกเกล้าทองคํา ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ.พี.กราฟิค 

ดีไซน์และการพิมพ์จํากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๒๘-๓๒. 



๙๕ 

 

ดําเนินงานในการสร้างหมอประจําบ้านให้ครบทุกครัวเรือนเพ่ือการดูแลสุขภาพอย่างย่ังยืนอันจะส่งผล
ถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมต่อไป 

    (๒) กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสีคิ้ว ได้จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๔ โดยเงินในการก่อต้ังกองทุนครั้งแรกเกิดขึ้นจากการสนับสนุนงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในปี ๒๕๕๓ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท มอบให้ชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัด
นครราชสีมาเพ่ือสนับสนุนให้มีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุในชุมชน และชมรมผู้สูงอายุ
ของเทศบาลเมืองสีคิ้วก็ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเข้ารับงบประมาณดังกล่าวเพ่ือจัดต้ังเป็นกองทุน
สวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสีคิ้ว ซึ่งมีปรัชญาในการดําเนินงาน คือ การปลูกจิตสํานึกที่ดีให้กับ
สมาชิกรู้จักการออม มีความเสียสละ สามัคคี มีคุณธรรม และการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกของ
กองทุน เช่น เงินชดเชยสําหรับสมาชิกเมื่อต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือเสียชีวิต เพ่ือเป็น
ส่วนหน่ึงในการสร้างความมั่นคงพ้ืนฐานทางชีวิตของสมาชิกทุกคนให้มีความมั่นคงและย่ังยืนตลอดไป 

    ในการบริหารงานของกองทุนเทศบาลเมืองสีคิ้วได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ดําเนินงาน
และบริหารงานของกองทุนด้วยตนเองอย่างแท้จริง โดยมีนายกเทศมนตรีเมมืองสีคิ้ว ปลัดเทศบาล
เมืองสีคิ้ว และพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลงานด้านผู้สูงอายุเป็นที่ปรึกษา และเทศบาลเมืองสีคิ้วทําหน้าที่
เป็นพ่ีเลี้ยงในการประชุมและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือดําเนินการจัดต้ังกองทุนน้ี ปัจจุบัน
กองทุนฯ มีสมาชิกจํานวน ๗๒๐ คน และมีเงินสะสมในกองทุนฯ ๕๑๒,๔๐๙.๓๔ บาท (ณ วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๖) เป็นกองทุนที่สมาชิกมีความเข้าใจอันดีต่อกัน มุ่งช่วยเหลือสมาชิกของกองทุน และ
รักษาผลประโยชน์ที่ สมาชิกควรจะได้ร่วมกัน  ซึ่ งความสําเร็จของการดําเนินงานเกิดจาก 
คณะกรรมการกองทุนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกองทุนด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลัก
คุณธรรม ๕ ประการ คือ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยจะต้องมี
จิตอารมณ์ ๔ ก็คือ สนใจ ห่วงใย แบ่งปัน และรับใช้สมาชิกด้วยความจริงใจ 

   กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสีคิ้วจึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่สามารถเก้ือกูลให
กับสมาชิกกองทุนในส่วนที่นอกเหนือจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาครัฐจัดสรรให้ ซึ่งเป็น
การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างในการบริหารจัดการกองทุนเพ่ือเป็นไปตามเจตนารมณ์และความ
ต้องการของสมาชิกในกองทุน๙๒ 

๒.๓) ปี พ.ศ.๒๕๕๗ เทศบาลเมืองสีคิ้วได้มีนวัตกรรมและการดําเนินงานที่เป็นเลิศ สะท้อน
ให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมีโครงการหรือกิจกรรม
จํานวน ๔ โครงการ ได้แก่ 

   (๑) โครงการชุมชนปลอดขยะ (ชุมชนบ้านเหนือ) ชุมชนเมืองที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ภายในพ้ืนที่เขตเทศบาล ปัญหาสําคัญของการขยายตัวของชุมชนดังกล่าวในพ้ืนที่ คือ ปัญหาขยะซึ่งมี
แนวโน้มที่ทางเทศบาลไม่สามารถจัดเก็บขยะได้หมดในแต่ละวัน นอกจากน้ี ปัญหาขยะยังส่งผลต่อ
การเกิดความเสี่ยงด้านสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ อาทิ เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธ์ุของ
พาหะนําโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบ ยุง เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งแพร่กระจายเช้ือโรค มีกลิ่นเหม็นและ

                                                  
๙๒ เกียรติภูมิท้องถ่ิน รางวัลพระปกเกล้าทองคํา ๒๕๕๖, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส.เจริญการพิมพ์ 

จํากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๖๓-๖๕. 



๙๖ 

 

ก่อให้เกิดความรําคาญ ทําลายสุนทรียภาพด้านสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน วิธีการแก้ปัญหาขยะของชุมชนท่ีดี
ที่สุด คือ การแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานโดยเริ่มต้นภายในจากชุมชนซึ่งทางเทศบาลได้เริ่มดําเนินการร่วมกับ
ชุมชนบ้านเหนือต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน 

   โครงการชุมชนปลอดขยะน้ันเริ่มจากการที่เทศบาลร่วมกับชุมชนในการสร้างความรู้
และความเข้าใจให้ชุมชนก่อน หลังจากน้ันได้มีการลงมือปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังด้วยการให้
สมาชิกจํานวน ๒๕๔ ครัวเรือนได้ดําเนินการคัดแยกขยะของตนเองในแต่ละครัวเรือนควบคู่ไปกับการ
ประสานบริษัท วงษ์พาณิชย์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เช่ียวชาญเรืองการบริหารจัดการขยะเพ่ือนัดหมาย
วันเวลาในการมารับซื้อขยะต่อจากชุมชน โดยชุมชนบ้านเหนือจะมีกิจกรรมการรีไซเคิลขยะทุกวันศุกร์
สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนและยังได้ขยายกิจกรรมซื้อขายขยะรีไซเคิลไปที่ชุมชนบ้านโนนกุ่ม ซึ่งต่อมาได้
กลายเป็นเครือข่ายชุมชนสะอาดและเป็นตัวอย่างการต่อยอดของโครงการดังกล่าว วิธีการที่ชุมชนบ้าน
เห นื อ นํ ามาใช้ น้ี เป็ นการ จัดการขยะมู ลฝอย โด ชุมชน  (Community Based Solid Waste 
Management CBM) ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะสามารถสนองตอบแนวคิดชุมชนน่าอยู่ได้เพราะทํา
ให้ปัญหาขยะในพ้ืนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ ก่อนเร่ิมดําเนินโครงการจะมีขยะอยู่ที่ ๗๒๐ 
กิโลกรัม/วัน แต่หลังจากร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะมีปริมาณขยะอยู่ที่ ๓๓๐ กิโลกรัม/วัน ส่งผลให้
ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เป็นชุมชนไร้ขยะสะอาดสวยงาม ปราศจากความเสี่ยงต่อโรคท่ีอาจมา
จากภัยขยะ จนในที่สุดโครงการน้ีได้รับการผ่านเกณฑ์การประเมิน “โคราชเมืองสะอาด” ระดับดีเย่ียม
ประจําปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ จากจังหวัดนครราชสีมา 

    (๒) การส่งเสริมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนบ้านมูลตุ่น แนวคิดน้ีเป็นเพียงความฝันใน
ระยะแรกของชุมใชนบ้านมูลตุ่นที่ต้องการให้สมาชิกในชุมชนมีความไว้วางใจและรู้จักกันเป็นอย่างดี 
ดังน้ัน จึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนขึ้น แต่ในขณะนั้นทางชุมชนบ้านมูล
ตุ่นยังไม่มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารกิจการออมทรัพย์ ดังน้ัน ชุมชนบ้านมูลตุ่นจึงขอให้
เทศบาลเข้ามาช้ีแนะแนวทางในการบริหารกิจการออมทรัพย์อย่างเป็นระบบ มีการคัดเลือก
คณะกรรมการที่จะเข้ามาบริหารจัดการพร้อมจัดทําระเบียบข้อบังคับ กติกาการฝากเงินและการกู้เงิน
เพ่ือการลงทุนหรือเพ่ิมนําไปต่อยอดการประกอบอาชีพได้ โดยจัดให้สมาชิกกลุ่มมีการฝากหุ้นละ ๒๐ 
บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ คน และให้มีการปันผลให้แก่สมาชิกกลุ่มปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งการ
กําหนดเงินออมดังกล่าวไม่ให้เกิน ๒,๐๐๐ บาทเพราะชุมชนเห็นร่วมกันว่าหากคิดจะสะสมเงินควรจะ
เริ่มจากการสะสมท่ีละน้อยก่อน และเห็ฯว่าการออมทรัพย์เป็นเรื่องของการให้ความไว้เน้ือเช่ือใจแก่
กันว่ากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนบ้านมูลตุ่น โดยเร่ิมดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลา ๑๓ ปี มีสมาชิกจํานวน ๔๘๒ คน และมีเงินทุนให้กู้ยืม จํานวน ๓,๑๖๗,๒๘๙ บาท (สาม
ล้านหน่ึงแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) อย่างไรก็ดี สิ่งที่สําคัญของการจัดต้ังกลุ่มก็
เพ่ือฝึกฝนให้สมาชิกรู้จักการเก็บออมเพ่ืออนาคตของสมาชิกในชุมชนน่ันเอง 

    (๓) โครงการประสานงานแบบไร้รอยต่อของศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองสี
คิ้ว ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าเป็นหน่ึงในภารกิจ
พ้ืนฐานที่ทางเทศบาลจําเป็นต้องดําเนินการ ปัญหาสําคัญ คือ การมีโรงพยาบาลสีคิ้วซึ่งเป็นหน่วย
บริการด้านสาธารณสุขเพียงแห่งเดียวทําให้ไม่สามารถบริหารจัดการกับผู้ป่วยจํานวนมากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านบุคลากร งบประมาณและจํานวนผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนก



๙๗ 

 

ผู้ป่วยนอกจํานวนมากถึง ๕๐๐-๖๐๐ คน/วัน ดังน้ัน เทศบาลเมืองสีคิ้วจึงร่วมกับโรงพยาบาลสีคิ้ว
ออกมาเปิดบริการให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตนอกเขต อย่างไรก็ตาม การออกมาเปิดบริการให้กับ
ประชาชนดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์และ
อ่ืนๆ เฉลี่ยเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท นอกจากน้ีเทศบาลมีความต้องการที่จะยกระดับการให้บริการด้าน
สาธารณสุขว่าจะต้องมีการผ่านประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข 
ทั้ง ๓ ด้าน อันได้แก่ มาตรฐานด้านการบริการ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้าน
วิชาการ หน่วยงานท้ังสองแห่งได้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละหน่วยงานแต่มีเป้าหมายเดียวกัน 
คือ การให้บริการงานด้านสาธารณสุข ให้เข้าถึงประชาชนและยกระดับการบริหารงานด้านสาธารณสุข 
ดังน้ันจึงเกิดการประสานงานแบบไร้รอยต่อโดยท้ังสองหน่วยงานได้ดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลง
การจัดต้ังศูนย์บริการสุขภาพชุมชนขึ้นเพ่ือดําเนินงานและบริหารจัดการศูนย์บริการสุขภาพชุมชน โดย
ใช้สถานที่คือ อาคารศูนย์บริการสุขภาพชุมชนของเทศบาลเมืองสีคิ้ว และมีการจัดสรรบุคลากรของ
โรงพยาบาลสีคิ้วร่วมปฏิบัติงานประจําในศูนย์ และตั้งแต่มีการเปิดให้บริการต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ มี
จํานวนประชาชนเข้ารับบริการมากขึ้นถึง ๔๐๐-๕๐๐ คน/เดือน และช่วยคัดกรองผู้ป่วยที่ไม่
จําเป็นต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล อํานวยความสะดวกให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างมากใน
การเดินทางไปรอคิวเข้ารับบริการ เพราะที่ศูนย์ฯ แห่งน้ีสามารถช่วยเหลือและให้บริการขั้นพ้ืนฐานได้
เช่นเดียวกับโรงพยาบาลสีคิ้ว ทําให้ประชาชนไม่จําเป็นต้องไปเข้ารับการรักษาพยาบาลเพียงแห่งเดียว
จึงช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลสีคิ้วได้เป็นอย่างมากและได้มีการ
ขยายขอบเขตการให้บริการเพ่ือรองรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้วและพ้ืนที่ใกล้เคียง กล่าวได้
ว่าทั้งสองหน่วยงานมีการประสานงานแบบไร้รอยต่อทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นการ
ร่วมมือกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสาธารณสุข ช่วยลด
อัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตด้วยโรคท่ีสามารถป้องกันได้เป็นอย่างมาก โดยทั้งสองหน่วยงาน
ร่วมกันผลักดันงานด้านสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดเครือข่ายในการทํางานร่วมกันแบบ
ไร้รอยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    (๔) โครงการท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องันการทุจริต เน่ืองจากเทศบาลเมืองสีคิ้วได้
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ด้วยเหตุผลที่ว่า
การทุจริตคอร์รัปชันอาจเกิดขึ้นได้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในลักษณะน้ีเป็นการกระทําการ
ทุจริตที่มีลักษณะซับซ้อนของผู้กําหนด/บริหารนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินที่มีเจตนาเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเอง กลุ่มธุรกิจเครือญาติและพวกพ้อง ดังน้ัน 
เทศบาลเมืองสีคิ้วจึงมีความจําเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบดังกล่าว
เพ่ือสร้างมาตรฐานให้เป็นตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมท้ัง
ให้ผู้บริหาร สภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลให้มีจิตสํานึกและสร้างความตระหนักในการ
ป้องกันการทุจริต มีการบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ที่สําคัญคือ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการทํางานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอด ดังน้ัน เทศบาลเมืองสีคิ้วจึงได้
จัดต้ังคณะทํางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตขึ้นมาเพ่ือดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการองค์กรแก
ครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง



๙๘ 

 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับเทศบาลเมืองสีคิ้วเพ่ือกําหนด
เง่ือนไขในการป้องกันการทุจริต เมื่อได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว เทศบาลเมืองสีคิ้วจึงกลายเป็นศูนย์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลหรือขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งอ่ืนด้วย และเพ่ือให้การป้องกันการทุจริต สร้างความโปร่งใสและได้ดําเนินการจัดอบรม
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับกําหมาย ประชุมสร้างค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมจริยธรรมจํานวน 
๒ ครั้งให้กับฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจําภาคธุรกิจ ประชาชนและเยาวชน ซึ่งในรายละเอียดการเข้าร่วม
เป็นต้นแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติน้ันได้
กล่าวไว้ว่าจําเป็นต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพและบริหารงานมีการบริหารงาน
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน
จากประชาชน ซึ่งมีการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการบริหารงาน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการเข้าร่วมตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล อีกทั้งประชาชนต้องมีความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการของเทศบาลอยู่ในระดับดีและดีมาก ที่สําคัญประชาชนต้องมีความเชื่อถือ ศรัทธาต่อ
การบริหารงานของเทศบาล จนในที่สุด เทศบาลเมืองสีคิ้วได้รับการคัดเลือกเป็น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ดีด้านการป้องกันการทุจริตปี พ.ศ.๒๕๕๕ จากสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ดําเนินกิจกรรมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบและ
ขยายผลหรือขยายเครือข่ายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ นอกจากน้ี ยังมีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “เครือข่าย อปท. โปร่งใส หัวใจคุณธรรม” มีหน่วยงานในอําเภอสีคิ้วเข้าร่วมทั้งหมด ๑๔ 
องค์กร ประกอบด้วยเทศบาลจํานวน ๓ แห่ง องค์กรบริหารส่วนตําบลจํานวน ๑๑ แห่ง กลุ่มเป้าหมาย
จํานวน ๗๕ คน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจํานวน ๗๙ คน ซึ่งการดําเนินกิจการเหล่าน้ีไม่เคยมี
หน่วยงานใดดําเนินการมาก่อนด้วย ดังน้ัน จึงเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นด้านการปฏิบัติการความ
โปร่งใส๙๓ 

๓) เทศบาลเมืองแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคํา
ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจํานวน ๓ โครงการ ได้แก่ 

    (๑) โครงการมีส่วนร่วมจัดพ้ืนที่และจัดระเบียบร้านค้าเชิงพระธาตุดอยคําเพ่ือสร้าง
คุณค่าชีวิตอย่างย่ังยืน จากกระแสความศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อวัดพระธาตุดอยคํา และตํานานอัน
ลี้ลับของปู้แสะย่าแสะ ทําให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างหลั่งไหลเข้ามาในพ้ืนที่ หมู่ที่ 
๓ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อันเป็นที่ต้ังของวัดพระธาตุดอยคํา ซึ่งในแต่ละวันมี
ประชาชนท่ีมาสักการะวัดแห่งน้ีไม่น้อยกว่า ๕๐๐-๑,๐๐๐คน และหากเป็นช่วงเทศกาลสําคัญจะมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจํานวนมาก ย่อมส่งผลให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในตําบลต่างพากันจับจอง
สถานที่ริมฝั่งถนนต้ังแต่แยกราชพฤกษ์ จนถึงบริเวณเชิงพระธาตุดอยคํา จํานวนนกว่า ๑๐๐ แผงค้า 
และก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย อาทิ 

                                                  
๙๓ รางวัลพระปกเกล้าทองคํา ปีพ.ศ.๒๕๕๗, พิมพ์คร้ังท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทซัน แพคเกจ

จิ้ง (๒๐๑๔) จํากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๔๐-๔๔. 



๙๙ 

 

    - ปัญหาด้านการจราจร และการเกิดอุบัติเหตุ เน่ืองจากนักท่องเที่ยวจอดรถซื้อสิ่งของ
เพ่ือบูชาพระธาตุฯ อย่างไม่เป็นระเบียบ ประกอบกับถนนสายดังกล่าวมีลักษณะแคบ อีกทั้งยังเป็น
เส้นทางที่ใช้สัญจรไปในหลายเส้นทางจึงทําให้มีผู้สัญจรไปมาเป็นจํานวนมาก 

    - หน่วยงานผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ที่อยู่ในเส้นทางนี้ได้รับความเดือดร้อนในการ
ใช้เส้นทางร่วมกัน เช่นโครงการหลวงดอยคํา อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณเส้นทางดังกล่าว 

    - เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสําคัญ อันได้แก่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โครงการ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และวัดพระธาตุดอยคํา เกิดความไม่สวยงาม ไม่เป็นระเบียบ เกิดขยะริมทาง จน
เป็นที่ไม่พึงพอใจกับนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้อนุรักษ์ 

    - มีการยึดพ้ืนที่ฟุตบาทซึ่งประชาชนใช้เป็นเส้นทางเดินเท้าหรือเส้นทางว่ิงออกกําลัง
กาย เป็นพ้ืนที่ขายของ ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

    - เกิดการทะเลาะวิวาทเน่ืองจากการแย่งชิงพ้ืนที่ขายของหรือมีการต้ังราคาแข่งขันกัน
เพ่ือแย่งลูกค้า 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการจับกุมและสั่งระงับการขาย
สินค้า พ่อค้าแม่ค้าที่เคยมีรายได้เลี้ยงครอบครัวจากการขายสินค้าก็ได้รับความลําบาก ไม่มีอาชีพ ขาด
รายได้และที่ทํากิน จึงได้รวมตัวกันมาปรึกษากับเทศบาลเมืองแม่เหียะ เพ่ือขอให้หาแนวทางในการ
แก้ปัญหา ดังน้ัน เทศบาลจึงได้เชิญผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน อันได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย 
โครงการหลวง ทางหลวงชนบท เจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรกลาง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ กลุ่มพ่อค้า
แม่ค้า กลุ่มสี่ล้อแดง มาร่วมประชุมหารือ โดยจากผลการประชุมหารือน้ัน ทุกฝ่ายมีมติเห็นชอบ ดังน้ี 

    (๑) ห้ามจําหน่ายสินค้าบนทางเท้าโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะต้องถูกจับและปรับ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

    (๒) เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดพ้ืนที่จําหน่ายสินค้าบริเวณเชิงพระธาตุดอยคํา (พ้ืนที่ใน
ขณะนั้นเป็นพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นหญ้ารกรุงรัง) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย 

    (๓) อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย จะผ่อนปรนอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในการจําหน่าย
สินค้าแต่จะต้องมีการขออนุญาตเป็นประจําทุกเดือนโดยให้งดการตัดต้นไม้ใหญ่ 

    (๔) ให้มีการจัดทําผังสถานที่ในการจําหน่ายสินค้า โดยให้มีการจัดล็อคและจับฉลาก
พ้ืนที่จําหน่าย 

    (๕) ให้เทศบาลเมืองแม่เหียะเข้าไปให้บริการจัดเก็ยขยะมูลฝอย โดยให้กลุ่มพ่อค้า
แม่ค้าช่วยกันเก็บขยะบรรจุถุงดําให้เรียบร้อย 

    (๖) ให้มีการจัดทําฐานข้อมูลพ่อค้าแม่ค้า และผู้ให้บริการสี่ล้อแดงให้ถูกต้อง 
เมื่อผลการประชุมเป็นที่พึงพอใจทุกฝ่าย จึงได้เกิดการจัดพ้ืนที่และการจัดระเบียบร้านค้า

เชิงพระธาตุดอยคําขึ้นมา ต่อมาจึงได้มรการเลือกต้ังคณะกรรมการ “ชมรมพ่อค้าแม่ค้า” และ “ชมรม
สี่ล้อแดง” เชิงพระธาตุดอยคํา โดยมีการแบ่งหน้าที่ในด้านต่างๆ เพ่ือให้สมาชิกและผู้ประกอบการได้
เข้ามาบริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่ และมีการขับเคลื่อน
โครงการแบบมีส่วนร่วมและโปร่งใสอย่างเป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ 



๑๐๐ 

 

การดําเนินการโครงการดังกล่าวในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถบรรลุเป้าประสงค์ ได้
ดังน้ี 

    - ก่อให้เกิดการสร้างงาน และสร้างรายได้แก่ประชาชนตําบลแม่เหียะ 
    - เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนที่ชุมชน 
    - สามารถแก้ไขปัญหาด้านการจราจรในเส้นทางดังกล่าว 
    - นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
    - ผู้บริโภคไม่ถูกพ่อค้าแม่ค้าเอารัดเอาเปรียบ 
    - เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชน 
    - กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเกิดความเข้มแข็งสามารถพัฒนาชุมชนของตนเองได้ 
ความสําเร็จของโครงการน้ีนอกจากนําไปสู่การหาข้อยุติร่วมกันแล้วยังก่อให้เกิดการ

รวมกลุ่ม และการออกกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน ทั้งน้ี การดําเนินงานของกลุ่มยังเป็นสื่อกลางใน
การแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้ากับเทศบาลเกิดการสร้างมาตรฐานในการกําหนดราคาย
สินค้าให้แก่นักท่องเที่ยว และยังเกิดการจัดต้ังกองทุนเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนใน
กองทุน จํานวน ๑๖๖,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่และชมรมให้เกิดความย่ังยืน 

ดังน้ัน จะเห็นว่าโครงการมีส่วนร่วมจัดพ้ืนที่ และจัดระเบียบร้านค้าเชิงพระธาตุดอยคํา 
เพ่ือสร้างคุณค่าชีวิตอย่างย่ังยืน เป็นโครงการท่ีเกิดขึ้นใหม่ภายใต้ข้อจํากัดของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ที่ประชาชนได้ให้ความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนในห้วงระยะเวลาอันรวดเร็ว ส่งผล
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน จึงเกิดการรวมตัวเพ่ือหาแนว
ทางการแก้ไขอย่างมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยได้ร้องจอให้เทศบาลเมืองแม่เหียะเป็น
ผู้ดําเนินการประสาน และเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนแนวทางในการแก้ไขปัญหา จากการ
ดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม ผลการดําเนินการจึงพลิกจากปัญหามาเป็นโอกาสให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ เกิดการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ มีพ้ืนที่สําหรับจําหน่าย
สินค้าที่เป็นหลักแหล่ง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายและ
อุบัติเหตุนําไปสู่การรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและก่อให้เกิดภาพลักษณ์อันดีต่อพ้ืนที่แม่เหียะในภาพรวม 

(๒) ธนาคารกิ่งไม้ใบไม้เพ่ือชุมชนเมืองแม่เหียะ สืบเน่ืองจากสถานการหมอกควันของ
จังหวัดเชียงใหม่ตอนบนของประเทศไทยในแต่ละปีส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่เป็นวงกว้าง โดย
สาเหตุหลักของการเกิดหมอกควันน้ันเกิดจากการเผาปรับหน้าดินของเกษตรกร การเผาวัชพืชริมทางง 
ไฟป่า และฝุ่นละอองทั้งที่มาจากการก่อสร้างมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ โดยเฉพาะการเผาขยะ
จําพวกก่ิงไม้ใบไม้ของคนในชุมชน ทั้งน้ี เทศบาลเมืองแม่เหียะได้เผชิญปัญหาการเผากิ่งไม้ใบไม้อยู่
เช่นกัน เน่ืองจากการเผาเป็นกิจวัตรที่ประชาชนทํากันมาช้านาน ปัจจุบันในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ
ก่อให้เกิด ก่ิงไม้ใบไม้ ๓-๕ ตันต่อวัน และก่ิงไม้ใบไม้ส่วนใหญ่จะถูกกําจัดโดยวิธีการเผา สิ่งที่เกิดขึ้น
ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงทางอากาศ น่ันคือการเกิดหมอกควัน ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดิน
หายใจ นอกจากน้ียังพบว่าในพ้ืนที่ตําบลแม่เหียะมีผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายในสูงเป็นอันดับที่ 
๓ ของโรคที่พบบ่อยในพ้ืนที่ และปัญหาหมอกควันน้ียังส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน อาทิ เศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว สังคม สุขภาพของประชาชนและการจราจร อีกด้วยย โดยเกิดมากที่สุดในช่วงเดือน
มกราคม-มีนาคมของทุกปี เทศบาลเมืองแม่เหียะจึงได้ออกเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมควันไฟและฝุ่น



๑๐๑ 

 

ละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๕๖ โดยกําหนดโทษว่า “เมื่อเผาขยะ ก่ิงไม้ ใบไม้ต้องถูกปรับ ๑,๐๐๐ 
บาท” 

อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวยังเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง จึงนําไปสู่การประชุมร่วมกันระหว่าง
ประชาชนชุมชนบ้านอุโบสถและชุมชนบ้านป่าจี้ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา และเทศบาลเมืองแม่
เหียะ ณ วัดอุโบสถ เพ่ือที่จะหามาตรการแก้ปัญหาหมอกควันจากการเผาใบไม้ก่ิงไม้อย่างย่ังยืน ทั้งน้ี 
ที่ประชุมได้ตกลงที่จะต้ังโครงการช่ือว่า “ธนาคารกิ่งไม้เพ่ือชุมชนเมืองแม่เหียะ” ซึ่งมีที่ต้ังสํานักงาน
บริเวณเชิงบันไดวัดพระธาตุดอยคํา โดยเร่ิมจากการรวมตัวของ ประชาชน ๒ ชุมชน คือ ชุมชนอุโบสถ 
และชุมชนป่าจี้ มีสมาชิก ๑๐๐ ครัวเรือนโดยเทศบาลเมืองแม่เหียะเป็นพ่ีเลี้ยง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือขจัดปัญหาหมอกควัน และแปรรูปก่ิงไม้ใบไม้ให้มีมูลค่าเพ่ือคืนประโยชน์ให้กับชุมชน 

กระบวนการดําเนินงานในโครงการ มีการจัดต้ังคณะกรรมการที่มาจากคนในชุมชน จํานวน 
๑๒ คน เพ่ือดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว้ และการดําเนินงานต่างๆ จะมีตัวแทนประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมและรับทราบทุกครั้ง เช่น การประชุมคณะกรรมการจะมีตัวแทนประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมประชุม การตรวจรับสิ่งของมีตัวแทนคนในชุมชนร่วมตรวจรับด้วย เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าว
นอกจากเป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว ยังสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงานด้วย ทั้งน้ี 
กิจกรรมที่ผ่านมาของธนาคารก่ิงไม้ใบไม้เพ่ือชุมชนเมืองงแม่เหียะได้แก้ไขปัญหาการเผากิ่งไม้ใบไม้ 
โดยนํามาทําปุ๋ยหมัก ถ่านไม้ และนํ้าส้มควันไม้ นอกจากน้ียังมีการขยายถึงเศษผักเศษผลไม้ เพ่ือนํามา
ทํานํ้าหมักชีวภาพ และเลี้ยงไส้เดือนปุ๋ยหมักที่ได้นํามาปลูกพืชอินทรีย์ นํ้าหมักและนํ้าส้มควันไม้ใช้ไล่
แมลง และป้องกันโรคในพืชอินทรีย์ที่ปลูก ซึ่งสร้างรายได้ให้กับธนาคารกิ่งไม้ใบไม้เพ่ือชุมชนเมืองมา
เหียะ 

นอกจากน้ี จากการดําเนินการที่ผ่านมาของธนาคารก่ิงไม้ใบไม้เพ่ือชุมชนเมืองแม่เหียะที่
เป็นรูปธรรม ได้นําไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านศูนย์กลางเรียนรู้ชุมชนซึ่งมีคณะดูงานเข้ามาศึกษาดู
งานจํานวนมาก จึงได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดให้เป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการจัดการก่ิงไม้ใบไม้เพ่ือ
ป้องกันหมอกควัน และได้รับเกียรติให้ออกบูธนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและสร้างเครือข่ายในชุมชน
อ่ืนๆ เช่น เครื่องย่อยก่ิงไม้ใบไม้จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เงิน
สนับสนุนค่าจัดซื้อมูลวัวจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สารเร่ง พด.(จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ที่พัฒนาโดย
กรพัฒนาที่ดิน) จากสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นต้น นอกจากน้ียังได้รับรางวัลและ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการลดโลกร้อนและโครงการอ่ืนที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทโต
โยต้ามอร์เตอร์ ประเทศไทย จํากัด สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
การไฟ ฟ้ าส่ วน ภู มิ ภ าค  สถานี พั ฒ น าที่ ดิ น จั งห วัด เชี ย งให ม่  มห า วิท ยาลั ย แม่ โจ้  และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น 

ธนาคารก่ิงไม้ใบไม้เพ่ือชุมชนเมืองแม่เหียะจะไม่หยุดการดําเนินงานเพียงเท่าน้ี จะมีการต่อ
ยอดเพ่ือเพ่ิมผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น การผลิตพลังานชีวมวล การนําขยะสดไปให้ประโยชน์หรือแปรรูป
เพ่ือสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ แต่ยังคงยึดการทํางานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน ผู้นํา
ชุมชน และเทศบาลเมืองแม่เหียะ รวมถึงความโปร่งใสในการดําเนินงานต่อไป 

(๓) ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ปัจจุบันเมืองแม่เหียะมีความเจริญ
อย่างรวดเร็ว เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างชุมชนท่ีอยู่ด้ังเดิม ที่มีวิถีถ้อยที่ถ้อยอาศัย ประชาชนอยู่กัน



๑๐๒ 

 

แบบพี่น้อง รู้จักกันหมดทั้งงหมู่บ้าน กับชุมชนที่หมู่บ้านจัดสรรที่มาอยู่ใหม่ เน่ืองจากมีความเจริญทาง
เศรษฐกิจเมืองมีการขยายตัว ประชาชนจึงย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในเมืองแม่เหียะเป็นจํานวนมาก และด้วย
วิถีการดําเนินชีวิตที่มีความแตกต่าง จึงเกิดปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องความขัดแย้ง เรื่องของความไม่
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ หรือต้องการขอรับบริการต่างๆ ประชาชนจึงเริ่ม
ร้องเรียนมายังเทศบาลมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนร้องทุกข์แล้ว ประชาชนยังอยากทราบข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ อีกด้วย ซึ่งปัญหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุดในเทศบาลเมืองแม่เหียะ คือ 
การแก้ปัญหาเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐาน เรื่องสาธารณูปโภค เช่น ถนนชํารุด ไฟฟ้าสาธารณะชํารุด เป็นต้น 
นอกจากน้ีจากการดําเนินงานท่ีผ่านมา พบว่าประชาชนในพ้ืนที่ยังได้รับความติดขัดในการแจ้งปัญหา
ต่างๆ อยู่ อาทิเช่น การเข้าไปแจ้งด้วยตนเองไม่สะดวกต่อการเดินทาง บางครั้งต้องรอนาน การ
ประสานงานมีหลายขั้นตอน ไม่มีเวลาแจ้ง เน่ืองจากติดภาระหน้าที่ในการทํางาน การอาศัยผู้นําชุมชน
ในการเป็นตัวแทนให้ บางครั้งไปแจ้งไม่พบ เน่ืองจากติดภารกิจ เป็นต้น ปัญหาบางคร้ังเร่งด่วน ต้องการ
แก้ปัญหาอย่างทันท่วงที อาทิ เกิดอุบัติเหตุ เกิดเหตุภัยพิบัติ การตามเรื่องที่แจ้งไปแล้ว บางครั้งเรื่อง
หาย หรือเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ หรือต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน เป็นต้น 

จากปัญหาดังกล่าวเทศบาลเมืองแม่เหียะ จึงปรับเปลี่ยนการให้บริการ ณ สํานักงาน โดย
นําวิธีการแบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จมาใช้แทนการทํางานแบบเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการให้บริการที่ล่าช้า อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ ลดขั้นตอนการทํางาน 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการผู้มาใช้บริการจนเสร็จตามเรื่องราวท่ีประชาชนมาขอรับบริการ ณ 
จุดเดียว และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ รูปแบบของการให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เป็นการให้บริการต่อประชาชนที่มาติดต่อกับเทศบาลได้ ณ จุดเดียว ทําให้การติดต่อระหว่าง
ประชาชนกับสํานักงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว และมีบรรยากาศในการติดต่อเป็นไป
อย่างราบร่ืน มีความต่อเน่ืองเช่ือมโยง 

นอกจากน้ี การดําเนินงานของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ที่แบ่งเป็น ๑ สํานัก ๖ กองงาน แต่
ละกองงาน มีหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการที่แตกต่างกันไป ทําให้บางครั้งประชาชนเมื่อมาติดต่ออาจ
สับสนว่าต้องติดต่อที่กองงานใด หรือบางคร้ังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบติดราชการส่วนอ่ืน ก็ไม่สามารถ
ให้บริการได้ ทําให้ประชาชนเสียเวลาในการติดต่องานต่างๆ ดังน้ันศูนย์ One Stop Service เทศบาล
เมืองแม่เหียะจึงเป็นการรับบริการจากงานให้บริการของทุกกองงานไว้จุดๆ เดียว โดยเริ่มเปิดใช้บริการ
ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพ่ือบริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ โดยการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ สําหรับบันทึกข้อมูล และการแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้ตรงกับความ
ต้องการ และภารกิจของงานเทศบาลรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม ดําเนินการรับบริการ
ประชาชนโดยไม่มีการหยุดพักกลางวัน 

สําหรับช่องทางการแจ้ง ประชาชนสามารถใช้ได้หลายช่องทาง คือมาแจ้งด้วยตนเอง ผ่าน
สมาชิกสภา ผู้นําชุมชน กํานันผู้ใหญ่บ้าน เว็บไซด์เทศบาล โทรศัพท์ จดหมายร้องเรียน หรือคําร้อง
ทั่วไปจากน้ันเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องจะบันทึกคําร้องลงในระบบคอมพิวเตอร์ และคัดกรองงานว่าแต่ละ
เรื่องจะเข้ากองงานใด และจะทําการป้อนข้อมูลเข้าไปแต่ละกองงาน เมื่อข้อมูลถูกบันทึกลงระบบแล้ว 
งานที่ร้องขอจะแสดงผล ไปยังโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ ของคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการที่ดูแลระบบของแต่ละกองซึ่งจะมีรหัสส่วนตัว 



๑๐๓ 

 

สําหรับเข้าดําเนินการ ตรวจสอบและแก้ไขสถานะงาน จากน้ันเจ้าหน้าที่ธุรการกอง ที่ดูแลระบบจะ
ดําเนินการพิมพ์คําร้องขอเสนอตามลําดับขั้นต่อไป ทั้งน้ี เจ้าหน้าที่ One Stop Service จะดําเนิน
รายงานผลเป็นสถิติการดําเนินงานซ่ึงประกอบไปด้วย งานที่รับเรื่องแต่ละกองงาน งานที่ดําเนินการ
แล้วเสร็จ งานที่อยู่ระหว่างดําเนินงาน และงานที่ไม่สามารถดําเนินการได้ เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน 
รายไตรมาส และรายปีงบประมาณ ให้คณะผู้บริหารทราบต่อไป 

นอกจากน้ี เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยังได้ดําเนินการจัดต้ัง กลุ่มไลน์คลายทุกข์ เพ่ือเป็นอีก
หน่ึงงช่องทางในการแจ้งปัญหา ซึ่งง่าย สะดวก รวดเร็ว เพราะปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ
ในการติดต่อสื่อสารอยู่แล้ว และ เจ้าหน้าที่ One Stop Service นําข้อมูลเข้าระบบต่อไป ทั้งน้ี กลุ่ม
ไลน์คลายทุกข์ ของเทศบาลเมืองแม่เหียะประกอบไปด้วย 

    - กลุ่มแจ้งปัญหาแม่เหียะ ในกลุ่มน้ี ผู้บริหาร สมาชิกสภา กํานันผู้ใหญ่บ้าน ประธาน
ชุมชน ผู้อํานวยการกองต่างๆ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ One Stop Service เข้ามาอยู่ในกลุ่มน้ี เพ่ือมี
การแจ้งปัญหาและสั่งการดําเนินการได้ทันท่วงที 

    - กลุ่มเครือข่าย ๑๐ หมู่บ้าน ซึ่งในกลุ่มน้ี จะมีกลุ่มผู้บริหาร สมาชิกสภา กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ผู้อํานวยการกอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน  เจ้าหน้าที่ One Stop Service 
เพ่ิมเติม หัวหน้างาน ฝ่ายปฏิบัติงานโดยตรง รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคน สามารถเข้ามาอยู่
ในกลุ่มน้ี เพ่ือมีการแจ้งปัญหาโดยตรงจากประชาชน การแจ้งผลการดําเนินการให้ประชาชนรับทราบ 
การแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ไปยังประชาชน  

จากการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยในการดําเนินงานต่างๆ ในพ้ืนที่และพัฒนาเป็น
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และกลุ่มไลน์คลายทุกข์ ที่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนแล้ว ผู้บริการเทศบาลเมืองแม่เหียะยังสามารถนําข้อมูลที่ได้จากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดังกล่าวมาใช้เป็นเคร่ืองมือช้ีวัดปริมาณงานของเทศบาลในหนึ่งปีงบประมาณว่ามีมากน้อย
เพียงใด และสามารถนําปริมาณงานมากําหนดวางแผนอัตรากําลังของบุคลากร รวมท้ังงบประมาณ
ของเทศบาลในการแก้ปัญหาของประชาชนในปีต่อไป นอกจากน้ียังสามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมือใน
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการทํางานของเทศบาลอีกด้วย๙๔ 

๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีโครงการ
หรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จํานวน ๒ โครงการ  

(๑) โครงการกําจัดผักตบชวาในแม่นํ้าท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่มภาค
กลาง มีแม่นํ้าและคูคลองไหลผ่านเป็นจํานวนมาก หน่ึงในแม่นํ้าสายหลักที่ไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี
คือ แม่นํ้าท่าจีนไหลผ่าน ๔ จังหวัด ต้ังแต่ต้นนํ้าได้แก่ จังหวัดชัยนาท กลางน้ําคือ จุงหวัดสุพรรณบุรี 
ไหลผ่านจังหวัดนครปฐม และปลายน้ําที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมระยะทาง ๑๒๓ กิโลเมตร ในส่วนที่
ไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี รวมระยะทาง ๗๐ กิโลเมตร ผ่าน ๖ อําเภอ ได้แก่ อําเภอเดมบางนางบวช 
สามชุก ศรีประจันต์ เมืองสุพรรณบุรี บางปลาม้า และสองพ่ีน้อง ด้วยเป็นเมืองที่มีแม่นํ้าไหลผ่าน วิถี

                                                  
๙๔ รางวัลพระปกเกล้า ๒๕๕๘, พิมพ์คร้ังท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซัน แพกเกจจิ้ง (๒๐๑๔) 

จํากัด, ๒๕๕๘), หน้า ๓๓-๔๑. 



๑๐๔ 

 

ชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่จึงพ่ึงพาอาศัยแม่นํ้า ลําคลองเป็นสําคัญ แต่จากสภาพปัญหาที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สํารวจพบเป็นประจําทุกปีนับต้ังแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ได้รับ
การถ่านโอนภารกิจด้านการคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากกรม
ชลประทาน ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ น่ันคือ ปัญหาการกีดขวางของวัชพืชทางนํ้าโดยเฉพาะอย่างย่ิงผักตบชวาที่
สามารถขยายพันธ์ุและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากจะกีดขวางการสัญจรทางน้ําแล้วยัง
เป็นสาเหตุที่ทําให้แหล่นํ้าเน่าเสีย สัตว์นํ้าตายเป็นจํานวนมาก แม้ว่าที่ผ่านมา ประชาชนในพ้ืนที่จะ
เป็นฝ่ายริเริ่มกําจัดผักตบชวาด้วยวิธีของตนเองก่อน และภายหลัง อบจ.สุพรรณบุรี พยายามเข้ามา
ดําเนินการร่วมด้วย แต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะการแพร่พันธ์ุที่รวดเร็วของวัชพืชดังกล่าวได้ ประชาชน
จํานวนมากยังประสบกับปัญหาและได้รับความเดือดร้อน 

จากความพยายามในการแก้ปัญหาที่ผ่านมา นับต้ังแต่พ.ศ. ๒๕๔๖ จนกระทั่งพ.ศ. ๒๕๕๔ 
เกิดผลเป็นรูปธรรมมากข้ึน น่ันคือ ประชาชนในพ้ืนที่ทั้ง ๖ อําเภอ มีการรวมกลุ่มต้ังเป็นอาสาสมัคร
พิทักษ์ลุ่มนํ้า เพ่ือเฝ้าระวัง อนุรักษ์ รักษา กําจัดผักตบชวาในลุ่มนํ้าท่าจีนร่วมกัน โดยกลุ่มอาสาสมัคร
คัดเลือกจากตัวแทนประชาชนในระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ เมื่อจัดต้ังกลุ่มอาสาฯ แล้วเริ่มดําเนินการ
จัดประชุมหารือ ช้ีแจงสภาพปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น แนวทางการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้าง
จิตสํานึกให้กับกลุ่มอาสาฯ เพ่ือนําไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ รักษา
และร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการเฝ้าระวัง ดูแล กําจัดผักตบชวา ผ่านการจัดกิจกรรมรณรงค์ในงานสําคัญ
ต่างๆ อาทิ งานวันพ่อแห่งชาติ งานวันแม่แห่งชาติ เป็นต้น จนกระทั่ง อบจ.สุพรรณบุรี เริ่มเห็นผลงาน
ของกลุ่มอาสาฯ ที่เป็นรูปธรรม เช่น การสกัดจุดผักตบชวาเป็นช่วงๆ ตอนๆโดยในแต่ละช่วงจะมีสมาชิก
กลุ่มอาสาฯ ในแต่ละหมู่บ้าน ชุมชนเป็นผู้ดูแล จนกระทั่งผลของการดําเนินงานเร่ิมเห็นผลในระดับหน่ึง 
แต่ด้วยเพียงลําพัง (คน) ความร่วมมือจากกลุ่มอาสาฯ และชาวบ้านริมสองฝั่งแม่นํ้า ไม่สามารถกําจัดได้ 
อบจ.จึงประสานขอใช้เครื่องจักร (รถเครน) จาก อบจ.เพ่ือนํามาตักผักตบชวาที่ชาวบ้านได้ระดมเข้ามามี
ส่วนในการสกัดในแต่ละช่วง 

เมื่อ อบจ.สุพรรณบุรี เล็งเห็นถึงการร่วมผนึกกําลังของภาคประชาชนที่ริเริ่มแก้ปัญหาใน
เบ้ืองต้น อบจ. จึงเดินหน้าผลักดัน โครงการกําจัดผักตบชวาในแม่นํ้าท่าจีน ทั้งน้ีเพ่ือให้การแก้ปัญหา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ย่ังยืน ประหยัดงบประมาณ เกิดการบูรณาการร่วมกันทํางาน และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจึงได้มีการหารือ และเริ่มดําเนินการตามข้ันตอนต่างๆ ดังน้ี 

    - การลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง กลุ่ม อปท. อาทิ 
เทศบาลตําบลปากนํ้า กํานันตําบลนางบวช กลุ่มอาสาพิทักษ์ลุ่มนํ้า ภาคประชาชนในพ้ืนที่ เป็นต้น 

    - ร่วมประชุมวางแผนการทํางานร่วมกันทุกภาคส่วน 
    - ลงพ้ืนที่ และประชุมแบ่งแนวเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนกับ อปท.ภาคประชาชน 

และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบ 
    - ดําเนินการในพ้ืนที่ที่ ได้รับมอบหมาย โดยจัดให้มีการประชุมติดตามผลการ

ดําเนินงานในทุกๆ ๒ เดือน 
ผลจากการดําเนินงานหลังจากที่ได้มีการทําบันทึกข้อตกลง มีการแบ่งเขตความรับผิดชอบ

อย่างชัดเจน การร่วมกันดูแล ติดตามการดําเนินงานส่งผลให้ปริมาณผักตบชวาลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่
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ทั้งน้ี อบจ.สุพรรณบุรี ก็ยังคงแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการกําจัดผักตบชวาอยู่เสมอ อาทิ การ
ประสานงานกับภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน และภาคประชาชนเพ่ือ
วางแผนการกําจัดและควบคุมวัชพืช โดยใช้วิธี Biological control ส่งผลให้ระบบนิเวศของแม่นํ้าท่าจีน
ดีขึ้น ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าได้เช่นเดิม การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ผักตบชวา เป็นปุ๋ยทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้ 

นอกจากน้ีแล้วนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ยังผลักดัให้การกําจัดผักตบชวา
เป็น วาระแห่งชาติ ที่ไม่เพียงแต่หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักเท่าน้ัน แต่ทุกคนไม่
ว่าจะสังกัดกลุ่มองค์กรใด สามารถมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแล หวงแหนลํานํ้าท่าจีนเพ่ือให้
โครงการมีความย่ังยืนสามารถสร้างความสมัครสมานสามัคคี เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และที่
สําคัญประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความสุขกันถ้วนหน้า 

(๒) โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี เป็นโครงการอันเกิดจากแนวคิดอัน
กว้างไกลของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ต้องการสร้างมูลค่า สร้างโอกาสให้กับ
ลูกหลานชาวจังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงต้องการพัฒนากีฬาฟุตบอลของเด็ก เยาวชนให้ก้าวไกลไปสู่
ตลาดนักกีฬาอาชีพ ให้กีฬาอยู่ในหัวใจของชาวสุพรรณบุรี เพ่ือเป้าหมายสูงสุดคือ สุพรรณบุรีเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมส่งออกนักฟุตบอล อบจ.สุพรรณบุรี เล็งเห็นถึงโอกาสที่สามารถนํากีฬามาเป็นเครื่องมือใน
การสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน แม้ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนจะ
เกิดขึ้นกับตัวนักกีฬาฟุตบอลที่สามารถสร้างช่ือเสียงโด่งดังให้กับตนเองและบ้านเกิดได้ แต่อย่างไรก็ตาม
กีฬาฟุตบอลยังสามารถกระตุ้นและนําเอาศักยภาพ ความสามารถของภาคส่วนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการแข่งขันฟุตบอล ไม่ว่าจะเป็น สถานศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน ชมรมผู้ปกครอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่ ประชาชนที่ร่วมเป็นกองเชียร์ และที่สําคัญผลทางอ้อมที่เกิดขึ้น
โดยอัตโนมัติคือ การสร้างความสมัครสมานสามัคคี ระเบียบวินัย การเคารพกฎกติกา มารยาท การ
เสียสละ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นของตนในกางหมั่นฝึกฝน 
ทักษะความสามารถของนักกีฬาที่ เป็นเลิศ เพ่ือความมุ่ งมั่นในการเป็นนักกีฬามืออาชีพตาม
มาตรฐานสากล 

พ.ศ. ๒๕๕๖ อบจ.สุพรรณบุรี ได้ริเริ่มจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนระดับประถมศึกษา 
ในระบบลีกแบบเก็บสะสมคะแนน ซึ่งนําร่องก่อน ๒ อําเภอ ได้แก่ อําเภอศรีประจันต์ และอําเภอดอน
เจดีย์ นับได้ว่าได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเย่ียมจากท้ังเด็ก เยาวชนที่หมั่นฝึกซ้อม พัฒนนาทักษะ
ความสามารถ เพ่ือให้กลายเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับอําเภอ ทั้งจากผู้ปกครองที่ส่งเสริม สนับสนุนทั้งทุน
ทรัพย์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ลูกหลานท่ีเป็นตัวแทนระดับอําเภอ ทั้ง
สถานศึกษาได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากโรงเรียนในสังกัด ๒ อําเภอ ข้างต้น โดยมีครูในโรงเรียนเป็น
ผู้ฝึกสอน เป็นผู้ร่วมจัดการแข่งขัน โดยโรงเรียนให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกาย 
สถานที่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดการแข่งขัน นอกจากน้ียังเกิดการมีส่วนร่วมจากประชาชนหลายชุมชนท่ี
ให้การสนับสนุนทั้งเป็นกองเชียร์ เป็นผู้ออกทุนสนับสนุนนักกีฬา  

ดังน้ัน จากการดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในปี ๒๕๕๖ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับ
จากหลายภาคส่วนอย่างดีเย่ียมส่งผลให้การจัดการแข่งขันในปีแรกประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี เด็ก
และเยาวชนมีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเองในการฝึกฝนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การคัดเลือกนักกีฬาในปี
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ต่อไป ปี ๒๕๕๗ อบจ.สุพรรณยุรี จึงได้จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเป็นปีที่สอง ซึ่งในครั้งน้ีครอบคลุม
ทุกอําเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 

(๑) ระดับประถมศึกษา (จูเนียร์ลีก) ประกอบด้วยตัวแทนนักกีฬาจากโรงเรียนต่างๆ ๑๐๓ 
โรงเรียน ๑๐ อําเภอ รวมท้ังสิ้น ๙๐ ทีม 

(๒) ระดับมัธยมศึกษา (ลีกคัพ) แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๕ 
ทีม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๘ ทีม รวม ๓๔ โรงเรียน ดําเนินการจัดการแข่งขันเพ่ือคัดเลือก
ทีมที่ได้อันดับ ๑ และ ๒ ของแต่ละอําเภอเข้ามาเล่นในรอบชิงแชมป์ลีกคัพ 

ก่อนการจัดการแข่งขันได้มีการประชุมหารือร่วมกัน เพ่ือให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในทุก
แมตต์ที่มีการแข่งขัน โดย อบจ.สุพรรณบุรี จะทําหน้าที่เชิญตัวแทนสถานศึกษาและชุมชนที่มาร่วม
ประชุมวางแผนกําหนดระยะเวลา โปรแกรมการแข่งขันพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการท่ี
เหมาะสมร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชน 

สถานที่สําหรับการแข่งขันได้มีการตกลงกันว่าใช้สนามของโรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึง โดยมี
ตัวแทนครูจากสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นผู้ตัดสิน ควบคุมกฎกติกาตามหลักสากล เมื่อแข่งขันกันครบ ๙๐ ทีมแล้วจะนําทีมที่ได้อันดับ ๑ 
และ ๒ ของแต่ละอําเภอเข้ามาเล่นในรอบชิงแชมป์จูเนียร์คัพ สําหรับประเภทรางวัลน้ันนอกจากจะแบ่ง
ออกเป็นรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ๒ ๓ ตามลําดับแล้ว ยังมีรางวัลทีมมารยาทยอดเย่ียม ซึ่ง 
อบจ.สุพรรณบุรี ต้องการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความเป็นเลิศที่อยู่ภายใต้กฎ กติกาของการ
แข่งขัน รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย จึงกําหนดประเภทรางวัลดังกล่าวไว้ด้วย โดยมี อบจ.เป็นผู้สนับสนุนถ้วย
รางวัลและเงินรางวัล ผู้นําชุมชนให้การสนับสนุนชุดการแข่งขัน สนับสนุนด้านโภชนาการโดยการนํา
อาหารมาเลี้ยงนักกีฬาตลอดการแข่งขัน ประชาชนเข้ามาให้กําลังใจลูกหลาน ร่วมเป็นกองเชียร์ 

เมื่อดําเนินการแข่งขันเสร็จสิ้น มีการประชุมประเมินผลทุกครั้งเพ่ือหาข้อสรุปและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน พร้อมทั้งประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือต่อยอดการแข่งขัน
โดยการจัดการแข่งขันในระดับจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป 

ผลการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี ซึ่งจัดไปเพียง ๒ ปีเท่าน้ัน กลับ
ได้รับกระแสการตอบรับ การช่ืนชมจากทั้งประชาชนในพ้ืนที่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง บุคลากรโรงเรียนต่างๆ 
ชุมชน หมู่บ้านต่างๆ ที่เข้ามาร่วมเป็นกองเชียร์ทุกครั้งที่มีการแข่งขัน ประกอบกับสื่อมวลชนให้ความ
สนใจในการประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นเดลินิวส์ สยามกีฬา, สื่อวิทยุ, ป้ายประชาสัมพันธ์
หน้าโรงเรียน, สื่อโทรทัศน์ ผ่านเคเบิลทีวีในจังหวัดสุพรรณบุรี รายการสภาโจ๊ก มีการแถลงข่าวการ
แข่งขัน ออกอากาศในสกู๊ป NBT News FOCUS ผ่านช่อง NBT สื่ออินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซด์ของ อบจ.
สุพรรณบุรี มีการลงโปรแกรมการแข่งขัน พร้อมทั้งการรายงานผลการแข่งขัน ภาพกิจกรรมในเวปเพจ 
Sport Center อบจ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีผู้เข้าชมมากกว่า ๒,๐๐๐ คน ผลการดําเนินโครงการดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่า กีฬา สามารถเป็นเคร่ืองมือ กลไกสําคัญในการสร้างความโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ 
ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันทุกแมตต์ทุกทีมที่มีการแข่งขัน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นทั่วทั้ง
จังหวัดสุพรรณบุรี จากหลายภาคส่วนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยมีเป้าหมายหน่ึงเดียวที่มีร่วมกัน
คือ ต้องการให้ลูกหลานชาวจังหวัดสุพรรณบุรีกลายเป็นนักกีฬามืออาชีพ เป็นจังหวัดอุตสาหกรรมที่เน้น 
ส่งออก ทรัพยากรมนุษย์ (นักฟุตบอล) 



๑๐๗ 

 

สําหรับเป้าหมายในปีต่อๆ ไป คือ เด็กและเยาวชนท่ีจะเข้าไปเป็นตัวแทนอําเภอ เพ่ือไต่
ระดับเป็นตัวแทนจังหวัด และเป้าหมายสุดท้ายคือตัวแทนของประเทศ คือความหวังสูงสุดของนักกีฬา
ทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนายก อบจ.สุพรรณบุรีที่มุ่งมั่นสรรค์สร้างความสําเร็จให้เกิดขึ้นกับ
เยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี๙๕ 

สรุป แนวทางการปกครองและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่าน
หลักเกณฑ์รางวัลพระปกเกล้าทองคําด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง ๔ แห่งมี
แนวทางการดําเนินงานสรุปได้ดังน้ี 

(๑) เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ด้วยความโดดเด่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชชนโดยดําเนินการตามหลักเกณฑ์นวัตกรรมใน
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเทศบาลตําบลอุโมงค์ได้ผ่านหลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้า
ทองคํา ๒ ลักษณะ ได้แก่ เกณฑ์การตรวจสอบโดยต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการทุจริต
คอร์รัปชันอันเช่ือได้ว่าไม่มีมูล และปฏิบัติกิจกรรมด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยเทศบาลได้เน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเข้าร่วมดําเนินการตามแผนงาน/โครงการและ
กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งติดตามผลการดําเนินงานและร่วมตรวจสอบในรูปของคณะกรรมการด้วย 

(๒) เทศบาลเมืองสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคํา ๓ 
ปี ๓ ครั้ง โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีการดําเนินโครงการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจํานวน ๕ 
โครงการ ได้แก่ เมืองน่าอยู่ โครงการคัดแยกขยะ โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูลําคลอง โครงการสัมมนาผู้นํา
ชุมชน และโครงการปฏิทินแจ้งบอกข่าวภารกิจเทศบาล โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
รวมท้ังการจัดซื้อจักจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลเมืองสีคิ้วได้มีการดําเนินการโครงการด้านความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วมของประชาชนจํานวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการหมอประจําบ้าน กองทุนสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง พร้อทั้งดูแลบริหารจัดการ
กองทุนด้วยตนเองเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๗ เทศบาลเมืองสีคิ้วมีการ
ดําเนินการโครงการเพ่ือสะท้อนความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสจํานวน ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการ
ปลอดขยะ เพ่ือลดความเส่ียงต่อสุขภาวะของชุมชน โครงการส่งเสริมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ โครงการ
ประสานงานแบบไร้รอยต่อของศูนย์บริการสุขภาพชุมชน โครงการท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการ
ทุจริต ทั้งน้ี ทุกโครงการเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการบริหารจัดการและดูแลช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 

(๓) เทศบาลเมืองแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จํานวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการมีส่วนร่วมจัด
พ้ืนที่และจัดระเบียบร้านค้า โครงการธนาคารกิ่งไม้ใบไม้เพ่ือชุมชน และโครงการศูนย์บริการจุดเดียว
แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งทุกโครงการเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีการดําเนินการบริหารจัดการ 
ร่วมกับเทศบาลทุกโครงการ/กิจกรรม และทุกขั้นตอนการดําเนินการ 

                                                  
๙๕ รางวัลพระปกเกล้า ๒๕๕๘, พิมพ์คร้ังท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซัน แพกเกจจิ้ง (๒๐๑๔) 

จํากัด, ๒๕๕๘), หน้า ๓๒-๔๑. 



๑๐๘ 

 

(๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอเมือง จุงหวัดสุพรรณบุรี ได้มีการบริหาร
จัดการโครงการและกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จํานวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการกําจัดผักตบชวาในแม่นํ้าท่าจีน ซึ่งเป็นการผนึกกําลังระหว่างภาครัฐ
และประชาชนในการดําเนินการร่วมกัน และโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเพ่ือเช่ือมความสามัคคีและ
ส่งเสริมเยาวชนให้มีการพัฒนาความก้าวหน้าด้านกีฬาในอนาคตต่อไป 
 
ตารางที่ ๒.๓๑ แนวทางการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า 

     ทองคํา 
แหล่งข้อมูล แนวทางการบริหารงาน/โครงการด้านความโปร่งใส 

กว่าจะถึงปีทองเทศบาลตําบล
อุโมงค์ (๒๕๔๙, หน้า ๒๖-๒๘) 

การบริหารงานของเทศบาลตําบลอุโมงค์ ด้านความโปร่งใส 
๑) มีการตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ และ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 
๒) เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางให้มีส่วนร่วมและความโปร่งใส
ต่อการบริหารงาน 
๓) การบริหารงานภายในองค์กร โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกัน
ภายใต้โครงการประชุม “เช้าน้ีคนดีของเทศบาล” ทุกวันจันทร์ 

“ เกี ยร ติ ภูมิ ท้ อ งถิ่ น” รางวัล
พระปกเกล้า ๕๔ (๒๕๕๕, หน้า 
๒๘-๓๒) 

การบริหารด้านความโปร่งใสเทศบาลเมืองสีคิ้วปี ๒๕๕๔ ได้
จัดทําโครงการด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจํานวน ๕ โครงการ 
๑) เมืองน่าอยู่ในบริบทเทศบาลสีคิ้วโดยให้คนในชุมชนเป็น
ผู้ดําเนินการหลักในการทํางาน 
๒) โครงการคัดแยกขยะและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่โดย
รณรงค์ให้ประชาชนได้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพ่ือนําไปสู่
การเป็นชุมชนปลอดขยะ 
๓) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูลําตะคลอง และคลองสาขา โดย
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน หาแนวทางป้องกันแก้ไข
ปัญหาคุณภาพนํ้า 
๔) โครงการสัมมนาประจําเดือนผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองสีคิ้ว 
เพ่ือให้ผู้นําชุมชนร่วมมือกับเทศบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนอย่างตรงเป้าหมาย 
๕) โครงการปฏิทินแจ้งบอกกล่าวภารกิจเทศบาลเมืองสีคิ้วเพ่ือ
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ การบริหารงานของ
เทศบาลทําให้เกิดความโปร่งใส 

 
 



๑๐๙ 

 

ตารางที่ ๒.๓๑ แนวทางการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า  
      ทองคํา (ต่อ) 

แหล่งข้อมูล แนวทางการบริหารงาน/โครงการด้านความโปร่งใส 
ร า ง วั ล พ ร ะ ป ก เก ล้ า
เกี ยร ติ ภู มิ ท้ อ งถิ่ น  ๕๖ 
(๒๕๕๖, หน้า ๖๓-๖๕) 

โครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้ถึงความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเทศบาลเมืองสีคิ้ว ปี ๒๕๕๖ จํานวน ๒ 
โครงการ 
๑) โครงการหมอประจําวัน เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนรู้จักการช่วยเหลือ
ตนเอง และครอบครัวในการดูแลสุขภาพ โดยมีแนวคิดที่ว่า “สุขภาพดี
เริ่มต้นที่บ้าน” 
๒) กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสีคิ้วเพ่ือปลูกจิตสํานึกที่ดี
ให้กับสมาชิกรู้จักการออมมีความเสียสละ สามัคคี ส่งเสริมผู้สูงอายุให้
มีการบริหารงานกองทุนด้วยตนเอง 

รางวัลพระปกเกล้า ๕๗ 
(๒๕๕๗, หน้า ๔๐-๔๔) 

ปี ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองสีคิ้วมีโครงการด้านความโปร่งใส และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจํานวน ๔ โครงการ 
๑) โครงการชุมชนปลอดขยะ (ชุมชนบ้านเหนือ) โดยเริ่มจากเทศบาล
ร่วมกับชุมชนสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ชุมชน และปฏิบัติการอย่าง
จริงจัง คัดแยกขยะ เพ่ือกิจกรรมซื้อขายขยะรีไซเคิลและขยายเป็น
เครือข่ายชุมชนสะอาด 
๒) การส่งเสริมกลุ่มสัจจะ ออมทรัพย์ชุมชนบ้านมูลตุ่นโดยสนับสนุนให้
มีการบริหารกิจการออมทรัพย์อย่างเป็นระบบ บริหารจัดการตาม
ระเบียบข้อบังคับการฝากเงิน 
๓) โครงการประสานงานแบบไร้รอยต่อของศูนย์บริหารสุขภาพ ชุมชน 
เทศบาลเมืองสีคิ้ ว โดยมีการจัดทํ าบันทึกข้อตกลงการจัด ต้ัง
ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน ระหว่างเทศบาลกับโรงพยาบาลสีคิ้วให้มี
การดําเนินงานคัดกรองผู้ป่วย อํานวยความสะดวก บริการขั้นพ้ืนฐาน
ให้กับประชาชน โดยใช้สถานที่ของเทศบาลและมีการจัดสรรบุคลากร
ของโรงพยาบาลร่วมปฏิบัติงาน 
๔) โครงการท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตโดยจัดต้ัง 
คณะทํางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการ
ทุจริต รวมทั้งให้ผู้บริหารสภา/ ข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่ มีจิตสํานึก และ
สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตบริหารงานเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 



๑๑๐ 

 

ตารางที่ ๒.๓๑ แนวทางการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า   
      ทองคํา (ต่อ) 

แหล่งข้อมูล แนวทางการบริหารงาน/โครงการด้านความโปร่งใส 
รางวัลพระปกเกล้า ๕๘ (๒๕๕๘, หน้า 
๓๓-๔๑) 

เทศบาลเมืองแม่เหียะ อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับ
รางวัลพระปกเกล้าทองคําในปี ๒๕๕๘ มีกิจกรรม/โครงการ
ที่สะท้อนด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน
จํานวน ๓ โครงการ 
๑) โครงการมีส่วนร่วมจัดพ้ืนที่และจัดระเบียบร้านค้าเชิง
พระธาตุดอยคํา เพ่ือสร้างคุณค่าชีวิตอย่างย่ังยืน ด้วยการจัด
ระเบี ยบ พ้ืนที่ และ จัดระเบียบร้านค้ าโดยให้ สมาชิก 
ผู้ประกอบการได้เข้ามาบริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่ สร้างอาชีพและรายได้
ให้กับประชาชน 
๒) ธนาคารก่ิงไม้ใบไม้เพ่ือชุมชนเมืองแม่เหียะ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาหมอกควันจากการเผาวัชพืชและท่อไอเสียรถยนต์จึง
ได้นําไปสู่การมีส่วนร่วมกับประชาชน สร้างรายได้ให้กับ
ธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ จนกระทั่งได้รับการคัดเลือกจากจังหวัด
เป็นพ้ืนที่ ต้นแบบ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  จาก
ภาครัฐและเอกชนให้ขยายผลการดําเนินการต่อไป 
๓) ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาการให้บริการที่ล่าช้า อํานวย
ความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบ  

รางวัลพระปกเกล้า ๕๘ (๒๕๕๘, หน้า 
๓๒-๔๑) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอเมืองจังหวัด
สุพรรณบุรีมีโครงการ/กิจกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น
เลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจํานวน ๒ โครงการ 
๑) โครงการกําจัดผักตบชวาในแม่นํ้าท่าจีน เกิดการบูรณา
การการทํางานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งผลต่อระบบนิเวศของแม่
นํ้าท่าจีนดีขึ้นและสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนใน
จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒ ) โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน  อบจ .สุพรรณบุรี 
สามารถกระตุ้นและนําศักยภาพความสามารถของภาคส่วน
ต่างๆ ได้แก่ สถานศึกษา ภาครัฐ เอกชน ชมรมผู้ปกครอง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการแข่งขัน เพ่ือพัฒนาการเป็นนักกีฬาอาชีพ  
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๒.๘ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในการศึกษาเรื่อง “รูปแบบ
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยโดยการใช้กลไกพุทธบูรณาการ” มีผู้ทําการศึกษาวิจัยไว้ 
ดังต่อไปน้ี 
 ๑. งานวิจัยที่เก่ียวกับการทุจริต   
 รัตนะ บัวสนธ์ ได้วิจัยเรื่อง คอร์รัปชันในวงการศึกษาของไทย: กรณีศึกษาในเขตจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่ามีการกระทําการคอร์รัปชันใน
วงการการศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างอยู่ในระดับน้อยและระดับปานกลาง ในกรณีการให้
ความหมายการจัดกลุ่มลักษณะการกระทําน้ัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความหมายการจัดกลุ่ม
ลักษณะการกระทําที่เข้าข่ายออกเป็น ๔ ลักษณะ ได้แก่ การกระทําคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ ผิด
ธรรมเนียมปฏิบัติและเป็นปกติ สําหรับสาเหตุแรงจูงใจ และพฤติกรรมการคอร์รัปชันน้ัน พบว่ามี
สาเหตุแรงจูงใจที่กระทําการคอร์รัปชัน ได้แก่ ค่านิยมในการดําเนินชีวิต การได้รับโอกาสให้กระทํา 
การยอมรับทางสังคม เป็นต้น ทั้งน้ีพฤติกรรมคอร์รัปชันประกอบด้วยการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างค่า
พัสดุรายหัวนักเรียน การจัดซื้อนมในโครงการอาหารเสริมนมและการจัดซื้ออาหารในโครงการอาหาร
กลางวัน เป็นต้น จากการวิจัยน้ีสรุปได้ว่า การกระทําคอร์รัปชันของบุคคลวงการการศึกษา เกิดขึ้นได้
จากหลายสาเหตุและสามารถกระทําคอร์รัปชันได้หลายแบบ ดังน้ัน หน่วยงานทางการศึกษา และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรกําหนดวิธีการหาทางป้องกันและแก้ไขให้สอดคล้องกับสาเหตุของการเกิด
คอร์รัปชันน้ันๆ๙๖ 

 จารุวรรณ  สุขุมาลพงษ์   ได้ วิจัยเรื่อง “แนวโน้มของคอร์รัปชันในประเทศไทย” 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆท่ัวโลก ไม่
ว่า จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ด้อยพัฒนา และการคอร์รัปชันได้กลายมาเป็นปัญหาที่มี 
ความสําคัญที่สุดปัญหาหน่ึงของหลายประเทศ โดยปัญหาน้ียังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวี 
ความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าหลายประเทศได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการ 
บริหารราชการสมัยใหม่มีการรณณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระต่างๆ อย่างเช่น องค์การ 
สหประชาชาติธนาคารโลกและภาคประชาชน ที่ต่างเห็นพ้องกันว่าการคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ นําไปสู่
ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้จริง จากผลการวิจัยพบว่า ในแต่ละปี
พ่อค้าและนักธุรกิจกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ต้องสูญเสีย เงินให้กับการคอร์รัปชันเป็นจํานวนสูงถึงเกือบ ๓ 
แสนล้านบาท ซึ่งเงินจํานวนน้ีสามารถอํานวย ประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศได้ทําให้รัฐต้อง
จ่ายเงินงบประมาณสูงกว่าที่เป็นจริง ทําให้ ประชาชนต้องได้รับบริการสาธารณะที่ไม่มีคุณภาพ อีกทั้ง
ยังทําให้นักลงทุนขาดความเช่ือมั่นใน ระบบราชการไทยที่มักจะมีการใช้อํานาจโดยมิชอบ สําหรับ
ประเทศไทย ปัญหาคอร์รัปชันเกิดขึ้นในสังคมไทยมาช้านานและมีแนวโน้มที่จะ มีความรุนแรงมากขึ้น
เรื่อยๆ และพบปัญหาดังกล่าวเกือบทุกภาคส่วน ถึงแม้รัฐบาลมีความพยายาม ป้องกันและแก้ไขมา
โดยตลอด แต่ดูเหมือนว่าปัญหาการคอร์รัปชันก็ไม่ได้ถูกแก้ไขได้เท่าใดนัก เน่ืองจากการรายงานผล

                                                  
 ๙๖รัตนะ บัวสนธ์, “คอร์รัปชันในวงการศึกษาของไทยในเขตภาคเหนือตอนล่าง”, รายงานการวิจัย, 

(มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๖), หน้า ๑๕. 
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การจัดอันดับค่าดรรชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยในอดีตต้ังแต่ ปีพ.ศ.๒๕๔๑ จนถึงปีพ.ศ. 
๒๕๔๔ พบว่า ค่าดรรชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันยังอยู่ในระดับตํ่าน่ันคืออยู่ที่ ระดับ  ๓๒จากคะแนน
เต็ม  ๑๐๐คะแนน มาโดยตลอด ซึ่งเป็นเครื่องช้ีวัดที่สามารถสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันในระดับที่สูงและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ซึ่งน่าเป็นห่วง อย่างย่ิง และทําให้
เห็นถึงการดําเนินงานในการต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทยที่ผ่านมาจนถึง ปัจจุบันน้ัน ยังไม่
ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรถึงแม้ว่าประเทศไทยจะได้มีความพยายามในการกําหนด และใช้
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันอยู่อย่างต่อเน่ืองมาโดย ดังน้ัน รัฐบาลควร จัด
ให้ปัญหาการคอร์รัปชันน้ันเป็นหน่ึงในวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกัน นอกจากน้ีในปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย (AEC) ดังน้ันจึงต้องเตรียมความพร้อมใน
หลายด้านที่จะเป็นผู้นําในภูมิภาคน้ีแต่ในภาพรวมแล้วประเทศใน กลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่จํานวน _
ประเทศ มีคะแนนตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของโลก ดังน้ัน ประเทศต่างๆในกลุ่ม
อาเซียนจะต้องร่วมมือ และใช้มาตรการข้ันเด็ดขาดที่จะมาแก้ไขปัญหา ดังกล่าว มิเช่นน้ันการรวมกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตคงไม่ประสบผลสําเร็จเหมือน กลุ่มสหภาพยุโรปและยุโรป
ตะวันตกที่มีค่าเฉลี่ยดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันอยู่ในระดับที่สูง โดยสรุปประเทศไทยยังมีปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันอยู่มาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เรื่อยๆ ทําให้สถาบันการเงินของไทยถูกลดความเช่ือถือ
ในสายตาชาวโลก การทําธุรกรรมทางการเงิน ในระดับนานาชาติจะยากข้ึนเพราะไม่มีความน่าเช่ือถือ 
ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศด้วย๙๗ 

ผาสุก พงษ์ไพจิตรและคณะ ได้วิจัยเรื่อง “คอร์รัปชันในภาครัฐ : ความเห็นและ
ประสบการณ์ของครัวเรือน” ผลการวิจัยพบว่า โดยสํารวจความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือนที่ถูก
เรียกร้องสินบน ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ ๑๐ ของหัวหน้าครัวเรือนทั่วประเทศมีประสบการณ์เคยถูก
เรียกสินบนจากข้าราชการ และพบว่า ร้อยละ ๓ ของครัวเรือนที่มีเด็กวัยเรียนต้องจ่ายค่าแป๊ะเจี๊ยะ
เพ่ือเข้าโรงเรียนรัฐบาล และถูกเรียกค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่โรงเรียน งานวิจัยมีข้อเสนอแนะถึงวิธีต่อต้าน
คอร์รัปชันในวงราชการได้แก่ ต้องปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังและลงโทษผู้กระทํา
ความผิดอย่างรุนแรงรวมทั้งไล่ออก ต้ังคณะกรรมการเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการทํางานเรื่องต่างๆ
เสริมสร้างให้ประชาชนเข้าใจสิทธิของตนเองเพื่อช่วยกันต่อต้านคอร์รัปชัน ตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างใกล้ชิด เสริมสร้างจริยธรรมในวงราชการให้คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นลําดับแรก ปฏิรูป
ระบบราชการให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และปรับเงินเดือนข้าราชการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ส่งเสริม
การเมืองโดยเร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น แก้ปัญหายาเสพติด ผู้บังคับบัญชาต้องเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่ลูกน้องและประชาชน การที่ระดับการคอร์รัปชันและจํานวนเงินที่ประชาชนถูกร้องขอ
เป็นสินบน/เงินพิเศษท่ีพบว่าลดลงในปี  ๒๕๕๗ น้ัน อาจประมาณการตํ่ากว่าความเป็นจริงด้วยสาเหตุ  
๒ ประการ คือ ข่าวสารการต่อต้านคอร์รัปชันทําให้ผู้ตอบระมัดระวังตัวมากขึ้น และการให้สินบนอาจ
มีรูปแบบอ่ืนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ผลการสํารวจวิจัยน้ีทําให้เห็นภาพว่าการคอร์รัปชันที่ครัวเรือนประสบได้
ลดลง แต่มีปัญหาร้ายแรงในบางจุด ดังน้ัน หน่ึงในข้อเสนอแนะคือ ให้มีการสํารวจแบบเดียวกันน้ีใน

                                                  
๙๗จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์, “แนวโน้มของคอร์รัปชันในประเทศไทย”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๖), หน้า ๑๐๗.   



๑๑๓ 

 

ระดับชาติทุก ๕ หรือ ๑๐ ปี เป็นมาตรการหนึ่งในการตรวจสอบและป้องปรามการคอร์รัปชันภาค
ราชการที่ครัวเรือนประสบ การเรียกรับสินบนก้อนใหญ่ในบางหน่วยงานราชการส่วนหน่ึงอาจเป็น
เพราะผู้ให้สมยอมเน่ืองจากได้ประโยชน์มากกว่าที่เสีย ซึ่งทําให้ยากที่จะปราบ จึงควรศึกษาวิจัยถึง
มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพท่ีใช้ได้ผลแล้วในประเทศอื่น เช่น มาตรการกํากับ
และควบคุมข้าราชการที่ร่ํารวยผิดปรกติแบบต่างๆ โดยศึกษาความเป็นไปได้และการปรับให้เหมาะสม
กับระบบกฎหมายของไทย ซึ่งอาจศึกษาเปรียบเทียบกับการสร้างฐานข้อมูลภาษีเงินได้ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เช่ือมกับการทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจเป็นตัวกํากับ” ๑) สินบนวงเงินสูง ขนาดเป็น 
๑๐ หรือ ๑๐๐ ล้านบาท โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างและโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ นักธุรกิจ
ได้รับผลกระทบมากและเป็นประเด็นที่ประชาชนรับทราบเรื่องน้ีจากสื่อมวลชนมาก ๒) สินบนใน
วงเงินไม่สูงมาก ที่ครัวเรือนประสบในชีวิตประจําวัน หรือเรียกว่าคอร์รัปชันภาคครัวเรือน ซึ่ง
การศึกษานี้เน้นไปที่การคอร์รัปชันประเภทหลังเพราะส่งผลกระทบกับคนจํานวนมาก๙๘ 

จึงเกิดงานวิจัยเรื่อง “คอร์รัปชันในระบบราชการไทย การสํารวจทัศนคติและประสบการณ์
ของหัวหน้าครัวเรือน” ขึ้น โดยคอร์รัปชันในรูปของสินบนที่เป็นตัวเงินอาจแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท
ใหญ่ๆ คือ ผลงานวิจัยโดยแยกเป็น ๓ ประเด็น คือ ผลสํารวจด้านประสบการณ์ (Experience) ของ
หัวหน้าครัวเรือนในการที่ได้จ่ายสินบนจริงๆ ถัดมาคือ ทัศนคติ (Perception) ที่มีต่อหน่วยงานต่างๆ 
ในเรื่องการคอร์รัปชัน และการตอบสนอง (Response) ในกรณีที่พบเห็นการทุจริตเกิดขึ้นบุคคล
เหล่าน้ันจะทําอย่างไร ผลสํารวจด้านประสบการณ์การจ่ายสินบน หรือเงินพิเศษของหัวหน้าครัวเรือน 
ตามผลงานวิจัยพบว่า ในช่วงระยะเวลา ๑๕ ปีที่ผ่านมา จํานวนคร้ังของการติดต่อราชการของ
ครัวเรือนลดลงมาก โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้สูง และพบว่าสัดส่วนของครัวเรือนที่ถูกเรียกสินบน
รวมไปถึงมูลค่าของสินบน ลดลงจาก ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๔๒ เหลือ ๕,๐๐๐  ล้านบาท ในปี 
๒๕๕๗ ในปี ๒๕๔๒ หน่วยงานท่ีมีสัดส่วนการรับสินบนสูงสุด ได้แก่ สํานักงานที่ดิน ๓๓ % (๕,๓๔๑
ล้านบาท) สถานีตํารวจ (๔,๙๑๙ ล้านบาท) และกรมสรรพากร ๒๓ % (๓,๕๓๕ ล้านบาท) ขณะที่ในปี 
๒๕๕๗ หน่วยงานท่ีมีสัดส่วนการเรียกเงินสินบนมากที่สุดยังคงเป็นสํานักงานท่ีดิน ๓๙ % (๑,๙๒๒ 
ล้านบาท) สถานีตํารวจ ๓๖% (๑,๗๙๒ ล้านบาท) แต่อันดับที่สามเปล่ียนเป็นโรงเรียนของรัฐบาล 
๑๓% (๖๔๐ล้านบาท) การเรียกเงินสินบนรวมทั้งสิ้นเกือบ ๔,๙๔๔ ล้านบาท “เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ
แล้ว พบว่าการลดลงของมูลค่าการคอร์รัปชันในพ้ืนที่ต่างๆ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ หาก
มองในแง่ดีน่ันอาจสื่อได้ว่า การคอร์รัปชันมีการลดลงทั้งระบบ แต่ในมุมหน่ึงก็มองได้ว่า การคอร์รัปชัน
มีการเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการ ไปจากเดิมทั้งระบบ”  

แต่ก็ยังเห็นว่าความร้ายแรงของปัญหาคอร์รัปชันน้ันน้อยกว่าปัญหาเศรษฐกิจและปัญหา
ค่าครองชีพสูง โดยความเช่ือถือของหัวหน้าครัวเรือนต่อกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องกับการคอร์รัปชันในปี  
๒๕๕๗ เทียบกับปี ๒๕๔๒ ลดลงเกือบทั้งหมด ซึ่งสถาบันที่หัวหน้าครัวเรือนมีความไว้ใจเช่ือถือลดลง 
คือ สื่อมวลชน ระบบศาล และข้าราชการ หัวหน้าครัวเรือนเห็นว่าสถาบันการศึกษาเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปราบปรามคอร์รัปชัน รองลงมาคือ ป.ป.ช. เอ็นจีโอ สื่อมวลชน และ

                                                  
 ๙๘ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ, “คอร์รัปชันในภาครัฐ : ความเห็นและประสบการณ์ในครัวเรือน”, 

รายงานการวิจัย, (สํานักงาน กพ. ๒๕๕๗), หน้า ๔๓. 



๑๑๔ 

 

เครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชันภาคเอกชนตามลําดับ ในส่วนของผลการวิจัยด้านการตอบสนองต่อ
การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันขององค์กรต่างๆ ความน่าเช่ือถือในสื่อมวลชนลดลง จากที่เคยเป็นองค์กรที่
ได้รับความเช่ือถือสูงสุดในปี ๒๕๔๒ แต่ในปี ๒๕๕๗  องค์กรที่ได้รับความน่าเช่ือถือมากที่สุดในการ
แก้ไขปัญหาคอร์รัปชันคือนักวิชาการและสถาบันการศึกษา และการที่ประชาชนเลือกที่จะไม่แจ้ง
หน่วยงานใดๆ เมื่อพบปัญหาการคอร์รัปชันเน่ืองจากเกรงกลัวต่ออันตราย กระบวนการยุติธรรมมี
ความน่าเช่ือถือลดลง ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่ากระบวนการยุติธรรมไม่เป็นอิสระจากระบบราชการ 
อย่างไรก็ตาม เมื่อสํารวจการให้สินบนในกระบวนการยุติธรรมพบว่า ประชาชนคิดว่าสินบนเข้าไป
ควบคุมกระบวนการตัดสินในระบบยุติธรรมได้ยากขึ้น 
 สรุปได้ว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่สั่งสมในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน แม้ว่า
ภาครัฐจะใช้กลยุทธ์ รูปแบบ วิธีการต่างๆ ก็ไม่สามารถทําให้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันน้อยลง อันเป็น
เหตุให้การบริหารองค์กรต่างๆ มีความล่าช้าและขาดความโปร่งใสในการบริหารงาน 

พรเทพ จันทรนิภ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันใน
ภาครัฐเพ่ือการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีในสังคมไทย ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของการทุจริตคอร์
รัปชันใน ภาครัฐมาจากกฎหมายหรือระเบียบการปฏิบัติงานมีช่องว่าง ขาดผู้นําที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
การใช้อํานาจของ นักการเมือง ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานราชการมีหลายขั้นตอน กระบวนการ
คัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ระบบ เน้นด้านความรู้ไม่มุ่งเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม มีระบบอุปถัมภ์ใน
หน่วยงานราชการ ข้าราชการขาด คุณธรรมจริยธรรม มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และ
ประชาชนมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการ คอร์รัปชันเพ่ือลดขั้นตอนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐ จากข้อค้นพบดังกล่าว รูปแบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเพ่ือการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีใน สังคมไทย ควรมีหลักการคือ สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาต้องมีบทบาท
สําคัญในการปลูกฝัง จิตสํานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม อบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความมี ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ผู้บริหารประเทศและ
ผู้บริหารองค์กรต้องประพฤติตัวเป็น แบบอย่างที่ดี นอกจากน้ีคนในสังคมต้องเปลี่ยนทัศนคติและ
ความเชื่อโดยให้การเคารพยกย่องคนดีมีคุณธรรม รวมท้ังสื่อมวลชนต้องยกย่องชมเชยผู้ที่ประพฤติดี 
กําหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับสูงในการคัดเลือกบุคลากรเข้า สู่ระบบ และองค์กรต้องสร้างและปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านคุณธรรมให้กับบุคลากร จัดอบรมสัมมนา มีกลไกการติดตามและประเมินผลอย่าง
สม่ําเสมอ๙๙ 

โกวิทย์  พวงงาม ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” ได้สะท้อนสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตใน อปท. ซึ่งสามารถแบ่งสภาพหรือลักษณะ
ปัญหาการทุจริตใน อปท” ผลการวิจัยพบว่า  

๑. มี อปท.ไม่ทําทะเบียนยืมเงิน ร้อยละ ๑๔ (๒) ไม่ทําบัญชีคุมรายรับรายจ่ายพัสดุให้เป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ ๑๒ (๓) ไม่ทําหลักฐานในการเบิกจ่ายพัสดุ ร้อยละ ๑๓ (๔) ไม่ลงบัญชีรายรับรายจ่าย 
ร้อยละ ๑๑ (๕) ไม่ทํารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ร้อยละ ๑๕ (๖) ไม่มี

                                                  
๙๙พรเทพ จันทรนิภ, “การพัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐเพ่ือการบริหาร

จัดการ บ้านเมืองท่ีดีในสังคมไทย”, วารสารเกษมบัณฑิต, ปีท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๘๘. 



๑๑๕ 

 

การแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจําปี  
ร้อยละ ๑๒ (๗) ไม่จัดให้มีการแต่งต้ังผู้แทนชุมชนหรือผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือจัดให้มีก็เป็นการแต่งต้ังคนหน้าเดิมๆ ในการตรวจรับงานจ้าง ร้อยละ ๖ (๘) มี อปท.
ที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีญาติมารับเหมาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างใน อปท.ร้อยละ
๑๑.๕  (๙) มี อปท.ได้แต่งต้ังประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับงานจ้างบางส่วนร้อย
ละ๓๔.๗  ยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและทุกฝ่าย 

๒. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล โดยข้อมูลตัวเลขจากการ
สํารวจพบว่า การทุจริตเกิดจากตัวบุคคล โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นบางส่วน 
ปรากฏว่า ร้อยละ ๑๒  มีญาติหรือพวกพ้องมาเป็นผู้รับเหมาการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอ้ือประโยชน์ให้
พวกพ้องหรือกลุ่มญาติของตัวเอง โดยร้อยลิ ๓๕  บุคคลที่เป็นพนักงานท้องถิ่น กับผู้บริหารท้องถิ่นซึ่ง
บางส่วนใช้ตําแหน่งของตนแสวงหาผลประโยชน์ ร้อยละ  ๑๐ บุคลากรของ อปท.มีการเก็บรายได้แล้ว
ไม่ส่งคลัง หรือว่ามีการแก้ไขหลักฐานการเงิน ขณะที่มีร้อยละ ๗  บุคลากรและผู้บริหารท้องถิ่น
บางส่วน มีการจ่ายเงินของการคลังโดยไม่มีหลักฐาน เช่น การเขียนเติมจํานวนเงิน หรือการรับเงินเก็บ
ภาษี รับเงินเก็บค่าขยะ เก็บเงินมาแล้วไม่นําส่งคลัง ซึ่งเมื่อมีการกระทําอย่างเป็นประจํา หรือบางทีพอ
เก็บเงินได้มากๆ ก็ไม่นําส่งหรือมีการหนีไป หรือส่วนหน่ึงเจ้าหน้าที่คลังมีการปลอมเช็คตลอดจนการ
นําของหลวงหรือของทางราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว ตลอดจนการปิดบังข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

๓. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย ใน
ส่วนช่องว่างของกฎหมายและระเบียบต่างๆ มุ่งวิเคราะห์ระบบตรวจสอบและระบบโครงสร้างของ 
อปท.เอง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ระบุว่า ระบบการตรวจสอบของ สตง.ไม่ทั่วถึง โดยร้อยละ ๑๔.๓   

๔. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรม จริยธรรม จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า มีบาง อปท.ที่มีขนาดเล็ก มีพนักงานท้องถิ่นที่ได้
บรรจุเข้ารับราชการโดยมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช.ขึ้นไป และผ่านการนิเทศงานมาน้อยหรือไม่มี
ความรู้เฉพาะด้านดีพอ เช่น ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการกําหนดราคากลาง หรือ การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ และส่วนหน่ึงพบว่า หัวหน้าส่วนการคลังไม่ได้มีความรู้ทางด้านการพัสดุในทางปฏิบัติ 
เมื่อปฏิบัติไปก็หมิ่นเหม่ในการถูกตรวจสอบและผิดวินัย หรือบุคลากรของ อปท.ขาดความรู้ความ
เข้าใจ 

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ อบต.กับเทศบาลตําบล ที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล ตลอดจน
ส่วนหน่ึงผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่น มีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยช่องโหว่ของ
กฎหมายแสดงให้เห็นถึงการไม่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยสรุปผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของ อปท.
ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารท้องถิ่น ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งต่าง ๆ 
จําเป็นต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้และควรรู้ เพราะถ้าบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจ เป็นผลทําให้ปฏิบัติ
เก่ียวกับระเบียบผิดพลาดได้ 

๕. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริต ที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน
ทราบ จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า มี อปท.ส่วนหนึ่งไม่ช้ีแจงประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร
ของ อปท.ต่างๆ ให้ประชาชนทราบ เช่น ร้อยละ ๑๕ ไม่แจ้งงบประมาณของ อปท.ให้ประชาชน และ
ไม่ส่งข่าวสารทางราชการให้ประชาชน ร้อยละ ๘ ไม่มีการประกาศในช่องทางการสื่อสารให้ประชาชน



๑๑๖ 

 

ทราบในการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ไม่มีการประกาศการดําเนินกิจกรรมและ
งบประมาณให้ชาวบ้านทราบเช่นกัน ร้อยละ ๗๕.๖ บุคลากรใน อปท.ไม่ทราบว่า ปัจจุบันมีเงิน
งบประมาณหรือเงินในบัญชี มีจํานวนเท่าใด 

๖. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย
ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตรวจสอบ อปท. ที่เป็น สตง.เพียง
หน่วยงานเดียวมีกําลังคนไม่เพียงพอ และ สตง.ส่วนกลาง มีกําลังคน เพียงแต่ไม่สามารถลงไปตรวจได้
ทุกพ้ืนที่ ที่กระทําได้เป็นเพียงเป็นการสุ่มตัวอย่างเท่าน้ัน ในส่วนของสํานักงาน ป.ป.ช.ก็เช่นเดียวกัน 
จึงมีข้อเสนอให้ทั้ง ป.ป.ช. และ สตง. มีอนุกรรมการ ป.ป.ช.จังหวัด และให้จัดต้ังอาสาสมัคร ป.ป.ช.
ภาคประชาชน 

ส่วนระบบการตรวจสอบภายในของ อปท . มักพบว่าผู้บริหารท้องถิ่นของ อปท .ไม่
ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และฝ่ายสภา
ท้องถิ่นของ อปท.ที่ต้องทําหน้าที่เป็นฝ่ายกํากับดูแลและควบคุม คอยตรวจสอบการทํางานของฝ่าย
บริหารใน อปท.ให้ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของประชาชนแต่กลับพบว่าปัจจุบันฝ่ายสภา
ท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่กับกลายเป็นกลุ่มเดียวกับผู้บริหารท้องถิ่น จึงทําให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นได้น้อย 

๗. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมีอิทธิพล จากการศึกษา
พบว่า ใน อปท.บางแห่ง ยังมีอิทธิพลหรืออํานาจที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้ โดยเฉพาะอิทธิพลและ
อํานาจของฝ่ายการเมืองที่ครอบงํา หรือสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการท้องถิ่น
ตลอดจนการใช้อิทธิพลข่มขู่ หรือกีดกันผู้เสนอราคารายอื่น ๆ การบีบบังคับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจ
รับงานโครงการต่างๆ ตลอดจนบางครั้งประชาชนในท้องถิ่นไม่กล้าที่จะให้การเป็นพยานเพ่ือเอาผิดกับ
ผู้ทุจริต และส่วนหน่ึงวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกของคนในสังคมไทยมานาน เช่น ความเกรงกลัวอิทธิพล 
การนับถือผู้มีบารมี การสํานึกบุญคุณของผู้มีพระคุณ สิ่งเหล่าน้ีทําให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อํานาจหน้าที่
การงานในการแสวงหาผลประโยชน์ 

จากหลากหลายปมแห่งปัญหา ที่พบเห็นกันตลอดมาในท้องถิ่น น่ันก็คือความสัมพันธ์ที่
แข็งแกร่งระหว่างนักการเมืองทั้งในระดับประเทศกับนักการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมืองระดับ
ท้องถิ่นกับนักธุรกิจ กลุ่มผลประโยชน์และนักการเมืองระดับท้องถิ่นกับข้าราชการ บุคคลกลุ่มน้ียังมี
ความเข้มแข็งมากกว่าพลังในการตรวจสอบของภาคประชาชน และภาคประชาสังคม 

สิ่งที่จะต้องนําเข้ามาเพ่ือส่งเสริม น่ันก็คือ จะทําอย่างไรให้ภาคประชาชนเกิด STRONGER 
TOGETHER ร่วมเติบโตและเป็นหน่ึงเดียวในความเข้มแข็ง เพ่ือคานอํานาจและอิทธิพลของ
นักการเมืองท้องถิ่น แต่จะอีกนานเท่าใด ที่เราจะได้เห็นสิ่งเหล่าน้ันเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งก็คงต้องอยู่ที่
ประชาชนคนระดับรากหญ้า จะปลดแอกออกจากบ่าได้หรือไม่ ในการเลือกตัวบุคคล ที่มีจริยธรรม-
คุณธรรม และธรรมาภิบาล เข้ามาเป็นนักการเมืองในท้องถิ่นของตนเองเท่าน้ัน๑๐๐ 
 

                                                  
๑๐๐โกวิทย์  พวงงาม, แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตใน อปท., 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทมิสเตอร์ก็อปปี้ (ประเทศไทย) จํากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๔๗-๔๙. 



๑๑๗ 

 

ตารางที่ ๒.๓๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการทุจริต 
นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

รัตนะ บัวสนธ์, 

(๒๕๕๗) 
การทุจริต มี ๔ ลักษณะ ได้แก่ การกระทําคอร์รัปชันและ
ประพฤติมิชอบ ผิดธรรมเนียมปฏิบัติและเป็นปกติ สําหรับ
สาเหตุแรงจูงใจ และพฤติกรรมการคอร์รัปชันน้ัน พบว่ามี
สาเหตุแรงจูงใจที่กระทําการคอร์รัปชัน ได้แก่ ค่านิยมในการ
ดําเนินชีวิต การได้รับโอกาสให้กระทํา การยอมรับทางสังคม 
เป็นต้น ทั้งน้ีพฤติกรรมคอร์รัปชันประกอบด้วยการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้างค่าพัสดุรายหัวนักเรียน การจัดซื้อนมใน
โครงการอาหารเสริมนมและการจัดซื้ออาหารในโครงการ
อาหารกลางวัน เป็นต้น จากการวิจัยน้ีสรุปได้ว่า การกระทํา
คอร์รัปชันของบุคคลวงการการศึกษา เกิดขึ้นได้จากหลาย
สาเหตุและสามารถกระทําคอร์รัปชันได้หลายแบบ ดังน้ัน 
หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรกําหนด
วิธีการหาทางป้องกันและแก้ไขให้สอดคล้องกับสาเหตุของการ
เกิดคอร์รัปชันน้ันๆ 

จารุวรรณ สุขุมมาลพงษ์, 
(๒๕๕๖) 
 

ปัญหาคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศ
ต่างๆทั่วโลก ไม่ว่า จะเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือประเทศที่
ด้อยพัฒนา และการคอร์รัปชันได้กลายมาเป็นปัญหาที่มี 
ความสําคัญที่สุดปัญหาหน่ึงของหลายประเทศ โดยปัญหานี้ยัง
ไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวี ความรุนแรงและซับซ้อน
มากขึ้นเรื่อยๆ 

ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ, 
(๒๕๕๗) 

ร้อยละ ๑๐ ของหัวหน้าครัวเรือนทั่วประเทศมีประสบการณ์
เคยถูกเรียกสินบนจากข้าราชการ และพบว่า ร้อยละ ๓ ของ
ครัวเรือนที่มีเด็กวัยเรียนต้องจ่ายค่าแป๊ะเจ๊ียะเพื่อเข้าโรงเรียน
รัฐบาล และถูกเรียกค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่ โรงเรียน งานวิจัยมี
ข้อเสนอแนะถึงวิธีต่อต้านคอร์รัปชันในวงราชการได้แก่ ต้อง
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังและลงโทษ
ผู้กระทําความผิดอย่างรุนแรงรวมทั้งไล่ออก 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

ตารางที่ ๒.๓๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการทุจริต (ต่อ) 
นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พรเทพ จันทรนึก, 
 (๒๕๕๘) 

สาเหตุของการทุจริตคอร์รัปชันใน  ภาครัฐมาจากกฎหมายหรือ
ระเบียบการปฏิบัติงานมีช่องว่าง ขาดผู้นําที่เป็นแบบอย่างที่ดี การใช้
อํานาจของ นักการเมือง ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานราชการมีหลาย
ขั้นตอน กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ระบบ เน้นด้านความรู้ไม่
มุ่งเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม มีระบบอุปถัมภ์ในหน่วยงานราชการ 
ข้าราชการขาด คุณธรรมจริยธรรม มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการ
ครองชีพ และประชาชนมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการ คอร์รัปชันเพ่ือลด
ขั้นตอนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ 

โกวิทย์ พวงงาม, 
(๒๕๕๐) 

สภาพปัญหาการทุจริตเกิดจากตัวบุคคลที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมท่ีจะ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต ประกอบกับการขาดความรู้ควาทเข้าใจ
ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติจึงอาศัยช่องว่างของกฎหมาย
ประพฤติมิชอบรวมทั้งอิทธิพลและอํานาจของฝ่ายการเมืองที่ครอบงํา 
หรือสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการท้องถิ่น
ตลอดจนการใช้อิทธิพลข่มขู่ หรือกีดกันผู้เสนอราคารายอ่ืน ๆ การบีบ
บังคับให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องตรวจรับงานโครงการต่างๆ ตลอดจน
บางคร้ังประชาชนในท้องถิ่นไม่กล้าที่จะให้การเป็นพยานเพ่ือเอาผิด
กับผู้ทุจริต และส่วนหน่ึงวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกของคนในสังคมไทยมา
นาน เช่น ความเกรงกลัวอิทธิพล การนับถือผู้มีบารมี การสํานึก
บุญคุณของผู้มีพระคุณ สิ่งเหล่าน้ีทําให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อํานาจ
หน้าที่การงานในการแสวงหาผลประโยชน์โดยที่การตรวจสอบไม่
สามารถเข้าถึงได้ 

 
 ๒. งานวิจัยเก่ียวกับหลักธรรม 
 ภาส ภาสศรัทธา ได้วิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพี่อความโปร่งใสในการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการทุจริตหรือฉ้อราษฎร์        บัง
หลวงเป็นปัญหาของสังคมไทยที่ส่งผลกระทบกับประเทศในทุกด้านไม่ว่า สังคม เศรษฐกิจ หรือ
การเมือง จนคนไทยบางส่วนยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนยอมรับได้ ย่ิงปัจจุบันมี
การวิวัฒนาการรูปแบบการทุจริตสลับซับซ้อนมากข้ึนจากรูปแบบเดิมเป็นรูปแบบทุจริตเชิงนโยบาย 
ทั้งน้ีมาจากสาเหตุของการแสวงหาอํานาจทางการเมืองของนักการเมืองและผลประโยชน์ทาง
โครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองที่มีลักษณะผูกขาดอยู่ในมือคนกลุ่มน้อยที่มีทั้งทุน ความรู้ อํานาจทาง
การเมือง การครอบงําข้อมูลข่าวสาร การบริหารงานของรัฐที่ขาดประสิทธิภาพ กฎหมายหรือระเบียบ
มีช่องว่างหรือข้อบกพร่องเปิดโอกาสให้ทุจริตได้มากขึ้น ขณะที่คนส่วนใหญ่ยังยากจน การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร และความรู้ตํ่า ขาดการมีส่วนร่วม รวมท้ังการอุปถัมภ์เล่นพรรคเล่นพวกโดยเฉพาะ กลายเป็น
สังคมที่คุณธรรม จริยธรรมถดถอย ทําให้เกิดการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าการแสวงหาค่าเช่าทาง



๑๑๙ 

 

เศรษฐกิจ การที่เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การยอมรับของขวัญที่ไม่ถูกต้อง ผลจากการทุจริต
ดังกล่าว ทําให้คนกลุ่มน้อยคิดโกงทรัพยากรของส่วนรวมไปเป็นของตนเองอย่างผิดกฎหมายและ
จริยธรรม ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด ทําให้เกิดการผูกขาดโดยนักธุรกิจการเมือง
ขนาดใหญ่  ไม่ส่งเสริมการแข่งขันที่ เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ การเมืองไม่ได้พัฒนาเป็น
ประชาธิปไตยแบบที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคอย่างแท้จริง นําไปสู่ความด้อย
พัฒนาล้าหลังขององค์กรทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน ทําให้เยาวชนและประชาชนมีค่านิยมแบบยกย่อง
ความร่ํารวย ความสําเร็จ โดยถือว่าการโกงเพ่ือให้ตนเองได้ประโยชน์ ปัญหาการทุจริตดังกล่าวทําให้
ประเทศไทยมีความโปร่งใสน้อยลง ดังจะเห็นได้จากดัชนีวัดความโปร่งใสขององค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเทศไทยมีคะแนนเพียง ๓๕ จาก คะแนนเต็ม ๑๐๐ ตกไปในอันดับ
ที่ ๑๐๒ จากทั้งหมด ๑๗๗ ประเทศ 
 ดังน้ัน  ในการแก้ปัญหาดังกล่าวจําเป็นต้องอาศัยแนวนโยบาย  ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ในการปลูกและปลุก
จิตสํานึกต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ และ บูรณาการทํางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย
ในประเทศ มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 หน้าที่ประการหน่ึงของสํานักงาน ป.ป.ช. คือ การเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมเกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์สุจริต และดําเนินการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ดังน้ัน ในการดําเนินกิจกรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติคือการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร
ภาครัฐ ธุรกิจเอกชน กลไกการศึกษา การศาสนาเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังน้ัน ความร่วมมือระหว่างสํานักงาน ป.ป.ช. กับ มจร จึงเป็น
ภารกิจร่วมกันระหว่างองค์กรด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตกังองค์กรด้านการศึกษาและ
ศาสนาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างปลูกฝังทัศนคติค่านิยม
เก่ียวกับความซื่อสัตย์สุจริตในกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไป เพ่ือให้เกิดพลังเครือข่ายป้องกันการทุจริตในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 
รวมทั้งเพ่ือบูรณาการหลักพุทธธรรมนําไปสู่หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
ของรัฐและเอกชนในทุกระดับช้ันเพ่ือสร้างสังคมคุณธรรมอย่างชัดเจนและย่ังยืน เพ่ือลดปัญหาการ
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมในที่สุด๑๐๑ 
 กาญจนา ดําจุตติ๑๐๒ ได้วิจัยเรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้นํา
ชุมชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชน กรุงเทพมหานคร มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความ
                                                  

๑๐๑ภาส ภาสศรัทธา, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน”, หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๐๒กาญจนา ดําจุตติ, “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้นําชุมชนในการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๒๐ 

 

ทันสมัยทางวัตถุ กรุงเทพมหานคร จึงต้องส่งเสริมโดยการ ให้การยอมรับ ให้โอกาส ให้ความสําคัญ ให้
ความรู้ แก่ผู้นําชุมชน โดยนําหลักอปริหานิยธรรมมาบูรณาการ ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม คือ MBB Model ที่สามารถประยุกต์ใช้โดยการ  
 M (Meeting) การร่วมประชุม เพ่ือเป็นการให้การยอมรับ ให้โอกาส ให้ความสําคัญ ให้
ความรู้แก่ผู้นําชุมชน ได้ร่วมกันประชุมให้เป็นประจําภายในชุมชน และระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ของกรุงเทพมหานครกับผู้ นําชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหา รับรู้ข้อตกลงเง่ือนไขต่าง ๆ คําแนะนํา 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ   
 B (Board) ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ให้การยอมรับในการเข้าร่วมกิจกรรม ให้โอกาสในการนําเสนอความเห็น ปัญหา ความ
ต้องการของชุมชน ให้ความสําคัญในการรับฟัง หาแนวทางป้องกัน แก้ไขให้ความรู้แก่ชุมชน  
 B (Benefits) ร่วมรักษาผลประโยชน์ ซึ่งเป็นผลจากการร่วมต้ังแต่กิจกรรม การตัดสินใจ 
ดําเนินการ รับผลประโยชน์ และประเมินผล ไม่ให้ เกิดความเสื่อม ในเรื่องของการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อม สิ่งที่ ดีงามเป็นเอกลักษณ์  เช่น วัฒนธรรม อาชีพเฉพาะชุมชน หรือบุคคลที่มี
คุณประโยชน์ มีภูมิรู้ ในชุมชน เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ชุมชนเข้มแข็ง ทั้งในด้านการศึกษา ปัญหายา
เสพติด สุขภาพและสวัสดิการชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ผลประโยชน์ที่ชุมชน
ได้รับ เป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาของชุมชน ให้สามารถพ่ึงตนเองและบริหารจัดการได้โดยคน
ในชุมชน 

 รักษา สุดเส้นผม๑๐๓ ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการกระจายอํานาจสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธ
ธรรมและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการกระจายอํานาจสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พบว่า หลักอปริหานิยธรรม มาใช้กับการกระจายอํานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
หลักธรรมท่ีนํามาใช้ให้เกิดความเจริญทั้งส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งเป็นการนําความเจริญมาสู่หมู่คณะ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การเคารพกฎกติกาของส่วนรวมซึ่งเป็นธรรมท่ีใช้ในการ
ปกครอง ป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ือมในหมู่คณะ เป็นหลักธรรมที่ใช้สําหรับผู้นํา ผู้บริหารบ้านเมือง 
รวมทั้งสามารถนํามาใช้ กับการบริหารงานในส่วนท้องถิ่นได้ หากนําหลักธรรมดังกล่าวมาใช้ก็จะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความสําเร็จในการกระจายอํานาจ สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ปัจจัยที่
ส่ งผลต่อความสําเร็จของการกระจายอํานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นอกจาก กฎหมาย และนโยบายรัฐ และ งบประมาณ แล้วยังพบว่า 
ปัจจัยด้านกฎระเบียบกฎเกณฑ์ ในการกระจายอํานาจจะส่งผลดี ถ้าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมีจิตสํานึกที่ดี 
แต่โดยทั่วไปส่วนมากการออกกฎต่างๆ มาจากด้านบนที่กําหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ตลอดจนการให้
การศึกษา ปัจจัยในด้านน้ี การให้การศึกษาเพ่ือเข้าใจในสิทธิและหน้าที่กฎหมาย กฎระเบียบและ

                                                  
 ๑๐๓รักษา สุดเส้นผม, “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการกระจายอํานาจสู่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๒๑ 

 

ผลประโยชน์เพ่ือลดการขายสิทธิ ขายเสียงและลดการใช้อํานาจเกินขอบเขตและการใช้วาทะครอบงํา
กดขี่ 
 ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี๑๐๔ ได้วิจัยเรื่อง “บูรณาการการดําเนินงานตามแนวอปริหานิย
ธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ ๑) ด้านการบริหารงานบุคคล ๒) งานด้านการศึกษา ๓) งานด้าน
บริหารงบประมาณ ๔) งานด้านสาธารณสุข และ ๕) งานด้านการบริการสาธารณะ 
 ๒. หลักอปริหานิยธรรม ในพระพุทธศาสนา หมายถึง ธรรมอันเป็นที่ต้ังแห่งความไม่เสื่อม
มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวมี ๗ ประการ ได้แก่ ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม 
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทํากิจที่พึงทํา ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ ๔) เคารพนับ
ถือท่านเหล่าน้ันเห็นถ้อยคําของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรฟัง ๕) บรรดากุลสตรีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยมิถูกข่ม
เหง ๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุและ ตลอดจนอนุสาวรีย์ต่างๆ) ๗) จัดให้มี
การอารักขา คุ้มครองป้องกัน อันชอบธรรมแก่อรหันต์ทั้งหลายรวมทั้งบรรพชิตผู้ดํารงธรรมเป็นหลัก
ของประชาชนทั่วไป   
 ๓. บูรณาการการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบล 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยหลักอปริหานิยธรรมในพระพุทธศาสนา 
 ๑) ด้านการบริหารงานบุคคล มาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรมข้อที่ว่าด้วยหมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทํากิจที่พึงทํา  
ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ เคารพนับถือท่านเหล่าน้ัน เห็นถ้อยคําของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรฟังการ
เคารพผู้รู้หรือวิญญูชนที่ได้บัญญัติในเรื่องต่าง ๆ บรรดากุลสตรีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง และจัด
ให้มีการอารักขา คุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่อรหันต์ทั้งหลายรวมทั้งบรรพชิตผู้ดํารงธรรมเป็น
หลักของประชาชนท่ัวไป เพราะทําให้มีการวางแผนงานที่ดีมีระบบในการดําเนินงานได้ตรงตาม
เป้าหมายย่ิงขึ้น สามารถทําให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ไม่บัญญัติ
สิ่งที่ไม่ควรบัญญัติไว้ ให้เกียรติกับบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันปกป้องคุ้มครองทุกคนในองค์กร ลด
ปัญหาความขัดแย้ง ลดภาวะความเสียหาย ความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ส่งผลให้เกิดผลดีขึ้น ทําให้การ
ดําเนินงานประสบความสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
 ๒) ด้านการศึกษามาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรมข้อที่ว่าด้วย หมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์, พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันทํากิจที่พึงทําและไม่
บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ เพราะทําให้มีการวางแผนงานที่ดีมีระบบในการดําเนินงาน ตรงตามเป้าหมาย
ย่ิงขึ้นสามารถทําให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดความสามัคคี ให้เกียรติกับบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียม
กันปกป้องคุ้มครองทุกคนในองค์กร ลดภาวการณ์ด้อยประสิทธิภาพการบริหาร ลดความเสียหายการ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ทําให้การดําเนินงานเกิดผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

                                                  
๑๐๔ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี, “บูรณาการการดําเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินจังหวัดสงขลา”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
, ๒๕๕๕). 



๑๒๒ 

 

 ๓) ด้านบริหารงานงบประมาณ มาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรม ข้อที่ว่าด้วยหมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ และเคารพนับถือท่านเหล่าน้ันเห็นถ้อยคําของท่านว่า
เป็นสิ่งอันควรฟัง มาใช้ในการดําเนินงานเพราะทําให้จัดสรรงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดอย่าง
คุ้มค่า เกิดความเป็นธรรมและเกิดความสามัคคี ให้เกียรติกับบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันปกป้อง
คุ้มครองทุกคนในองค์กร ลดปัญหาความขัดแย้ง ความไม่เสมอภาค เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เกิดผลสําเร็จดีย่ิงขึ้น 
 ๔) ด้านสาธารณสุข มาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรม ข้อที่ว่าด้วยหมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันทํากิจที่พึงทําไม่บัญญัติ
สิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ เคารพนับถือท่านเหล่าน้ันเห็นถ้อยคําของท่านเหล่าน้ันเป็นสิ่งอันควรฟังมาใช้ในการ
ดําเนินงาน เพราะทําให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนด้านสุขภาพและจิตใจ และเป็นการลดภาวะความ
เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บการดําเนินงานเกิดผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 
 ๕) ด้านบริการสาธารณะมาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรมข้อที่ว่าด้วย หมั่นประชุม
กันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันทํากิจที่พึงทําไม่
บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ มาใช้ในการดําเนินงานทําให้มีการวางแผนงานที่ดีมีระบบในการดําเนินงาน
ด้านการบริการสาธารณะ ตรงตามเป้าหมายย่ิงขึ้น ลดภาวะความเสียหาย เสียเวลา ความสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทําให้การดําเนินงานเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ 
 เอ้ือมอร ชลวร๑๐๕ ศึกษาเรื่อง “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ” ผลการศึกษา
พบว่า ความรู้ มี ๒ ประเภท คือ ความรู้ฝังลึกในตัวคน และความรู้ชัดแจ้ง ในกระบวนการจัดการ
ความรู้และการสืบทอดองค์ความรู้ผ่านกาลเวลาที่ยาวนานร่วม ๒,๖๐๐ ปี ซึ่งนับว่ายาวนานมากแสดง
ให้เห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการความรู้ในทางพระพุทธศาสนาเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
สูงมาก จึงสามารถรักษาองค์ความรู้ทั้งปริยัติ แนวทางปฏิบัติ และปฏิเวธธรรมไว้ได้อย่างดี มีหลักธรรม
ที่โดดเด่นอยู่ ๔ หมวดคือ ๑) การใช้หลักไตรสิกขา ๒) หลักสาราณียธรรม ๓) กระบวนการจัดการ
สังคีติ ร้อยกรองพระธรรมและพระวินัย และ๔) พระวินัย และระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการรวมตัวเป็น
หมู่สงฆ์ 
 สรุป  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับหลักพุทธธรรมที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จพบว่าหลักการปกครองทั่วไปเกิดจาก การท่ีมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน เมื่อ
มีการอยู่รวมกันมากขึ้น จําเป็นต้องมีผู้ที่ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าเพ่ือควบคุมและปกครอง ออกกฎเกณฑ์
ระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น ในการจัดการมีการ
กําหนดนโยบายจากเจ้าอาวาสผู้ดํารงตําแหน่งผู้จัดการโรงเรียน การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็น
องค์กรหน่ึงที่มีการบริหารจัดการที่แบ่งเป็นฝ่าย ด้านการเรียนการสอนมีครูใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ และ
แบ่งการบริหาร ในการจัดการมีการกําหนดนโยบายจากผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรหน่ึง ๆ ควรมีการ
บริหารจัดการที่แบ่งเป็นฝ่าย และความรับผิดชอบ และแบ่งการบริหารด้วย 

                                                  
 ๑๐๕เอ้ือมอร ชลวร, “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๑๒๓ 

 

 ตารางที่ ๒.๓๓ งานวิจัยที่เก่ียวกับหลักธรรม 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

ภาส ภาสศรัทธา  
(๒๕๕๗) 

ปัญหาการทุจริตหรือฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นปัญหาของสังคมไทยที่
ส่งผลกระทบกับประเทศในทุกด้านไม่ว่า สังคม เศรษฐกิจ หรือ
การเมือง จนคนไทยบางส่วนยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวว่าเป็นเรื่อง
ปกติที่ทุกคนยอมรับได้ ย่ิงปัจจุบันมีการวิวัฒนาการรูปแบบการ
ทุจริตสลับซับซ้อนมากขึ้นจากรูปแบบเดิมเป็นรูปแบบทุจริตเชิง
นโยบาย ทั้งน้ีมาจากสาเหตุของการแสวงหาอํานาจทางการเมืองของ
นักการเมืองและผลประโยชน์ทางโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองที่มี
ลักษณะผูกขาดอยู่ในมือคนกลุ่มน้อยที่มีทั้งทุน ความรู้ อํานาจทาง
การเมือง การครอบงําข้อมูลข่าวสาร การบริหารงานของรัฐที่ขาด
ประสิทธิภาพ 

กาญจนา ดําจุตติ 
(๒๕๕๗) 

หลักอปริหานิยธรรมมาบูรณาการ รูปแบบที่ เหมาะสมต่อการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการร่วมประชุม เพ่ือเป็นการให้การยอมรับ ให้
โอกาส ให้ความสําคัญ ให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชน ได้ร่วมกันประชุมให้
เป็นประจําภายในชุมชน และระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับผู้นํา
ชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหา รับรู้ข้อตกลงเง่ือนไขต่างๆ  

รักษา สุดเส้นผม 
(๒๕๕๗) 

หลักพุทธธรรมและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ
ของการกระจายอํานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า หลักอป
ริหานิยธรรม มาใช้กับการกระจายอํานาจสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นหลักธรรมที่นํามาใช้ให้เกิดความเจริญทั้งส่วนตนและ
ส่วนรวม ซึ่งเป็นการนําความเจริญมาสู่หมู่คณะ ซึ่งเป็นเรื่องที่
เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การเคารพกฎกติกาของ
ส่วนรวมซึ่งเป็นธรรมท่ีใช้ในการปกครอง ป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสื่อมในหมู่คณะ เป็นหลักธรรมที่ใช้สําหรับผู้นํา ผู้บริหารบ้านเมือง 
รวมทั้งสามารถนํามาใช้ กับการบริหารงานในส่วนทอ้งถิ่นได้ 

ปัณณพงพ์ วงณาศรี 
(๒๕๕๕) 

หลักอปริหานิยธรรม ในพระพุทธศาสนา หมายถึง ธรรมอันเป็นที่ต้ัง
แห่งความไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวมี ๗ ประการ ได้แก่  
๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อม
เพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทํากิจที่พึงทํา ๓) ไม่บัญญัติสิ่ง
ที่ไม่บัญญัติไว้ ๔) เคารพนับถือท่านเหล่าน้ันเห็นถ้อยคําของท่านว่า
เป็นสิ่งอันควรฟัง ๕) บรรดากุลสตรีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง 
๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุและ ตลอดจน
อนุสาวรีย์ต่างๆ) ๗) จัดให้มีการอารักขา คุ้มครองป้องกัน อันชอบ
ธรรมแก่อรหันต์ทั้งหลายรวมทั้งบรรพชิตผู้ดํารงธรรมเป็นหลักของ
ประชาชนทั่วไป   



๑๒๔ 

 

ตารางที่ ๒.๓๓  งานวิจัยที่เก่ียวกับหลักธรรม (ต่อ) 
นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

เอ้ือมอร ชรวล 
(๒๕๕๔) 

กระบวนการจัดการความรู้และการสืบทอดองค์ความรู้ผ่านกาลเวลาที่
ยาวนานร่วม  ๒ ,๖๐๐  ปี  ซึ่ งนับว่ายาวนานมากแสดงให้ เห็นถึง
กระบวนการบริหารจัดการความรู้ในทางพระพุทธศาสนาเป็น
กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาก จึงสามารถรักษาองค์ความรู้ทั้ง
ปริยัติ แนวทางปฏิบัติ และปฏิเวธธรรม 

 
 ๓. งานวิจัยเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมงานวิจัยที่เก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือความสมบูรณ์
ของวรรณกรรม มีดังต่อไปน้ี 
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล๑๐๖ วิจัยเรื่อง คุณธรรมจริยธรรม
ที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบล ผลการวิจัยพบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลที่
ศึกษาอยู่ไม่เคยมีปัญหา เรื่องผู้มีอิทธิพลหรือการถูกข่มขู่จากคนในพ้ืนที่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่ที่มีบ้างจะเกิดขึ้นจากคนนอกพ้ืนที่และเป็นเรื่องของการสูญเสีย
ผลประโยชน์ สิ่งยึดเหน่ียวหรือสิ่งเตือนใจผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติงานด้วยความสุจริตคือ ความภูมิใจใน
ตนเองที่เป็นข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ได้ทํางานให้ประเทศชาติซึ่งถือว่ามีเกียรติ มี
ศักด์ิศรี หลักความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่งมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปี งบประมาณประจําปี ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้างกําหนดการประชุม 
อบต. รายงานทางการเงิน ขั้นตอนการรับบริการ เอกสารทีต้องใช้และระยะเวลาที่แล้วเสร็จของการให้
การบริการ ให้ประชาชนรับทราบอยู่เสมอโดยการประชาสัมพันธ์ 
 ประทีป มากมิตร๑๐๗ ได้วิจัยเรื่อง จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมการณ์ศึกษาเอกชน 
ผลการวิจัยพบว่า ๑) จริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มี
องค์ประกอบ ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี ๑ จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา จริยธรรมต่อองค์กร 
และจริยธรรมต่อสังคม องค์ประกอบท่ี ๒ คือ จริยธรรมต่อนักศึกษา และจริยธรรมต่อผู้ร่วมงาน
องค์ประกอบที่ ๓ คือ จริยธรรมต่อส่วนงาน และจริยธรรมส่วนตน ๒) แนวทางในการส่งเสริมาจริยธรรม
ของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบันเอกชน มี ๘ แนวทางใหญ่ได้แก่  ๑ ) การสนับสนุนด้าน
นโยบาย ๒) มีการจัดฝึกอบรมจริยธรรม ๓) จัดทําประมวลจริยธรรม หรือ จริยธรรมวิชาชีพในองค์กร ๔) 
การตรวจสอบจริยธรรม ๕) การนําจริยธรรมเข้าเป็นส่วนหน่ึงสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล ๖) 
การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้นํา ๗) มีคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาด้านจริยธรรม ๘) การจูงใจ 

                                                  
๑๐๖คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, “คุณธรรมจริยธรรมท่ีมีผลต่อการบริหาร

จัดการองค์การบริหารส่วนตําบล”, รายงานวิจัย, (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สํานักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์กรมหาชน, ๒๕๔๙), หน้า ๑. 

๑๐๗ประทีป มากมิตร, “จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา” วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐). 



๑๒๕ 

 

 ศรีพัชรา สิทธิกําจร แก้วพิจิตร๑๐๘ ได้ทําการวิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า ๑) การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ คือ หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรมและเสมอภาค หลักความ
โปร่งใส หลักความคุ้มค่า หลักความมั่นคง หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม หลักการใช้อํานาจหน้าที่ 
และ ๒ ) การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยการสัมมนาอิงผู้ เช่ียวชาญ
(Connoisseurship) ประกอบด้วย องค์ประกอบที่สําคัญ ๘ องค์ประกอบ มีความเหมาะสม เป็นไปได้
และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับขอบข่ายการวิจัย 
 เกดแก้ว ศรีหาราช๑๐๙ ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือการเป็นเทศบาลนครหลวงเวียงจันทร์ : กระบวนการเรียนรู้จากประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ใน
ระบบการ ปฏิบัติงานมีสภาพ ดังน้ี พนักงานแขนงแผนการ-การเงินมีความเข้าใจงานได้เป็นอย่างดี ลด
ขั้น ตอนการ ทํางานและลดขั้นตอนในการให้การบริการ มีประชาชนท่ีมาใช้บริการมีจํานวนเพ่ิมขึ้น มี
รายได้เพ่ิมขึ้น จากการกําหนดแบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียม ค่าบริการที่ชัดเจน 
 สุรศักด์ิ โตประสี๑๑๐ ได้ทําการวิจัยเรื่อง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลังขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ผลการวิจัยพบว่า ๑) องค์การบริหารส่วนตําบลมีธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลัง
ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความสํานึก
รับผิดชอบหลักความโปร่งใส หลักประสิทธิภาพ และหลักการควบคุมการคอร์รัปชัน ๒) ขนาดและ
ภูมิภาคที่แตกต่างกันส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนตําบลมีประสิทธิผลในการบริหารงานไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๕ ๓) ภูมิภาคท่ีแตกต่างกันส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนตําบลมีธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานคลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ และ ๔) ตัวแปรอิสระสามารถ
อธิบายตัวแปรตามได้ดีที่สุดเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยจากปัจจัยด้านประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม
นิติธรรม ความสํานึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส และการคอร์รัปชัน โดยตัวแปรอิสระทั้งหกตัวสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ถึงร้อยละ ๖๕.๒ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนเพ่ือความสมบูรณ์และชัดเจน ต่อการเสนอผลการวิจัย พบว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนมีการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรโดยเฉพาะการบริหารงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานคลังและงบประมาณโดยมีการเรียงลําดับความสําคัญ

                                                  
๑๐๘ศรีพัชรา สิทธิกําจร แก้วพิจิตร, “การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” , 

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๕๑. 
๑๐๙เกดแก้ว ศรีหาราช, “การพัฒนารูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือการเป็นเทศบาลนครหลวง

เวียงจันทร์ : กระบวนการเรียนรู้จากประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, ๒๕๕๒).  

๑๑๐สุรศักด์ิ โตประทีป , “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตําบล”, 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๕๓). 



๑๒๖ 

 

ตามประเด็นองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลเช่น หลักนิติธรรม หรือให้ความสําคัญต่อการยึดหลัก
กฎหมายเป็นลําดับแรก 
 พัฒนารูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเน้นการลดขั้นตอนในการบริการประชาชนเน้น
หลักจริยธรรมของคณะผู้บริหารในการเป็นแบบอย่างที่สําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
สถาบันการศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์และสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
 
ตารางที่ ๒.๓๔ งานวิจัยที่เก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 
สุรศักด์ิ โตประสี 
(๒๕๕๓) 

องค์การบริหารส่วนตําบลมีธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลังใน
ระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หลักนิติธรรม 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความสํานึกรับผิดชอบหลักความโปร่งใส 
หลักประสิทธิภาพ และหลักการควบคุมการคอร์รัปชัน 

ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
มนุษยศาสตร์  
(๒๕๔๙) 

พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ได้ทํางานให้ประเทศชาติซึ่ง
ถือว่ามีเกียรติ มีศักด์ิศรี หลักความโปร่งใส องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุกแห่งมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปี งบประมาณประจําปี ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างกําหนดการประชุม อบต. รายงานทาง
การเงิน ขั้นตอนการรับบริการ เอกสารทีต้องใช้และระยะเวลาที่
แล้วเสร็จของการให้การบริการให้ประชาชนรับทราบอยู่เสมอโดย
การประชาสัมพันธ์ 

ประทีป มากมิตร  
(๒๕๕๐) 

แนวทางในการส่งเสริมาจริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้า
ภาควิชาของสถาบันเอกชน มี ๘ แนวทางใหญ่ได้แก่  ๑ ) การ
สนับสนุนด้านนโยบาย ๒) มีการจัดฝึกอบรมจริยธรรม ๓) จัดทํา
ประมวลจริยธรรม หรือ จริยธรรมวิชาชีพในองค์กร ๔) การ
ตรวจสอบจริยธรรม ๕) การนําจริยธรรมเข้าเป็นส่วนหน่ึงสําคัญ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ๖) การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้นํา 
๗) มีคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาด้านจริยธรรม ๘) การจูงใจ 

ศรีพัชรา สิทธิกําจร แก้วพิจิตร 
(๒๕๕๑) 

หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า หลักความม่ันคง หลักการมี
ส่วนร่วม หลักคุณธรรม หลักการใช้อํานาจหน้าที่ และ ๒) การใช้
หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยการสัมมนาอิง
ผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) ประกอบด้วย องค์ประกอบที่
สําคัญ ๘ องค์ประกอบ มีความเหมาะสม เป็นไปได้และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับขอบข่ายการวิจัย 

เกดแก้ว ศรีหาราช 
(๒๕๕๒) 

ระบบการ ปฏิบัติงานมีสภาพ ดังน้ี พนักงานแขนงแผนการ-
การเงินมีความเข้าใจงานได้เป็นอย่างดี ลดขั้น ตอนการ ทํางาน
และลดขั้นตอนในการให้การบริการ มีประชาชนท่ีมาใช้บริการมี
จํานวนเพ่ิมขึ้น มีรายได้เพ่ิมขึ้น จากการกําหนดแบบฟอร์ม 
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการที่ชัดเจน 



๑๒๗ 

 

๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการ” 

ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อที่ทําการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้
นํามาเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งน้ี แล้วกําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภาพแสดงกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๕  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

Input/Concept Process Output 

บูรณาการ
พระพุทธศาสนาเพื่อ
ป้องกันการทจุริตใน
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

แนวคิด ทฤษฎี 
๑. แนวคิดเก่ียวกับการทุจริต

คอร์รัปชัน 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต 

๓. แนวคิดเก่ียวกับ อปท 
๔. แนวคิดการบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหม่ 
๕. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 
๖. หลักพุทธธรรมที่เก่ียวกับ

การทุจริต 
  

หลักพุทธธรรมในการป้องกัน
การทุจริตและส่งเสริมการ
บริหารงานอย่างโปร่งใส 

๑. โลกบาลธรรม (หิริ, 
โอตตัปปะ) 

๒. อปริหานิยธรรม ๗ 

 
กลไกการ

บริหารองค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ปลูกและปลุก
จิตสํานึกการต่อต้านการ
ทุจริตเน้นการปรับเปล่ียน
ฐานความคิดของคนในทุก
ภ าค ส่ วน ใน ก าร รั ก ษ า
ผลประโยชน์ สาธารณะ 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๑) 

 
การป้องกันการ

ทุจริตด้วย
กลไกพุทธ
บูรณาการ 



๑๒๘ 

 

 จากกรอบแนวคิด อธิบายได้ว่างานวิจัย เรื่อง การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการ ได้กําหนดแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ เป็นปัจจัยนําเข้า ได้แก่ 

๑. แนวคิดเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ประกอบด้วยความหมายของการทุจริตคอร์รัป
ชัน ทฤษฎีต่างๆ ที่เก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รูปแบบการทุจริตคอร์รัปชัน สาเหตุและปัจจัยที่เอ้ือ
ต่อการทุจริต และผลจากการทุจริต 

๒. นโยบายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ีสอง (พ.ศ.
๒๕๕๖- ๒๕๖๐) ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบของบุคลากร
ของรัฐ ต่อต้านการทุจริตและพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
พัฒนากลไกและมาตรการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตตลอดจนยกระดับสมรรถนะ
การดําเนินงานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตให้เท่าทันกับสถานการณ์ และได้มาตรฐานสากล ซึ่ง
จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้นํามาสู่การกําหนดสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒ โดยแบ่งเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ
คนใน ทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการทํางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา
เครือข่ายในประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่าง
ประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารและเคร่ืองมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
 ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการนํานโยบายยุทธศาสตร์
ดังกล่าวเป็นแนวทางในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน 

๓. แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่การบริหารราชการแผ่นดิน ความหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักการปกครองท้องถิ่น ความสําคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์ประกอบของการปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย 

๔. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้แก่ การจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
การกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ได้แก่ ความหมายของหลักธรรมาภิบาล องค์ประกอบของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส 

๕. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ ได้แก่ ความหมายของรูปแบบ ลักษณะของรูปแบบ 
๖. หลักพุทธธรรมที่เก่ียวข้องกับการทุจริต ได้แก่ ศีล๕ โลกบาลธรรม สัปปุริสธรรม หลัก

กรรม อปริหานิยธรรม พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ 
๗. ข้อมูลพ้ืนที่ต้นแบบ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า

ทองคําด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่องการป้องกันการทุจริตในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการผู้วิจัยได้คัดเลือก ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ที่ว่าด้วยเรื่อง “ปลูก



๑๒๙ 

 

และปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ” เป็นแนวทางในการวิจัยควบคู่กับแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นกลไก
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการนําหลักธรรมของพุทธศาสนาเป็นกลไกการบูร
ณาการเพ่ือการป้องกันการทุจริตและสร้างเสริมการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ความโปร่งใส ซึ่งหลักธรรมที่เหมาะสม ๒ หลักธรรม ได้แก่  

๑) หลักโลกบาล (ธรรมคุ้มครองโลก) อันประกอบด้วย (๑) หิริ (ความละอายใจในการ
ประพฤติช่ัว) (๒) โอตตัปปะ (ความกลัวต่อบาป)  

๒) หลักอปริหานิยธรรม ๗ อันประกอบด้วย (๑) หมั่นประชุมกันเสมอ (๒) พร้อมเพรียง
กันประชุม (๓) เคารพกฎหมาย/กติกา ข้อบังคับ (๔) เคารพนับถือผู้อาวุโส (๕) ให้เกียรติ/คุ้มครองสตรี 
(๖) เคารพศาสนสถาน/ไม่ละเลยประเพณีอันดีงาม (๗) ให้ความคุ้มครองบรรพชิตผู้ประพฤติดี
ประพฤติชอบ เป็นแนวทางเพ่ือให้ได้รูปแบบ “การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกลไกพุทธบูรณาการ” 



 
 

บทที่ ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไก
พุทธบูรณาการ” มีวิธีดําเนินการ ดังน้ี 

๓.๑  รูปแบบการวิจัย 
๓.๒  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

ผู้วิจัยได้กําหนดรูปแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังน้ี  
๓.๑.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary 

Sources) ซึ่งเอกสารท่ีใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ  
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ทาง

พระพุทธศาสนาจาก พระไตรปิฎก  
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ศึกษาจากเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ ตํารา งานนิพนธ์ของนักปราชญ์สําคัญๆ ทางพระพุทธศาสนา บทความ 
วารสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เอกสารจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเอกสารรายงานต่างๆ ของ
องค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 

๓ .๑ .๒ เก็บข้อมูลจากผลการประชุมสัมมนาบุคลากรทั้งจากภาครัฐ/เอกชน/ภาค
ประชาชนในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการทุกระดับ ต้ังแต่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง
กับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันตามโครงการประชุมเสวนา เรื่อง “การบูรณาการเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต”โดยอาศัยกลไกของรัฐเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนในการดําเนินการป้องกันการทุจริตซึ่งได้มี
การดําเนินการดังน้ี 

๑)  ระดับนโยบาย โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มอบ
นโยบายตามโครงการประชุมเสวนาการบูรณาการเครือข่ายการต่อต้านทุจริต ได้แก่ 

      (๑) นาย สุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (แทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย) 

      (๒) นาย วิบูลย์ สงวนพงศ ์ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 



๑๓๑ 

๒)  ประชุมเสวนาหัวข้อ “ทิศทางประเทศไทยสู่ความโปร่งใสในประชาคมโลก” 
โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประกอบด้วย ผู้บริหาร นักวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่ 

(๑) รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ สมาชิก สปช., เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความ
โปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) 

(๒) นายสุดจิต นิมิตกุล ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(๓) รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
(๔) นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
(๕) ดร.ชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

๓)  ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเรื่อง “ทําอย่างไร? ให้
การทุจริตลดลง” โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการส่วนกลาง/ส่วนท้องถิ่น/ภาคเอกชน/
ภาคประชาชน ทั่วประเทศ จํานวน ๑,๔๐๐ คน แบ่งการสัมมนาเป็น ๒ รุ่น โดยในแต่ละรุ่นใช้วิธีการ
แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเป็น ๑๐ กลุ่ม ได้แก่ 

รุ่นที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน ๗๐๐ คน 

รุ่นที่ ๒ กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดในเขตภาคกลางและภาคใต้ จํานวน ๗๐๐ คน 
ทั้งน้ีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๒ รุ่นประกอบด้วยผู้แทนจาก 

     (๑) ศอ.บต. (๑ คน) 
     (๒) ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย/หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจในส่วนกลาง  

(๒๐ คน) 
     (๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนในพ้ืนที่จังหวัด (๓๕ คน) 
     (๔) หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดหรือผู้แทน (๒๗๐ คน) 
     (๕) นายอําเภอหรือผู้แทน (๓๗๐ คน) 
     (๖) เจ้าหน้าที่ วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ สื่อมวลชน (๒๐ คน) 

๓.๑.๓ ศึกษาโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูล
สํ าคัญ  (Key Informants) ด้ วยการใช้แบบสัมภาษณ์ แบบ ก่ึงโครงส ร้าง (Semi-Structured 
Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการวางแผนการสัมภาษณ์ไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอน แบบ
เข้มงวดพอประมาณ และข้อคําถามในการสัมภาษณ์มีโครงสร้างแบบหลวม (Loosely structure) 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่มีการกําหนดกฎเกณฑ์
เก่ียวกับคําถามและลําดับขั้นตอนของการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เป็นการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ 
(Naturalistic Inquiry) ซึ่งมีแนวคิดนําในการศึกษาและแนวทางการสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเพ่ือเก็บ
ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ภายใต้บรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ซึ่งแบบสัมภาษณ์มี
ความแตกต่างกันตามลักษณะอํานาจหน้าที่ของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ เพ่ือเก็บข้อมูลเก่ียวกับงานวิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการป้องกันการทุจริตโดยใช้กลไกการบูรณาการทางพระพุทธศาสนา” 



๑๓๒ 

๓.๑.๔ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือตรวจสอบและยืนยัน
ความถูกต้องของรูปแบบงานวิจัยเรื่อง “การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไก
พุทธบูรณาการ” โดยผู้ทรงคุณวุฒิผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาวิจัย 

 
๓.๒ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ  

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นผู้มีภารกิจเก่ียวกับงานวิจัย
เรื่อง “การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการ” โดยบุคคลท่ี
เป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญน้ัน ผู้วิจัยได้กําหนดจากบุคคลทุกภาคส่วนทั้งในระดับนโยบาย ระดับผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งฝ่ายที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
การบริหารงานท้องถิ่นทุกระดับ ที่มีความชํานาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น โดยพิจารณาเลือก
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญตามคุณสมบัติ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความรู้ความชํานาญในประเด็นต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับงานวิจัย และสอดคล้องกับที่ผู้วิจัยได้ระบุไว้ ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

๓.๒.๑ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ผู้ วิจัย ได้ ใช้ วิ ธีการเลือกกลุ่ ม ตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Random Sampling) จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) โดยพิจารณาเลือกผู้ให้
ข้อมูลสําคัญหรือผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยดังน้ี 

๑) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญที่เก่ียวข้องในระดับพ้ืนที่ ๔ พ้ืนที่จํานวน ๓๐ รูป/คน 
จําแนกตามตารางดังน้ี 
 
ตารางที่ ๓.๑  แสดงพ้ืนที่ ช่ือตําแหน่ง ช่ือนามสกุล ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 

พื้นที ่ ชื่อตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 
๑. เทศบาลตําบลอุโมงค์ 
จังหวัดลําพูน 

 

นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ นายขยัน วิพรหมชัย 
ประธานสภาเทศบาลตําบลอุโมงค์ นายประยูร บุญธรรม 
ปลัดเทศบาลตําบลอุโมงค์ นายสมศักด์ิ สุริยะเจริญ 
รองปลัดเทศบาลตําบลอุโมงค ์ นางจันทรเพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ุ 
รักษาการผู้อํานวยการกองคลัง นายปัญญา เขียนสุวรรณ 
ท้องถิ่นจังหวัดลําพูน นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด   
ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช ประจํา
จังหวัดลําพูน 

นายรณรงค์ เสาเหม 
     

ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรม 
จังหวัดลําพูน 

นายวรการ ปัญฌะวิชัย 

รองประธานกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดลําพูน 

นาย ชาติชาย  ปันมงคล 

 
 
 



๑๓๓ 

ตารางที่ ๓.๑  แสดงพ้ืนที่ ช่ือตําแหน่ง ช่ือนามสกุล ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (ต่อ) 
พื้นที ่ ชื่อตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 

๒ . เทศบ าล เมื อ งแ ม่
เหียะ จังหวัดเชียงใหม่  

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นายธนวัฒน์ ยอดใจ 
รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ นายพิสิษฐ์ กสิกรณ์ 
นั ก วิช าก ารต รวจสอบภ าย ใน
เทศบาลเมืองแม่เหียะ (แทน) 

นางพัชรนันท์ ยาสาร 

นัก วิ เคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลเมืองแม่เหียะ 

นางสาวเกศริน สายสุริยะ 

นิติกรชํานาญการ รักษาราชการ
กองวิชาการและแผนงาน 

นายกษิดิศ คณาญาติ 

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นายสมบัติ เฟ่ืองปาน 
ผู้ อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารง
ธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 

นายคเนติ จิรภาสอังกูร    

นักวิชาการชุมชน ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่ อ ต้ าน ก ารทุ จ ริ ต ค อ ร์ รั ป ชั น 
จังหวัดเชียงใหม่ 

นายชาญชัย เด่นจักวาฬ 

๓. เทศบาลเมืองสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา  

ประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว นายสะอาด นาคาเริงฤทธ์  
นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว นายปรีชา จันทรรวงทอง 
ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว นายวรพล ฝ่ายอุปปละ 
ผู้ อํ านวยการกองวิชาการและ
แผนงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว 

นางสาวนพวรรณ ศักดิษฐานนท์ 

ผู้อํานวยการกองคลัง นางสาวนภาพร เหมะชุลิน 
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา (แทน) นาย ทองใบ หนูไพล  
ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดนครราชสีมา 

นายธนิต ภูมิถาวร  
 

๔. องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

นายกอบชัย พลเสน  

ผู้อํานวยการกองคลัง นางตูนา แก่นศรียา  
ผู้ อํ านวยการสํ านั กงาน  ป .ป .ช .
ประจําจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางวริดา ตันบุญเอก 

ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี  นายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ  
ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรม  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

นางสาวเอ้ือมเดือน อุทัยกุล 

อาจารย์พิเศษ มจร.นวบ.สุพรรณบุรี พระมหาวุฒิพงษ์ วุฑฒิวงฺโส, ดร. 
  



๑๓๔ 

๒) ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานส่วนกลาง ดังน้ี 
(๑) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(๒) นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(๓) พันตํารวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(๔) รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
(๕) นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ 
๓.๒.๒ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือตรวจสอบและยืนยัน

ความถูกต้องของรูปแบบงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยใช้กลไกการบูรณาการทางพระพุทธศาสนา” โดยผู้ทรงคุณวุฒิเช่ียวชาญ จํานวน ๙ รูปหรือคน 
ประกอบด้วย 

๑) พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตติปญฺโญ ผศ.ดร. ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (วังน้อย) 

 ๒) พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร, ดร. อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๓) รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  ผู้อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

ก ารจั ด ก าร เชิ ง พุ ท ธ  และส าข า วิช ารั ฐ
ประศาสนศาสตร์ 

 ๔) รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี  อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
 ๕) ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี  เลขานุการหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษาฯ 
 ๖) ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล  อาจารย์ประจํา ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
 ๗) อ.ดร.ภิศักด์ิ กัลยาณมิตร   อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย

อลงกรณ์ฯ 
 ๘) อ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ  
 ๙) อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว  อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ในการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี มีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
กําหนดประเภทเครื่องมือการวิจัยและขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังน้ี  

๓.๓.๑  การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการวิจัยเรื่อง “การป้องกันการทุจริตด้วยกลไกพุทธบูรณาการ” ประกอบด้วย 

๑) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาจาก พระไตรปิฎก  

๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ศึกษาจากเอกสารต่างๆ ที่ เก่ียวข้อง 
ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ ตํารา งานนิพนธ์ของนักปราชญ์สําคัญๆ ทางพระพุทธสาสนา บทความ 
วารสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เอกสารจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเอกสารรายงานต่างๆ ของ



๑๓๕ 

เครือข่ายองค์กรและชุมชน ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการระดมความ
คิดเห็นจากบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการทุกภาค
ทั่วประเทศ ประมาณ ๑,๔๐๐ คน ตามโครงการประชุมเสวนา เรื่อง การบูรณาการเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต ซึ่งดําเนินการโดยใช้กลไกภาครัฐเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 

๓.๓.๒ กําหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เป็น
แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-
Structured Interview) และเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เพ่ือให้
ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ด้วยวิธีการดังน้ี ๑) จัดเตรียมร่างโครงสร้างคําสัมภาษณ์ ๒) 
กําหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยหรือแบบสัมภาษณ์ โดยการปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษางานวิจัย และให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นจํานวน ๕ รูป/คนดังน้ี  

 (๑) พระมหาสม กลยาโณ, ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

 (๒) พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ดร. อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ 
 (๓) ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิสรเดช อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ 
 (๔) อาจารย์ ดร.บัว พลรัมย์ อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 
 (๕) อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ 

๓) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือหรือแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะให้เหมาะสม เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) 

๓.๓.๓ รวบรวมข้อมูลทั้งหมด นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการด้วยหลักธรรมท่ี
เก่ียวข้อง 

๓.๓.๔ ร่างผลการวิจัยพร้อมรูปแบบงานวิจัยที่ค้นพบ 
๓.๓.๕ ร่างและสร้างคําถามในการสนทนากลุ่มเฉพาะ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูล และเพ่ือยืนยันรูปแบบงานวิจัย 
๓.๓.๗ สรุปผลการวิจัย 

 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธ
บูรณาการ” ผู้วิจัยได้ดําเนินการออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมูลที่มีความหลากหลาย เพ่ือให้ได้
ผลการวิจัยที่สมบูรณ์ และมีความน่าเช่ือถือในระดับสูง โดยมีวิธีการตามลําดับ ดังน้ี 

๓.๔.๑  การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูล
เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยอ่านเนื้อหาของเอกสารอย่างละเอียด เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลเบ้ืองต้นก่อนลงพ้ืนที่วิจัย ซึ่งข้อมูลที่สําคัญในช้ันน้ี คือ  

๑) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาจาก พระไตรปิฎก  



๑๓๖ 

๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ศึกษาจากเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ ตํารา งานนิพนธ์ของนักปราชญ์สําคัญๆ ทางพระพุทธสาสนา บทความ 
วารสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เอกสารจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเอกสารรายงานต่างๆ ของ
เครือข่ายองค์กรและชุมชน ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย  

โดยจากการวิจัยเชิงเอกสารในข้ันตอนน้ี ผู้วิจัยจะบันทึกข้อความที่ปรากฏนัยสําคัญที่
เก่ียวข้องกับ “การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการ” ตาม
กรอบการวิจัย จากน้ันอ่านสอบทานนัยสําคัญของเน้ือหานั้นๆ อีกครั้งหน่ึง และสอบทานจากเน้ือหา
ของเอกสารที่มีเน้ือหาของรายละเอียดใกล้เคียงกัน เพ่ือสอบทานนัยสําคัญที่ปรากฏในเอกสาร
เหล่าน้ัน แล้วนํานัยสําคัญในข้อความเหล่าน้ันไปวิเคราะห์และบูรณาการ เพ่ือใช้ในการกําหนดกรอบ
ในการทําการวิจัยในขั้นตอนต่อไป 

๓ .๔ .๒   วิ เคราะห์และรวบรวมข้อมูลจากผลการระดมความคิดจากผู้ เข้ าร่วม
ประชุมสัมมนาทั่วประเทศ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามโครงการประชุมเสวนา เรื่อง การบูรณาการเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ 

๓.๔.๓  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มีขั้นตอน 
ประกอบด้วย 

๑) ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ในพ้ืนที่ ๔ จังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
รางวัลพระปกเกล้าทองคําจํานวน ๓๐ รูป/คน และผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเช่ียวชาญในเร่ืองที่
เก่ียวข้องกับงานวิจัยจํานวน ๕ คน รวมเป็น ๓๕ คน ตามท่ีกําหนดไว้ในทําการวิจัย 

๒) การเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน ๓๕ รูป/คนน้ัน 
โดยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล ใช้เวลาในการสัมภาษณ์รูป/คนละประมาณ ๖๐ นาที 

๓) ทําการนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือ
สัมภาษณ์ตามท่ีกําหนดไว้ 

๔) ดําเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดนัดไว้จนครบทุก
ประเด็น โดยขณะที่สัมภาษณ์เชิงลึกน้ัน ผู้วิจัยจะขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียง
ประกอบการสัมภาษณ์ 

๕) นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เน้ือหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 

อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใน
ครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ให้ความสําคัญ โดยขออนุญาตในการจดบันทึก บันทึกเสียงและบันทึกภาพน่ิงใน
ภาคสนามวิจัย คือ ต้ังแต่ก่อนเข้าภาคสนาม ระหว่าง และหลังออกจากภาคสนาม แล้วทําการจัด
แฟ้มข้อมูลเพ่ือให้พร้อมในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

๓.๔.๔ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ หาลักษณะร่วม (Common Character) รวมถึงข้อสรุปร่วม (Common Conclusion) 



๑๓๗ 

จากผู้เก่ียวข้องทั้งหมดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในความเป็นไปได้ของการป้องกันการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค้นหากระบวนการสร้างความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ
บูรณาการการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้กลไกการบูรณาการทาง
พระพุทธศาสนาผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกจากบุคคลทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมาย 

๓.๔.๕ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
และยืนยันข้อมูลหลังจากสรุปเป็นตัวรูปแบบงานวิจัยเรื่อง “การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการ”  เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ทรงคุณวุฒิผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับเรื่องที่
ศึกษาวิจัย ส่วนประเด็นที่อภิปรายเป็นประเด็นที่ว่า ปัญหาการทุจริตในการบริหารงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการสร้างความโปร่งใส และการบูรณาการหลักพุทธ ว่ามีลักษณะเป็น
อย่างไร ตลอดจนการพัฒนาและสร้างรูปแบบการป้องกันการทุจริตโดยใช้กลไกการบูรณาการทาง
พระพุทธศาสนา จะสร้างได้อย่างไร ทั้งน้ี ในการสนทนากลุ่มเฉพาะโดยผู้ทรงคุณวุฒิน้ี ผู้วิจัยได้ใช้พล
วัตรของกลุ่ม เป็นสิ่งกระตุ้นให้สมาชิกแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นและทัศนะอย่างจริงใจขณะที่ทํา
การสนทนา ซึ่งความคิดเห็นของคนหน่ึงสามารถช่วยกระตุ้นให้คนอ่ืนในกลุ่มอยากจะสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อยากแสดงทัศนะและประสบการณ์ของตนเอง ในการใช้เครื่องมือน้ีจะใช้
ภายหลังที่ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นต้น  

๑) ผู้วิจัยจะทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโครงการ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ใน
การสนทนากลุ่มเฉพาะ จํานวน ๔๘ รูป/คน และเพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือไปยังผู้มีส่วน
เก่ียวข้องหรือผู้ทรงคุณวุฒิผู้เช่ียวชาญ จํานวน ๙ รูป/คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันข้อมูล
หลังจากสรุปเป็นตัวรูปแบบงานวิจัยตามที่กําหนดไว้ในทําการวิจัย 

๒) เชิญผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการสุ่มแบบ
เจาะจง ทั้ง ๒ กลุ่ม คือ ๔๘ รูป/คน และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิผู้เช่ียวชาญ จํานวน ๙ รูป/คน โดยวิธี
สนทนากลุ่มเฉพาะ ใช้เวลาประมาณ ๒ ช่ัวโมง 

๓) ทําการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ และจัดส่ง
รายละเอียดที่จําเป็นเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะพิจารณาก่อนดําเนินการ 

๔) ดําเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะ ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนดนัดไว้จนครบ
ทุกประเด็น โดยขณะที่จัดการสนทนากลุ่มเฉพาะน้ัน ผู้วิจัยจะขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึก การ
บันทึกเสียงและบันทึกภาพน่ิงประกอบการสนทนากลุ่ม 

๕) ตรวจสอบ และแก้ไขรูปแบบตามข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
๖) จัดทํารายงานการวิจัยฉบับจริง 

 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอข้อมูลในการศึกษา ดังน้ี 



๑๓๘ 

๓.๕.๑ ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญเป็นรายบุคล การสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม รวมทั้งกรณีศึกษาในชุมชนเป้าหมาย รวมถึงการสนทนากลุ่มเฉพาะเพ่ือเป็นการยืนยันและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในชุมชน เพ่ือสร้างรูปแบบ
งานวิจัยเรื่อง “การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการ”  

ทั้งน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหาประกอบบริบท 
(Content Analysis Techniques) ตามขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของไมล์ และ 
ฮูเบอร์แมน ที่ได้เสนอแนะถึงขั้นตอนการจัดการกับข้อมูลเชิงคุณภาพจากการวิจัย ในรายละเอียดว่า
ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ การลดข้อมูล (Data Reduction) การจัดรูปข้อมูล (Data Display) 
และ การร่างข้อสรุปและการยืนยัน (Conclusion Drawing and Verification) โดยมีรายละเอียด
ของการดําเนินการตามข้ันตอนต่างๆ ประกอบด้วย  

๑) การลดข้อมูล หมายถึง กระบวนการคัดเลือก การเน้น การทําให้อยู่ในรูปที่เข้าใจ
ง่าย การย่อความ และการแปลงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิบให้พร้อมสําหรับการนําไปใช้ในขั้น
ต่อไป การจัดกระทํากับข้อมูลด้วยการลดข้อมูลน้ี เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดการทําวิจัย รวมถึง
ก่อนที่จะเร่ิมทําการวิจัยก็ต้องมีการวางแผนเก่ียวกับแนวการลดข้อมูล นับต้ังแต่การระบุกรอบแนวคิด     
การวิจัย กรณีศึกษาที่ต้องการทําวิจัย ปัญหาการวิจัย และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม       
สิ่งที่ผู้วิจัยกระทําในการลดข้อมูลคือ การเขียนสรุป การให้รหัส การร่างหัวข้อย่อยที่เก่ียวข้อง การจัด
กลุ่ม การสร้างหลักในการจําแนกกลุ่มของข้อมูล และการเขียนบันทึกเพ่ือเตือนความจําหรือความคิด
ที่ร่างไว้  

๒) การจัดรูปข้อมูล หมายถึง การสร้างรูปแบบข้อมูลที่สามารถสื่อสารกับผู้อ่านให้
เข้าใจได้โดยง่าย เช่น การแสดงข้อมูลด้วยตาราง แผนภาพ เป็นต้น 

๓) การร่างข้อสรุปและการยืนยัน หมายถึง การตีความ การทําความเข้าใจถึงรูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงกันของข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมา เพ่ือนําไปสู่ข้อสรุปที่ผู้วิจัยจะได้นําเสนอใน
รายงานการวิจัย โดยเป็นข้อสรุปที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันถึงความเที่ยงตรงแล้วด้วยวิธีการต่างๆ  

๓.๕.๒ การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ๗ ขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นที่ ๑ ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ “การป้องกันการทุจริตในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการ” เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย และกําหนด
ประเด็นคําถามในแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและคําถามในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

ขั้นที่ ๒ การเก็บข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลจากการประชุมสัมมนา เพ่ือระดมความ
คิดเห็นในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริต ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ประมาณ ๑,๔๐๐ คน เพ่ือนํามาประกอบการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) 
จํานวน ๓๒ รูป/คน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง/ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญจํานวน ๕ คน 
จากหน่วยงานส่วนกลาง และผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ในระดับพ้ืน ได้แก่ ผู้บริหารจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่และผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
รางวัลพระปกเกล้าทองคํา ที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มละประมาณ ๘ รูป/คน ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ แห่ง รวม



๑๓๙ 

พ้ืนที่ที่ทําการศึกษาวิจัยทั้ง ๔ แห่งเป็นจํานวน ๒๙ รูป/คน โดยเจาะลึกเก่ียวกับการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต สร้างความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน  

๓.๕.๓ ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบประเด็นเน้ือหาในการศึกษา ออกเป็น ๒ ด้าน ดังน้ี 
     ๑) ศึกษาการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ซึ่งประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์
ดังได้กล่าวมาแล้วและเพ่ือให้สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการ ผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยซึ่งได้มีการกําหนดไว้ว่า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยน
ฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ ซึ่งได้มรการนําเสนอแนวทาง
และมาตรการดําเนินงานที่สําคัญ ได้แก่ 

๑.๑) ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๒) ส่งเสริมการใช้และกําหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมทุกภาคส่วน 
๑.๓) การใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการปลูก ปลุก และปรับเปลี่ยน

ฐานความคิดให้สังคมไทยมีจิตสํานึกและค่านิยมที่ต่อต้านการทุจริต 
๑.๔) ดูแลคุณภาพชีวิตและรายได้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมีระบบการให้รางวัล 
ทั้งน้ีเพ่ือนําไปสู่เป้าหมายสําคัญของยุทธศาสตร์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความ

ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ เกิดความตระหนักถึงภัยทุจริตและสามารถ
ยกระดับชีวิตของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการลดความเสี่ยงต่อการทําทุจริต  

๒) ด้านบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตและส่งเสริมการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส  

ขั้นที่ ๓ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด และบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม
ตามที่รวบรวมมา โดยกระบวนการวิเคราะห์แบบอุปนัย เพ่ือสร้างร่าง “การป้องกันการทุจริตด้วย
กลไกพุทธบูรณาการ”  

ขั้นที่ ๔ นําเสนอร่างรปูแบบ “การป้องกันการทุจริตด้วยกลไกพุทธบูรณาการ”  
ขั้นที่ ๕ จัดการสนทนากลุ่มสนทนากลุ่มเฉพาะจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Focus Group 

Discussion) จํานวน ๘ รูป/คน เพ่ือตรวจสอบและยืนยันรูปแบบที่เหมาะสม 
ขั้นที่ ๖ เขียน ตรวจทาน สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
ขั้นที่ ๗ นําเสนองานดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

 
 



 

บทที่ ๔ 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการ 
เป็นการวิจัยรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย
การเก็บข้อมูลจากผลการประชุมระดมความคิดเห็นตามโครงการประชุมเสวนาเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตซึ่งดําเนินการด้วยการใช้เครื่องมือกลไกของภาครัฐ โดยผู้เข้าร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็น ได้แก่ 
ผู้บริหารและระดับปฏิบัติการทั้งจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนท่ัวไป ใน ๔ ภาคทั่วประเทศ 
ประมาณ ๑,๔๐๐ คน และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) พร้อม
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคําจากสถาบันพระปกเกล้า จํานวน ๔๐ องค์กร รวมทั้ง
ผู้บริหารจากองค์กรที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน การติดตาม และการตรวจสอบการทุจริตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพ้ืนที่ ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคํา
ดังกล่าว จํานวน ๔ จังหวัด (ลําพูน เชียงใหม่ นครราชสีมา และสุพรรณบุรี) ได้แก่พระภิกษุสงฆ์ ธรร
มาภิบาลจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด และ ป.ป.ช.จังหวัด จํานวน ๒๙ รูป/คน ทั้งน้ี
เพ่ือให้การเก็บข้อมูลมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ผู้วิจัยจึงได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ทรงคุณ วุฒิ ในส่วนกลางจํานวน  ๕  คน  ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขาธิการ
สถาบันพระปกเกล้าและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นอกจากน้ี
ได้มีการเก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group) จํานวน ๙ รูป/คน 
จากน้ันจึงได้นําข้อมูลจากผลการดําเนินการดังกล่าวเพื่อดําเนินการวิเคราะห์และประเมินผล โดยนํา
หลักการพุทธศาสนามาเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการเป็นกลไกบูรณาการ การป้องกันการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

ทั้งน้ีผู้วิจัยได้แบ่งผลการศึกษาวิจัยออกเป็น ๔ ส่วน โดยมีรายละเอียดตามประเด็นดังน้ี 
๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทย 
๔.๒ รูปแบบการป้องกันการทุจริตองค์ในกรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบตามแนวพุทธ

ศาสนา 
๔.๓ ข้อเสนอรูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธ

บูรณาการ 
๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 

 
 



๑๔๑ 

 
๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตท่ีมีต่อสังคมไทย 
 ผลจากการเก็บข้อมูลที่ได้จากการดําเนินงานวิจัยจากกลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ผู้เข้าร่วมประชุมเสวนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในระดับพ้ืนที่ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญในส่วนกลาง 

๔.๑.๑ ทัศนะของการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนาด้านการเอ้ือประโยชน์ต่อ
การทุจริตที่มีต่อสังคมไทย  

ผลจากการระดมความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเสวนาตามโครงการประชุมเสวนาเรื่อง 
“การบูรณาการเครือข่ายต่อต้านการทุจริต” พร้อมทั้งการระดมความคิดเห็นเรื่อง “ทิศทางประเทศ
ไทยสู่ความโปร่งใสในประชาคมโลก” และ“ทําอย่างไร? ให้การทุจริตลดลง” โดยอาศัยกลไกของรัฐ
เป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนการดําเนินการป้องกันการทุจริตโดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาและแสดงความ
คิดเห็น ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นรวมทั้งผู้เก่ียวข้องจากภาคเอกชน ภาคประชาชน ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ จํานวน 
๑,๔๐๐ คน โดยแบ่งสภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตตามประเด็นสภาพของปัญหาในแต่ละด้าน
ดังน้ี 

 ๑) ด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม พบว่า หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมท่ีจะปลูกฝัง
เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ยังไม่ถูกนํามาใช้เท่าที่ควร ขาดองค์ความรู้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน บุคลากรของรัฐบางส่วนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน ไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
คนไทยบางส่วนยังมีความคิดต่อการทุจริตว่าเป็นเรื่องธรรมดา รับได้ สามารถกระทําได้เป็นเรื่องที่
ปฏิบัติกันมายาวนาน จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร เช่น การมอบสิ่งตอบแทนแก่เจ้าพนักงานของรัฐเพ่ือ
จูงใจให้ดําเนินการหรือไม่ดําเนินการใดๆ เยาวชนได้เรียนรู้พฤติกรรมผิดๆ เช่น การขาดความ
รับผิดชอบของผู้ใหญ่ทําให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ขาดการส่งเสริม พัฒนา รณรงค์ด้านการปลูกฝัง
คุณธรรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนอย่าง
ต่อเน่ืองและจริงจัง สังคมไทยในปัจจุบัน คนรุ่นใหม่ยึดติดวัตถุนิยมเป็นใหญ่ มักยกย่องคนมีฐานะดี
โดยมิได้มองเรื่องหลักการได้มาซึ่งทรัพย์สิน 

๒) ด้านการป้องกันการทุจริต พบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับปฏิบัติยังมีความขัดสนใน
การดําเนินชีวิต มีภาระต้องรับผิดชอบมากจึงเห็นแก่อามิสสินจ้าง สินบน ที่มีผู้เสนอให้สังคมไทยมี
ความฟุ่มเฟือย ไม่ดําเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นที่มาของหน้ีสินและค่านิยมในทางท่ี
ผิดมาตรการและบทลงโทษทางกฎหมายไม่รุนแรงพอให้ผู้ที่คิดกระทําความผิดเกรงกลัว มาตรการและ
บทลงโทษทางกฎหมายไม่รุนแรงเพียงพอที่จะทําให้ผู้คิดกระทําผิดเกรงกลัว องค์กรหลักในระดับ
หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ยังไม่เห็นความสําคัญของการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันให้หมดสิ้นไป
จากแผ่นดิน ประชาชนยังคงเป็นฐานเสียงให้กับผู้ที่ทําการทุจริต คดโกงของคนไม่ดี มีการใช้ประชาชน
เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบแก่ตนและพวกพ้อง เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีมานาน 
ทําให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เคยชิน ขาดการเอาจริงเอาจัง ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบาง
แห่งเรียกรับเงินจากผู้ที่สอบแข่งขันได้ในการบรรจุเข้ารับราชการ ปัจจุบันสังคมไทยยังไม่เน้นการ
ป้องกันการทุจริต แต่มุ่งหวังให้ดําเนินการปราบปรามมากกว่า ซึ่งทําให้สูญเสียงบประมาณ ๒ ต่อ คือ 
(๑) สูญเสียจากการทุจริต และ (๒) สูญเสียค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสืบหาข้อเท็จจริงและกระทําการ



๑๔๒ 

ลงโทษ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความสนใจ ไม่ให้ความสําคัญในการ
ตรวจสอบป้องกันการทุจริต ประกอบกับเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายที่
เก่ียวข้อง ข้าราชการเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสําคัญต่อการประพฤติตนของประชาชน ทั้งในด้านบวก
และด้านลบ ความคาดหวังของสังคมอยากเห็นข้าราชการเป็นตัวอย่างที่ดี ของความประพฤติสุจริต 

๓) ด้านการปราบปรามการทุจริต พบว่า อํานาจการปราบปรามอาจนําไปสู่การทุจริต
เน่ืองจากอํานาจ ส่วนหน่ึงมีการได้ตําแหน่งหน้าที่จากการซื้อขายตําแหน่งหรือ การอิงกับนักการเมือง 
ทําให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามไม่มีความกล้าหาญ จึงอาศัยช่องว่างของกฎหมายช่วยเหลือให้
ผู้กระทําความผิดรอดพ้นจากการถูกลงโทษและมีให้เห็นอย่างต่อเน่ือง เช่น การใช้คําว่า “น่าเช่ือถือ 
...” เป็นข้อความท่ีไม่ได้เอาจริงเอาจังกับผู้กระทําผิด ปัจจุบันการปราบปรามการทุจริตไม่จริงจังไม่
บูรณาการในพ้ืนที่อย่างแท้จริง เป็นการทํากิจกรรมในลักษณะแยกส่วนกันทํา ผู้กระทําความผิด ทุจริต 
และประพฤติมิชอบหลายคนรอดพ้นการถูกลงโทษ เน่ืองจากมีอิทธิพล มีเงินทอง 

๔) ด้านการยกย่อง ชมเชยผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง พบว่า ผู้เป็นหัวหน้าของ
หน่วยงาน และได้รับการยกย่องจากสังคม ส่วนใหญ่จะประพฤติตามกระแส หากประพฤติทวนกระแส
จะเป็นคนแปลกแยกในสังคม และไม่ได้รับความไว้วางใจ หัวหน้าหน่วยงานไม่ปฏิบัติตนให้เป็น
ตัวอย่าง ยังไม่ค่อยมีมาตรการยกย่องชมเชย/คุ้มครองบุคคลที่กล้าเปิดเผยข้อมูลการทุจริต ต่อสู้กับ
กระบวนการทุจริตอย่างจริงจัง สังคมไทยยังไม่เห็นว่าการได้รับการยกย่องชมเชยในการประพฤติตัว
เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นสิ่งสําคัญย่ิงกว่าสิ่งใด รวมท้ังมีเงิน มีอํานาจมากมายแต่ประพฤติตนไม่ดี ยังไม่
เป็นที่น่ารังเกียจของสังคมไทยประกอบกับการไม่กล้าเปิดเผยข้อมูล เพราะกลัวอิทธิพลและกลัวถูก
กลั่นแกล้ง 

๕) ด้านการยึดหลักบังคับใช้กฎหมาย พบว่า ที่ผ่านมาข้าราชการโดยเฉพาะตําแหน่ง
ระดับสูงอยู่ภายใต้การควบคุมของนักการเมือง และระบบอุปถัมภ์ ทําให้ภาคราชการอ่อนแอในการ
บังคับบัญชาและบริหารงาน สภาพแวดล้อมสังคมไทยปัจจุบันเน้นเรื่องความรํ่ารวยมากกว่าคุณธรรม 
มุ่งแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่คํานึงถึงความถูกต้อง กระบวนงานของรัฐมีความยุ่งยาก ซับซ้อนในการ
ขออนุญาต ขออนุมัติ ทําให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายแสวงหาผลประโยชน์ ข้าราชการรายได้น้อย มี
รายจ่ายมาก อีกทั้งข้าราชการแต่ละประเภทมีรายได้แตกต่างกัน มีความก้าวหน้าแตกต่างกันมาก การ
บังคับใช้กฎ ระเบียบ ยังดําเนินการแบบหลายมาตรฐาน ผู้กระทําความผิดบางรายไม่ได้รับการลงโทษ
อย่างเหมาะสม สังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์ ยกย่องศรัทธาคนมีเงิน คนมีอํานาจในสังคม อีกทั้งการ
เป็นสังคมบริโภคนิยม เป็นการบริโภคการแข่งขันกันในการใช้จ่าย เน้นแข่งกันร่ํารวยจนไม่คํานึงถึง
หลักความถูกต้องดีงาม ไม่คํานึงถึงศักด์ิรีของความเป็นมนุษย์ ทําให้การบังคับใช้กฎหมายในประเทศมี
ลักษณะ “ใยแมงมุม” คือ ใยแมงมุมสามารถดักจับสัตว์ตัวเล็กๆ ได้ แต่ไม่สามารถดักจับนกตัวใหญ่ที่
สามารถบินผ่านทะลุใยแมงมุมได้อย่างสบาย การบังคับใช้กฎ ระเบียบ ยังดําเนินการแบบหลาย
มาตรฐาน ผู้กระทําความผิดบางรายไม่ได้รับการลงโทษอย่างเหมาะสม ผู้บริหารใช้ดุลพินิจช่วยเหลือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อกระทําความผิด ทําให้การบังคับใช้กฎหมายไม่สําเร็จ ประเทศไทยมีกฎหมายที่ใช้
บังคับสําหรับการดําเนินงานภาคทุจริตและอ่ืนๆ มากมายหลายฉบับ จนบางคร้ังก่อให้เกิดความสับสน
แก่ประชาชน 

 



๑๔๓ 

๔.๑.๒  ทัศนะของผู้บริหารและบุคลากรในระดับพื้นที่ด้านการเอ้ือประโยชน์ต่อการ
ทุจริตที่มีต่อสังคมไทย 

ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในระดับพ้ืนที่ของจังหวัดที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคําด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนจากสถาบัน
พระปกเกล้า ซึ่งมีจํานวน ๔ แห่งคือพ้ืนที่จังหวัดในภาคเหนือ ๒ แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลอุโมงค์ 
จังหวัดลําพูน และ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ 
แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และภาคกลาง ๑ แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือให้เห็นถึงบริบทที่แตกต่างกัน ทั้งสภาพปัญหา รูปแบบและ
ปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริต และวิธีการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําไปสู่การเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยแบ่งตามสภาพปัญหา และสภาพการเอ้ือต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทยดังน้ี  

๑)  เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informant Interview) ในพ้ืนที่จังหวัดลําพูน 

ตามประเด็นสภาพปัญหา และสถานการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทย ดังน้ี  
๑.๑) สภาพปัญหาด้านการทุจริต 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
จังหวัดลําพูนในภาพรวมพบว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนจํานวน ๔๙ เรื่อง 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนจํานวน ๓๒  เรื่อง และปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีเรื่อง
กล่าวหาร้องเรียนเพ่ิมขึ้นเป็น ๔๑  เรื่อง ซึ่งจากการกล่าวหาร้องเรียนดังกล่าวเมื่อแบ่งตามประเภท
เรื่องต่างๆ คิดเป็นจํานวนร้อยละ พบว่า การขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (ม.๗๕) คิดเป็นร้อยละ 
๓ ความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐร้อยละ ๔ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และส่วนรวม ร้อยละ ๙ การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐคิดเป็นร้อยละ ๗๒ เรื่องอ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวกับ
อํานาจ ป.ป.ช. ร้อยละ ๑๒ และเมื่อแบ่งตามประเภทผู้ถูกกล่าวหาที่พบ คิดเป็นร้อยละ พบว่าผู้ถูก
กล่าวหา ได้แก่ นักการเมืองท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๕๓ ข้าราชการประจํา คิดเป็นร้อยละ ๒๒ 
นักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการประจําคิดเป็นร้อยละ ๑๓ นักการเมือง/ ข้าราชการประจํา/ 
บุคคลภายนอก/ ลูกจ้างคิดเป็นร้อยละ ๗ (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

นอกจากน้ี พบว่ามีผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่บางแห่งยังไม่มีการ
ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและเอกสารประกอบเพ่ิมเติม ส่ง ป.ป.ช. ประกอบกับ งานด้านการตรวจสอบ
ทรัพย์สินของ ป.ป.ช. ยังคงมีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือรวบรวมและ
วิเคราะห์ทรัพย์สินยังไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ในพ้ืนที่ต่างจังหวัด ยังมีหลายพ้ืนที่ที่มีการติดต่อสื่อสาร
ยากลําบากและค่อนข้างทุรกันดาร รวมทั้ง ผู้ย่ืนการตรวจสอบหลายราย มีอายุมาก ขาดความรู้
เก่ียวกับเทคโนโลยี๑   

                                                            
๑ เอกสารประกอบการบรรยาย, “ต้านปราบปรามการทุจริต สํานักงานป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ จังหวัดลําพูน”, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๔ 

ตลอดจนปัญหาการทุจริตเกิดจากความโลภของผู้นํา เช่น การดําเนินงาน/โครงการ ไม่
เป็นไปตามหลัก TOR ผู้บริหารบิดพลิ้วในอํานาจ ละเมิดหลักศีลธรรม เช่นไม่ยึดถือศีลห้าเป็นที่ต้ัง๒ 
ผู้นําและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดจริยธรรม อาศัยช่องว่างของระเบียบกฎหมายใน
การแสวงหาผลประโยชน์มีการซื้อสิทธ์ิขายเสียงขาดมาตรการตรวจสอบของภาครัฐอย่างจริงจัง๓ 
ปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการ
ฮ้ัวประมูลงานต้ังแต่การ ย่ืนซอง เปิดซอง สอบราคา ตกลงราคา เป็นค้น๔ ความโลภ ความไม่เข้าใจ
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ เกิดความประมาท เช่น ไม่มีการบันทึกข้อมูลเป็นหลักฐาน โดยเฉพาะ
การดําเนินการเร่ืองการจัดซื้อจัดจ้าง๕ ปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปรากฎ
ชัดเจนแต่อาจมีการแอบแฝงซึ่งไม่สามารถตรวจพบได้๖ 

๑.๒) สภาพการเอ้ือประโยชน์ที่มีต่อการทุจริต 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในพ้ืนที่จังหวัดลําพูน พบว่า สภาพหรือปัจจัยที่เอ้ือ

ประโยชน์ต่อการทุจริตในสังคมไทยจะเกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ผู้นําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี แสวงหาผลประโยชน์ในตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ การดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการควบคุม ตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่  ทั้งจาก
ส่วนกลางและในระดับจังหวัด นอกจากน้ีความไม่ชัดเจนของระเบียบกฎหมายท่ีให้อํานาจผู้ว่าราชการ
จังหวัด/นายอําเภอ ในการตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแล และโดยเฉพาะการขาดการตรวจสอบจาก
หน่วยงานอิสระ เช่น สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สํานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน เป็นต้น๗ การผูกขาดจากนักการเมืองที่ปราศจากคู่แข่ง หากมีการหลงอํานาจโดย
ปราศจากการยับย้ังช่ังใจและมีคุณธรรม อาจทําให้มีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ๘ มีการพบ
การร้องเรียนเรื่องการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ผู้ให้ข้อมูลมีข้อมูลไม่เพียงพอทําให้ขาด
ข้อมูลการตรวจสอบ๙ งบประมาณในการดําเนินโครงการเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตหาก
ปราศจากการตรวจสอบโดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม๑๐ 

                                                            
๒ สัมภาษณ์ นายณรงค์ เสาเหม, ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัด

ลําพูน, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๓สัมภาษณ์ นายวรการ ปัญณะวิชัย, ผู้อํานวยการกลุ่มศูนย์ดํารงธรรม จังหวัดลําพูน,  ๑๘ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 
๔ สัมภาษณ์ นายณรงค์ เสาเหม, ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัด

ลําพูน, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๕ สัมภาษณ์ นายประยูร บุญธรรม, ประธานสภาเทศบาลตําบลอุโมงค์ จังหวัดลําพูน, ๑๔ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 
๖ สัมภาษณ์ นางจันเพ็ญ สุทธิจิระพันธ์, ปลัดเทศบาลตําบลอุโมงค์ จังหวัดลําพูน, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙.  
๗ สัมภาษณ์ นายวรการ ปัญณะวิชัย, ผู้อํานวยการกลุ่มศูนย์ดํารงธรรม จังหวัดลําพูน,  ๑๘ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 
๘ สัมภาษณ์ นายชาติชาย ปันมงคล, คณะกรรมาธิการจังหวัดลําพูน, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๙ สัมภาษณ์ นายณรงค์ เสาเหม, ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัด

ลําพูน, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๐ สัมภาษณ์ นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด, ท้องถ่ินจังหวัดลําพูน, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๕ 

โดยสรุปจากประเด็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ผู้วิจัย พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้
กล่าวถึงปัญหาการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในสังคมไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ซึ่ง
จากข้อมูลการร้องเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมการทุจริต ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง การที่ผู้บริหารไม่ย่ืน
บัญชีทรัพย์สินให้ตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากน้ีตามความเห็นของผู้ให้ข้อมูลพิจารณาว่าปัญหาการ
ทุจริตอยู่ที่ตัวผู้นําหากขาดคุณธรรมก็จะเป็นปัจจัยให้มีการทุจริตในองค์กรและความเข้าใจระเบียบ
กฎหมาย และวิธีปฏิบัติจึงอาศัยช่องว่างทางกฎหมายดําเนินการประกอบกับองค์กรตรวจสอบขาดการ
กํากับดูแล สําหรับเทศบาลตําบลอุโมงค์น้ัน ได้มีการประสานหน่วยงานตรวจสอบ ได้แก่ สํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. จังหวัด เข้าตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบการทุจริตแต่อย่างไรก็ตามข้อสังเกต
พบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนเข้ามาบริหารงานท้องถิ่น
หลายสมัย ฉะน้ัน หากผู้บริหารขาดคุณธรรมและจริยธรรมอาจสร้างอิทธิพลและสามารถเป็นปัจจัยที่
เอ้ือต่อการทุจริตในองค์กรได้  

ทั้งน้ีพบว่า การบริหารจัดการเทศบาลอุโมงค์ได้มีการตรวจสอบจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องปรากฎว่าไม่พบการทุจริต 

๒) เทศบาลเมืองแม่เหียะ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ตาม

ประเด็นสภาพปัญหาและการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทย สรุปได้ดังน้ี 
๒.๑) สภาพปัญหาด้านการทุจริต 

จากข้อมูลสถิติการดําเนินการเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ในห้วงเดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม ๒๕๕๙) ในภาพรวม พบว่า มีการร้องเรียนหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับเรื่องการทุจริตจํานวน ๒๒๑ เรื่อง สามารถยุติได้แล้ว ๒๐๘ เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ ๙๔ และอยู่ระหว่างดําเนินการ ๑๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖ สําหรับปัญหาการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันส่วนใหญ่จะมาจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ถึงแม้จะมีระเบียบวิธี
ปฏิบัติหรือกฎหมายบังคับใช้ แต่ก็คงยังมีช่องว่างที่ทําให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ใช้เป็นช่องทางในการทุจริต
คอร์รัปชัน ปัญหาเรื่องการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดน้อย หากมีการ
ร้องเรียนและได้มีการตรวจสอบ มักจะไม่พบว่ามีมูลตามข้อร้องเรียน๑๑ 

การทุจริตเกิดจากตัวบุคคล หากปราศจากจิตสํานึกและวิญญาณด้านความโปร่งใสการ
ทํางานก็จะไม่บรรลุวัตุประสงค์ นักบริหารหากขาดศีลจะไม่มีหลักในการทํางานเป็นแบบอย่างที่ทําให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม ปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้ยากถ้า
ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็งร่วมมือในการตรวจสอบ การทํางานของท้องถิ่น ปัญหาเรื่อง
การฮ้ัวประมูล การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างผู้มีอํานาจ มีหน้าที่กับผู้ประกอบการ เช่น คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างกับผู้รับเหมาเป็นต้น ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่โดยเจตนาสุจริตแต่บกพร่องเพราะขาดความ
เข้าใจ เช่น นํางบประมาณของรัฐไปดําเนินแผนงาน/โครงการในพ้ืนที่ของภาคเอกชน เน่ืองจากเข้าใจ
ผิดว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่สาธารณะ๑๒ ปัญหาการทุจริตเกิดจากการขาดจิตสํานึกของบุคคลและ
                                                            

๑๑ สัมภาษณ์ นายคเนติ จิรภาสอังกูร, ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรม จังหวัดเชียงใหม่, ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 

๑๒ สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ ยอดใจ, นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๖ 

การขาดการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ําเสมอ๑๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมประสบ
ปัญหากรณีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตเบียดบังเงินภาษี๑๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เคยประสบปัญหาการทุจริตในอดีตแต่ปัจจุบันได้ดําเนินการอันเป็นข้อยุติแล้ว๑๕ 

๒.๒) สภาพการเอ้ือประโยชน์ที่มีต่อการทุจริต 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่เอ้ือต่อการ

ทุจริต เกิดขึ้นได้ง่ายหากผู้บริหารและบุคลากรขาดคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบกับการขาด
ความรู้ความเข้าใจแนวทางระเบียบปฏิบัติตามกฎหมาย โดยที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงาน/ 
โครงการและงบประมาณสนับสนุนจํานวนมาก มีการดําเนินโครงการ จัดกิจกรรมจํานวนมากตามมา
ด้วย ฉะน้ันช่องทางการทุจริตจึงมีมากมักจะได้รับการร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และเพ่ือ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจึงต้องมีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบในทุกขั้นตอน รวมทั้งรณรงค์ให้
ประชาชนร่วมตรวจสอบตั้งแต่การดําเนินตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการ
ทํางานของบุคลากรในองค์กรต้ังงแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ ซึ่งปัจจัยที่จะส่งผลให้มีการ
ทุจริตของคน เรื่องแรกคือเจตนา เรื่องที่สองคือการบกพร่องต่อหน้าที่ ซึ่งผู้รับผิดชอบมีเจตนาจะ
ทุจริตหรือไม่ บกพร่องโดยมิทราบเรื่องระเบียบกฎหมายแนวทางปฏิบัติหรือไม่ เช่น การใช้
งบประมาณของรัฐไปพัฒนาพื้นที่เอกชนโดยไม่ทราบแต่ประชาชนได้ประโยชน์หลายครัวเรือน ซึ่งขัด
ต่อกฎหมาย๑๖ ด้านงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนงบประมาณมากมักจะ
ได้รับการร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน๑๗ ด้านกฎหมาย การขาดความรู้ความเข้าใจเร่ืองระเบียบ
ปฏิบัติแนะแนวทางงการจัดซื้อจัดจ้างถึงแม้จะมีระบบ E-Option หรือการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทําให้เกิดปัญหาในการฮ้ัวประมูลระหว่างผู้ประกอบการ๑๘ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ผู้นําไม่เป็นแบบอย่างในการมีจิตสํานึกทํางานเพ่ือสาธารณะ ไม่คํานึงถึงแนวทางตามหลักธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติตามศีลธรรม จะส่งผลต่อนโยบายการบริหารขาดความดีงาม การปฏิบัติงานจะไม่
ก่อให้เกิดการพัฒนา๑๙ ในอดีตการรบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของบุคลากร ขาดความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติ บริการประชาชน โดยไม่คํานึงถึงอํานาจหน้าที่ที่
ถูกต้อง๒๐ การตรวจสอบแผนงาน โครงการ ขาดการประชาสัมพันธ์ ซึ่งหัวใจหลักของการบริหาร

                                                            
๑๓ สัมภาษณ์ นางพัชนันท์ ยาสาร, นักวิชาการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองแม่เหียะ, ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 
๑๔ สัมภาษณ์ นายกษิดิศ คณาญาติ, นิติกรรักษาการผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมือง

แม่เหียะ, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๕ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กสิกรณ์, รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๖ สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ ยอดใจ, นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๗ สัมภาษณ์ นางพัชนันท์ ยาสาร, นักวิชาการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองแม่เหียะ, ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 
๑๘ สัมภาษณ์ นางสาวเกศริน สายสุริยะ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลเมืองแม่เหียะ, ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๙ สัมภาษณ์ นาย สมบัติ เฟ่ืองปาน, ท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๒๐ สัมภาษณ์ นายกษิดิศ คณาญาติ, นิติกรรักษาการผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมือง

แม่เหียะ, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๗ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของมนุษย์ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
เรื่องการประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสําคัญเพ่ือแจ้งประชาคมให้รับทราบ ซึ่งจากข้อมูลการร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ันในพ้ืนที่พบว่า หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับ
การทุจริตในภาพรวมของทุกหน่วยงานในพ้ืนที่สามารถยุติได้ถึงร้อยละ ๙๔ และอยู่ระหว่างดําเนินการ
คิดเป็นร้อยละ ๖ ๒๑ 

เพ่ือเป็นการป้องกันการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันสํานักงานท้องถิ่นจังหวัดได้
มีการประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบต่างๆ เช่น สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน สถาบันพระปกเกล้า 
ร่วมการตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะแนวทางปฏิบัติรวมท้ังมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลเมืองแม่เหียะเพ่ือป้องกันการทุจริตในองค์กร ซึ่งสามารถยุติได้เป็นจํานวนมากโดยพบว่า
การร้องเรียน การทุจริต ภายหลังการตรวจสอบจะไม่พบข้อมูลความผิดรวมถึงซึ่งปัญหาการทุจริต 
โดยพิจารณาเห็นว่าการทุจริตเกิดจากตัวบุคคลขาดจิตสํานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมีปัจจัยที่
ส่งเสริมให้เกิดการทุจริตได้แก่ เจตนาความบกพร่องต่อหน้าที่ การขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ
แนวทาง ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ได้มีการประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ
ตรวจสอบ เช่น สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลางร่วมตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะต่อการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริต๒๒ 

สรุปได้ว่า สภาพปัญหาการทุจริตและการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นว่าเกิดจากตัวบุคคล หากปราศจากจิตสํานึกและความรู้สึกผิดชอบ
ต่อหลักปฎิบัติในสิ่งที่ถูกต้องสุจริตจะทําให้เกิดการทุจริตในองค์กรรวมท้ังการขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนยังมีน้อย ทั้งน้ี ปัจจัยที่มีส่วนสําคัญต่อการทุจริตคือ หลักเจตนาปลุกจิตสํานึกของบุคคลเป็น
สิ่งสําคัญเน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานโครงการและงบประมาณเพ่ือดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ จํานวนมาก ฉะน้ัน หากผู้บริหารและบุคลากรขาดจิตสํานึกในด้านคุณธรรมและจริยธรรมก็จะมี
เจตนาทุจริตและแสวงหาช่องทางการทุจริตโดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มีศีลธรรม 
จริยธรรม คุณธรรม จะเป็นแบบอย่างให้บุคลากรมีการพัฒนาเพ่ือองค์กรและส่วนรวมให้มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

๓) เทศบาลเมืองสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาตาม
ประเด็นสภาพปัญหาและการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทยสรุปได้ดังน้ี 

๓.๑) สภาพปัญหาด้านการทุจริต 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในพ้ืนที่จังหวัด พบว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปรากฏพบเห็นได้ซึ่งในอดีตมีการร้องเรียน เรื่องการทุจริตของ
ผู้บริหาร เน่ืองจากเป็นระบบการเมืองแบบเบ็ดเสร็จ ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทํางานโดย
ยึดหลักความโปร่งใส มีกระบวนการตรวจสอบค่อนข้างมาก หากมีการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนอาจร้องไป
                                                            

๒๑ สัมภาษณ์ นายคเนติ จิรภาสอังกูร, ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรม จังหวัดเชียงใหม่, ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 

๒๒ สัมภาษณ์ นายสมบัติ เฟ่ืองปาน, ท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๘ 

ที่ ป.ป.ช. โดยตรงจึงทําให้หน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดอาจไม่ได้รับข้อมูล๒๓ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดได้รับ
เรื่องร้องเรียนประมาณ ๓๐๐ เรื่อง เป็นเรื่องที่มีการกล่าวหาความประพฤติของเจ้าหน้าที่ และเรื่อง
ทุจริตเรื่องการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ประมาณร้อยละ ๕๒๔ การทุจริตไม่ปรากฎชัดเจนอาจมีการ
แอบแฝงในการทุจริตบ้าง ทําให้การตรวจสอบไม่พบ ในอดีตการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการทํางานแบบไม่เข้มงวด และไม่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามระเบียบกฎหมาย ทําให้มีการ
ทุจริต แอบแฝง ในโครงการและงบประมาณได้พอสมควร๒๕ เทศบาลเมืองสีคิ้วไม่มีปัญหาเรื่องการ
ทุจริตเน่ืองจากมีระเบียบกฎหมายข้อบังคับที่เคร่งครัด มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาตรวจสอบอย่าง
สม่ําเสมอ ประกอบกับท้องถิ่นมีการสร้างกระบวนการทํางานที่ครอบคลุมมิให้มีการทุจริต๒๖ 

๓.๒) สภาพการเอ้ือประโยชน์ ที่มีต่อการทุจริต 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในพ้ืนที่ พบว่า สภาพการเอ้ือประโยชน์ที่ก่อให้เกิด

การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเน่ืองมาจาก 
เทศบาลเป็นองค์กรที่มีการบริหารงบประมาณด้วยตนเอง ดังน้ันงบประมาณจึงเป็น

ปัจจัยที่สําคัญก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน หากผู้บริหารหรือบุคลากรไม่มีจิตสํานึก ไม่มีการวาง
ระบบการบริหารจัดการที่ดี อีกทั้งการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษี นอกเหนือจากกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างต้องมีการแสดงข้อมูล บันทึกข้อมูล มีระบบการตรวจสอบรายงานอย่างเป็นระบบที่ดี ทั้ง 
๓ ฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้รับจ้าง๒๗ การไม่รู้ระเบียบกฎหมายที่ชัดเจน ไม่มีรายละเอียด
ว่าควรทําอย่างไร ปฏิบัติอย่างไร ประกอบกับไม่เข้าใจในการตีความกฎหมายแม้จะปฏิบัติตาม
กฎหมายยังเกิดข้อผิดพลาดได้๒๘ เทศบาลเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้วยตนเอง มีการจัดเก็บ
รายได้เป้นของตนเอง ดังน้ัน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริตอาจจะก่อให้เกิดขึ้น เช่น ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บภาษี เป็นต้น ฉะน้ันควรมีกระบวนการตรวจสอบและข้ันตอนการดําเนินงาน
อย่างเป็นระบบ๒๙ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีส่วนสําคัญต่อการทุจริต ได้แก่ หลักเจตนาและจิตสํานึกของบุคคล 
รวมท้ังงบประมาณ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นว่าหากผู้บริหารและบุคลากรปราศจากจิตสํานึก ในด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมย่อมมีเจตนาทุจริตต่อการใช้งบประมาณ ส่งผลต่อการวางระบบการบริหาร
จัดการที่ดีไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 
 

                                                            
๒๓ สัมภาษณ์ นายทองใบ หนูไพล, ท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา (แทน), ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๔ สัมภาษณ์ นายธนิต ภูมิถาวร, ผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรม จังหวัดนครราชสีมา, ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๒๕ สัมภาษณ์ นายวรพล ฝ่ายอุปปละ, ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๖ สัมภาษณ์ นางสาวนภาพร เหมะธุลิน, ผู้อํานวยการกองคลัง เทศบาลเมืองสีคิ้ว, ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๒๗ สัมภาษณ์ นายสะอาด นาคาเริงฤทธ์, ประธานสภาเมืองสีคิ้ว, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๘ สัมภาษณ์ นายวรพล ฝ่ายอุปปละ, ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๙ สัมภาษณ์ นางสาวนภาพร เหมะชุลิน, ผู้อํานวยการกองคลัง, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๔๙ 

 ๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ตามประเด็นสภาพปัญหาและการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทยสรุปได้ดังน้ี 
 ๔.๑) สภาพปัญหาด้านการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีงบประมาณสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและจากการจัดเก็บ
รายได้เองจึงมีแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ฉะน้ันปัญหาการทุจริตย่อมต้องเกิดขึ้นได้
โดยเฉพาะ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมไปถึงการก่อสร้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ลงสู่ท้องถิ่น
และชุมชนจํานวนมาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ
ทุกขั้นตอน นอกจากน้ีเรื่องปัญหาอิทธิพล การผูกขาดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ระบบประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชนต้องมีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
รับผิดชอบ มีการต้ังคณะกรรมการจากภาคประชาชน ตรวจสอบการทํางาน ประชาชนต้องร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ในการเสนอปัญหาและเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชุมชน เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นน่ันเอง๓๐ ปัญหาเรื่องคนในองค์กรเป็นปัญหาสําคัญอีกประการหน่ึงที่ส่งผลต่อการทุจริตคอร์รัป
ชันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมีจิตสํานึก ผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างในการมีจิตสํานึกด้าน
จริยธรรมคุณธรรม เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 
 การทุจริตที่ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียหาย เกิดขึ้นจากการท่ีประชาชนรวมทั้ง
ภาคเอกชนบางส่วนใช้บริการของรัฐ เสนอคืนนํ้าใจเล็กน้อยเพ่ือให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว จน
ข้าราชการเกิดความเคยชิน จนกลายเป็นความกลัว เกิดเรื่องใหญ่ เช่น การออกโฉนดที่ดินป่าสงวน 
เป็นต้น๓๑ ระบบความโลภ ความอยากมีอยากได้ของตัวบุคคลเป็นสาเหตุหน่ึงของการทุจริต๓๒ 
 ปัญหาเร่ืองการขาดความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบ รวมกับประสบการณ์การทํางาน
บางครั้งใช้การตัดสินโดยคิดว่าไม่ทุจริตเนืองจากขาดเจตนา แต่ปรากฎว่าเมื่อวิเคราะห์ตามกฎหมายมี
การประพฤติปฏิบัติผิดเข้าข่ายประเด็นการทุจริต๓๓ การร้องเรียนปัญหาเรื่องการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรีต่อศูนย์ดํารงธรรมยังไม่ปรากฏ คาดว่าถ้าจะร้องเรียนเรื่อง
การทุจรติอาจมีการร้องไปที่ หน่วยงานตรวจสอบโดยตรง เช่น ป.ป.ช.จังหวัด, ป.ป.ช.ส่วนกลาง หรือ
ส.ต.ง. เป็นต้น๓๔ 
 ๔.๒) สภาพการเอ้ือประโยชน์ที่มีต่อการทุจริต 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในพ้ืนที่ พบว่า กระบวนการทางกฎหมายมีช่องว่าง 
ไม่สามารถดําเนินการกับผู้กระทําความผิดทุจริตได้ โดยเฉพาะการเข้าถึงตัวการ ตัวจริงที่กระทําผิด

                                                            
๓๐ สัมภาษณ์ นายกอบชัย พลเสน, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๑ สัมภาษณ์ นางวริดา ต้นบุญเอก, ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ประจําจังหวัดสุพรรณบุรี, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๒ สัมภาษณ์ นายณัชชนนท์ สุรัตนชัย, ท้องถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๓ สัมภาษณ์ นางตูนา แก่นศรียา, ผู้อํานวยการกองคลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๔ สัมภาษณ์  นางสาวเอ้ือมเดือน  อุ ทัยกุล , ผู้ อํ านวยการศูน ย์ ดํารงธรรม  จังห วัดสุพรรณบุ รี ,  

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๕๐ 

กฎหมายและผู้รักษากฎหมายไม่สามารถเข้าถึงได้๓๕ การควบคุมภายในองค์กรและการกํากับดูแลเป็น
ส่วนสําคัญย่ิง หากมีการรายงาน มีการบริหารงานบกพร่องก็จะเป็นปัจจัยหน่ึงให้มีการเอื้อต่อการ
ทุจริตของบุคคลในองค์กรส่งผลต่อการพัฒนางาน/ โครงการและความเช่ือถือของประชาชน 
นอกจากน้ีบุคคลจะต้องซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตนเอง ระมัดระวังไม่ให้เกิดการทุจริต๓๖ ปัจจัยที่ส่งเสริม
หรือเอ้ือให้เกิดการทุจริต ได้แก่การที่บุคคลไม่เกรงกลัวต่อความผิด ไม่มีความละอายใจ ไม่รู้จักการ
พอเพียง มีความโลภ๓๗ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจถูกแทรกแซง จากผู้มีอิทธิพล ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้สร้างกระบวนการตรวจการจ้าง โดยมีการทําประชาคมในชุมชน ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม พร้อมทั้งนําผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยช้ีแนะ เช่นโครงการท่ีเก่ียวกับการก่อสร้าง จะต้องมีผู้
ร่วมตัดสินใจกับประชาชนคือช่างผู้ควบคุมงาน ตามหลักวิชา ช่วยช้ีแนะให้เห็นข้อดีและข้อเสีย๓๘ 
ระบบอุปถัมภ์เป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้เกิดการทุจริตในองค์กรสูง๓๙ 
 โดยสรุปพบว่า สภาพการเอื้อประโยชน์ที่มีต่อการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกิดจากตัวบุคคลโดยเฉพาะในเร่ืองจิตสํานึก คุณธรรมจริยธรรม กระบวนการทางกฎหมายมีช่องว่าง 
การขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ที่ลงสู่พ้ืนที่ผนวกกับ
ความโลภ ความไม่รู้จักพอเพียงของคนในองค์กรและระบบอุปถัมภ์จึงเป็นปัจจัยหลักที่เอ้ือต่อการ
ทุจริต อย่างไรก็ตามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรียังไม่มีการตรวจพบการทุจริต
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ๔ .๑ .๓ ทัศนะของผู้บริหารหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนกลางด้าน สภาพการเอื้อ
ประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทย  
 ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๕ ท่าน ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงศึกษาธิการ(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ(นางสุวณา สุวรรณจูฑะ) เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า(รศ.วุฒิสาร ตันไชย) อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(นายจรินทร์ จักกะพาก) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (พันตํารวจเอก
ไพสิฐ วงศ์เมือง) ในประเด็นสภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทย โดยสาระสําคัญจาก
การสัมภาษณ์ ได้แก่ สาเหตุของการทุจริตหรือมีปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริตและ ลักษณะของการทุจริตที่
ปรากฏในสังคมไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.ป.ท.) ซึ่งมีผลการศึกษาวิเคราะห์และ
สัมภาษณ์ดังน้ี 
 ๑) สาเหตุของการทุจริตในสังคมไทยเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างหรือมีปัจจัยใดเอ้ือให้เกิดการ
ทุจริต สาเหตุการทุจริตส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ การใช้จ่ายเงิน

                                                            
๓๕ สัมภาษณ์ นายกอบชัย พลเสน, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๖ สัมภาษณ์ นางตูนา แก่นศรียา, ผู้อํานวยการกองคลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๗ สัมภาษณ์ นางสาววริดา ตันบุญเอก, ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดสุพรรณบุรี, ๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๘ สัมภาษณ์ นายกอบชัย พลเสน, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๙ สัมภาษณ์ นายณัชชนนท์ สุรัตนชัย, ท้องถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๕๑ 

งบประมาณขาดความรอบคอบ ไม่ระมัดระวัง ใช้งบประมาณผิดประเภท ส่งผลต่อการถูกร้องเรียน 
เรื่องการทุจริต๔๐ 
 การทุจริตมีสาเหตุสําคัญอันเกิดจากกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอิทธิพลต้ังแต่นักการเมือง
ระดับประเทศจนถึงการเมืองระดับท้องถิ่น รวมทั้งข้าราชการที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงในการอนุมัติ 
พิจารณา จัดกา ตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุเก่ียวกับงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง กล่าวคือ 
นักการเมืองระดับประเทศ ผลักดันงบประมาณลงสู่ระดับท้องถิ่นในพ้ืนที่กลุ่มของตนที่เรียกกันว่า “ฮ้ัว
เชิงนโยบาย” โดยมีข้าราชการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเอ้ือประโยชน์
ให้กับพรรคพวกตนเองเท่าน้ัน๔๑ ประชาชนบางส่วนไม่เห็นความสําคัญหรือเห็นภัยของการทุจริต 
เพราะผู้กระทําความผิดได้มีวิธีการทุจริตหรือแสวงหาประโยชน์ที่ซับซ้อนขึ้นในสังคมไทย ปัญหาการ
ทุจริตส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระบบบริหารราชการไทยและมีให้เห็นกันในแต่ละวัน เช่นการทุจริตเชิง
นโยบายในการทุจริตซื้อยา การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การทุจริตในการซื้อขาย
ตําแหน่ง การเรียกเก็บเงินเพ่ือพิจารณาการโยกย้ายตําแหน่ง การเรียกรับสินบน เพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
การพิจารณาอนุมัติอนุญาตในโครงการต่างๆ การจ่ายเงินอุดหนุน (แป๊ะเจี๊ยะ) ให้แก่ผู้อํานวยการ
โรงเรียน ฯลฯ ทั้งน้ีการทุจริตดังกล่าวภาคราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทําการทุจริตด้วย๔๒ 
 สาเหตุของการทุจริตแบ่งตามประเด็นได้ ๓ ด้านคือ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านสังคมวัฒนธรรม ดังน้ี 
 (๑) สาเหตุด้านการเมือง สัมพันธ์ทั้งกับกระบวนการเก่ียวกับการเลือกต้ังและพฤติกรรม
การฉ้อราษฎร์บังหลวงของนักการเมือง ข้าราชการ นักธุรกิจ ส่วนประชาชนน้ันเป็นเพียงเครื่องมือของ
นักการเมืองในการซื้อสิทธิขายเสียงเพ่ือเข้ามามีอํานาจผูกขาดเก่ียวกับงบประมาณและโครงการต่างๆ 
 (๒ )สาเหตุด้านเศรษฐกิจ การมีเงินเดือนและค่าตอบแทนน้อยเป็นแรงผลักดันให้
ข้าราชการเกิดความต้องการมีเงินเพ่ิมขึ้นจากค่านิยมแบบทุนนิยมและสังคมท่ีฟุ้งเฟ้อ จึงทําให้เกิดการ
ทุจริต การรับสินบน 
 (๓) ด้านสังคมและวัฒนธรรม เกิดจากทัศนคติหรือค่านิยมของประชาชนที่ยกย่องเชิดชูคน
ที่มีเงิน คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง และเห็นเรื่องค่านิยมความฟุ้งเฟ้อเป็นเรื่องสําคัญจึงเป็นเหตุ
ให้สังคมมีความอ่อนแอมากข้ึน เน่ืองจากขาดจิตสํานึก จริยธรรมหรือความไม่ซื่อสัตย์๔๓  
 สาเหตุการทุจริตในองค์กรได้แก่ การบริหารงานบุคคล ในด้านนการบรรจุ แต่งต้ังไม่
โปร่งใส เป็นระบบอุปถัมภ์ไม่ใช้ระบบคุณธรรมมาพิจารณา นอกจากน้ีการทุจริตด้านการเมืองและการ
เลือกต้ังในสังคมไทยยังมีการซื้อสิทธิขายเสียงโดยใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือ เป็นต้น กระบวนการ
ลงโทษผู้ประพฤติทุจริตทางกฎหมายไม่รุนแรง รวมท้ังกระบวนการลงโทษทางสังคมยังไม่รุนแรง 
เน่ืองจากสังคมไทยยังมองว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติเล็กน้อย๔๔ 

                                                            
๔๐ สัมภาษณ์ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๔๑ สัมภาษณ์ พันตํารวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง, อธิบดีกรมส่งเสริมคดีพิเศษ, ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙. 
๔๒ สัมภาษณ์ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ,  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ๑๕ สิงหาคม 

๒๕๕๙. 
๔๓ สัมภาษณ์ นายจรินทร์ จักกะพาก, อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
๔๔ สัมภาษณ์ รศ.วุฒิสาร ตันไชย, เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๒ 

 เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมากถึง ๗,๘๕๓ แห่ง ฉะน้ันจึงทําให้การ
ทุจริตมีมาก แม้หลักการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้บริการสาธารณะต่างๆ ของรัฐ 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากขึ้นเท่าไร ในทางปฏิบัติแนวโน้มของการทุจริต
ในท้องถิ่นกลับเพ่ิมมากขึ้น และช่องทางที่ทําให้เกิดการทุจริต ได้แก่ การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวบุคคล ช่องว่างของกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติการขาดความรู้
ความเข้าใจ การขาดคุณธรรมจริยธรรม ระบบการตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งอํานาจบารมี
และอิทธิพลท้องถิ่นนอกจจากน้ีการร้องเรียนมักจะกล่าวหาที่องค์กรไม่ระบุตัวบุคคลทําให้การ
ตรวจสอบมักไม่พบข้อเท็จจริงหรือไม่มีมูล๔๕ 
 โดยสรุป ผู้วิจัยพิจารณาว่าสาเหตุของการทุจริตในสังคมไทยเกิดจากกลุ่มผลประโยชน์ที่มี
อิทธิพลต้ังแต่ระดับประเทศจนถึงระดับท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระบบราชการ
ไทยมีการซื้อขายตําแหน่ง การเรียกรับสินบน รวมไปถึงสาเหตุด้านการเมืองที่เก่ียวกับกระบวนการ
เลือกต้ังการซื้อสิทธิขายเสียง ด้านเศรษฐกิจและ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่ขาดจิตสํานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ประกอบกับกระบวนการลงโทษผู้กระทําผิดด้านทุจริตทางกฎหมายไม่รุนแรง 
รวมท้ังกระบวนการลงโทษทางสังคมโดยทั่วไปมองว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติไม่ร้ายแรงเท่ากับคดีทํา
ร้ายร่างกาย นอกจากน้ีปัญหาที่เกิดจากประชาชน ที่มีค่านิยมจ่ายเงินเสนอสินบนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพ่ือเร่งรัดในการรับการบริการจากภาครัฐ เป็นต้น 
 ๒) ลักษณะของการทุจริต ที่ปรากฏในสังคมไทย 
 ลักษณะของการทุจริตเกิดจากปัญหาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปัญหาจากระบบราชการและ
ปัญหาจากภาคประชาชน ดังน้ี  
    (๑) ปัญหาจากตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น การขาดความรู้ความเข้าใจ ทําให้เกิดการ
ปฏิบัติที่ผิดพลาดหรือปฏิบัตินอกเหนือแบบแผนทางราชการ การขาดคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินรายได้ 
    (๒) ปัญหาจากระบบราชการเช่น การให้บริการของภาคราชการมีขั้นตอนยุ่งยาก
ซับซ้อนทําให้เกิดช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยในการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้อยู่เสมอ การที่
หัวหน้าส่วนราชการไม่วางระบบควบคุมภายใน เป็นผลให้ไม่มีระบบในการตรวจสอบการทํางานของ
เจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ การที่ระบบราชการไม่พัฒนาระเบียบและกฎหมายให้ทันสมัย ระบบ
อุปถัมภ์ กระบวนการยุติธรรมที่ไม่จริงจัง อัตราค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม 
    (๓) ปัญหาที่เกิดจากภาคประชาชน เช่น การที่ประชาชนมีค่านิยมที่จะจ่ายเงินให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือเร่งรัดในการได้รับบริการจากภาครัฐ การเสนอสินบนให้เจ้าหน้าที่รัฐ  
 ทั้งน้ี คดีทุจริตคอร์รัปชันในภาพรวมท่ีป.ป.ช. ตรวจพบ ในองค์กรต่างๆ 
    (๑) องค์กรภาครัฐ ๔๑,๐๖๘ เรื่อง 
    (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๓,๒๖๘ เรื่อง 
    (๓) องค์กรเอกชน ๑,๓๕๒ เรื่อง 

                                                            
๔๕ สัมภาษณ์ นายจรินทร์ จักกะพาก, อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๓ 

 ในปัจจุบันปัญหาการทุจริตที่เรียกว่า “ฉ้อราษฎร์” (เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์
โดยมิชอบจากประชาชนท่ีรับบริการ) มีแนวโน้มที่ลดลงเน่ืองจากรัฐมีการปรับปรุงกฎหมาย เพ่ิมการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและอํานวยความสะดวกในการติดต่องานราชการ เช่น พระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการพ.ศ.๒๕๖๐ แต่ในทางกลับกัน ปัญหาการทุจริตในลักษณะที่เรียกว่า “บัวหลวง” 
(เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการทุจริตต่อหน้าที่อันทําให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แผ่นดินหรือทําให้
ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้รับประโยชน์โดยมิชอบ) กลับมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นมีความซับซ้อนมากข้ึน
เน่ืองจากในปัจจุบันได้มีการกระจายอํานาจในการบริหารและการงบประมาณลงไปในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกอบกับในปัจจุบันระบบการตรวจสอบยังคงเป็นระบบสุ่มตรวจหรือตรวจเม่ือพบข้อ
ร้องเรียน เน่ืองจากหน่วยตรวจสอบมีกําลังคนน้อย ทําให้บุคคลที่กระทําการทุจริตไม่เกรงกลัวและ
เสี่ยงที่จะกระทําการทุจริตและผลประโยชน์ที่ได้รับสูงกว่าในลักษณะฉ้อราษฎร์๔๖ 
 ลักษณะการทุจริตในคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจพบ ได้แก่ คดีการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานภาครัฐ (สํานักคดีอาญาพิเศษ) ที่ตรวจพบ ได้แก่ คดีเรื่องการทุจริตเป็นคดีพิเศษ ๖๙ คดี 
คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๗ เป็นหน่วยงานในสังกัดปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน ๔๘ คดี เรื่องสืบสวน
จํานวน ๑๙๓ เรื่อง โดยเป็นเรื่องที่เก่ียวกับหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน ๖๐ 
เรื่อง๔๗  
 ลักษณะของการทุจริตคอร์รัปชันที่ปรากฏในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อ.ป .ท .) 
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ๔ ลําดับ โดยศึกษข้อมูลจากพฤติกรรมการกระทําความผิดจาก
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่สํานักงานป.ป.ช.และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดังน้ี 
 ๑) พฤติกรรมการกระทําความผิดที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้รับเรื่องกล่าวหาตามพฤติกรรมการกระทําความผิด ตามลําดับจากมากไปหาน้อยคือ 
    ลําดับที่ (๑) กรณีจัดซื้อจัดจ้างไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
    ลําดับที่ (๒) กรณีเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง/ค่าล่วงเวลาเป็นเท็จ 
    ลําดับที่ (๓) กรณีเบียดบังเอาเงินหรือทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้
ส่วนตัว 
    ลําดับที่ (๔) กรณีทุจริตต่อหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
 ๒) พฤติกรรมการกระทําความผิดที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด 
    ลําดับที่ (๑) กรณีเงินขาดบัญชี 
    ลําดับที่ (๒) กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต 
    ลําดับที่ (๓) กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
 เน่ืองจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีจํานวนมากถึง ๗,๘๕๓ แห่ง ฉะน้ัน
การร้องเรียนเรื่องการทุจริตย่อมมีมากกว่าองค์กรอ่ืนๆ๔๘  
                                                            

๔๖ สัมภาษณ์ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ,  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 

๔๗ สัมภาษณ์ พันตํารวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง, อธิบดีกรมส่งเสริมคดีพิเศษ, ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙. 
๔๘ สัมภาษณ์ นายจรินทร์ จักกะพาก, อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๔ 

 โดยสรุปผู้วิจัยพิจารณาว่า ลักษณะการทุจริตเกิดจากปัญหาที่ตัวบุคคลเป็นปัจจัยที่สําคัญ
ย่ิง ได้แก่ การขาดจิตสํานึก ขาดคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานนอกเหนือจากแบบ
แผนของทางราชการส่งผลให้ระบบองค์กรเกิดปัญหา เช่น การให้บริการภาครัฐมีขั้นตอนยุ่งยาก 
ซับซ้อน บุคลากรของรัฐก็จะอาศัยช่องว่างแสวงหาผลประโยชน์ ระบบอุปถัมภ์ และระบบการควบคุม
ภายในองค์กรขาดการตรวจสอบเป็นผลต่อการทํางานของบุคคลในองค์กรปฏิบัติหน้าที่อย่างไร้
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีค่านิยมอันเกิดจากภาคประชาชน ได้แก่ค่านิยมการจ่ายสินบนเพื่ออํานวย
ความสะดวกต่อการรับบริการของตนเอง หากบุคลากรของรัฐไม่มีการยับย้ังช่ังใจขาดจิตสํานึกก็ส่งผล
ต่อการทุจริต ซึ่งจากข้อมูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พบว่า คดีทุจริตในภาพรวมที่ตรวจพบในองค์กร
ต่างๆ จํานวนทั้งสิ้น ๖๕,๖๗๘ เรื่อง ปรากฏว่าเป็นคดีองค์กรรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๗ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ ๓๕.๔๒ องค์กรเอกชนคิดเป็นร้อยละ ๒.๐๕  
 ๔.๑.๔ สรุปสภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทย 
 ข้อมูลการวิจัยที่ได้จากผลการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนาประมาณ 
๑,๔๐๐ คนทั่วประเทศ ตามโครงการประชุมเสวนา เครือข่ายการต่อต้านการทุจริตซึ่งดําเนินการ โดย
ใช้เครื่องมือกลไกของรัฐและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ใน
พ้ืนที่ ๔ จังหวัด ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัลพระปกเกล้าจํานวน ๓๐ รูป/คน และ
ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ คนสรุปผลสภาพการเอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อ
สังคมไทยได้ดังน้ี 
 ๑) องค์กรปกคครองส่วนท้องถิ่น เป็นสังคมแห่งการเอ้ืออาทรเห็นแก่พวกพ้องทําให้
พฤติกรรมของบุคคลและองค์กร มีลักษณะเป็นระบบอุปถัมภ์จึงมักถูกมองว่าขาดหลักยึดด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
 ๒) ประชาชนทุกภาคส่วนยังขาดการมีส่วนร่วมในการรวมพลังเพ่ือรณรงค์และต่อต้านการ
ทุจริตอย่างจริงจัง และมีทัศนคติที่เห็นการทุจริตเป็นเรื่องปกติ เป็นภัยที่ไม่ร้ายแรง 
 ๓) ข้าราชการผู้มีอํานาจยังขาดการยึดมั่นในอุดมการณ์ จริยธรรมและคุณธรรม ที่จะ
ประพฤติปฏิบัติ และต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง เห็นแก่พวกพ้องและประโยชน์ส่วนตนและครอบครัวเป็น
การบริหารงานแบบระบบอุปถัมภ์ 
 ๔) ระบบการตรวจสอบและดําเนินคดีบกพร่อง ขาดความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการ
ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมล่าช้าใช้เวลาในการพิจารณาคดียาวนานทําให้ไม่มีประสิทธิภาพ
ต่อคดีทุจริต ประกอบกับผู้รับโทษไม่ถูกรับโทษรุนแรง เช่น ขั้นประหารชีวิต 
 ๕) บทบัญญัติของกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มี
ความชัดเจนและรัดกุมเพียงพอ ทําให้เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายหรือขาดความสมบูรณ์ใน
การดําเนินงานหรือกฎเกณฑ์ตามข้อบังคับทางกฎหมายไม่เอ้ือต่อคนสุจริตให้ปฏิบัติหน่าที่ได้ 
 ๖) องค์กรอิสระและหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ตรวจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขาด
ความเข้มแข็งประกอบกับมีบุคลากรไม่เพียงพอที่จะดําเนินการตรวจสอบการทุจริตหน่วยงาน/องค์กร
ภาครัฐ จึงทําให้ขาดความเช่ือมั่นต่อการเข้าร้องเรียนและฟ้องร้องผู้ทุจริต 



๑๕๕ 

 ๗) ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจขั้นพ้ืนฐานด้านกฎหมาย และขั้นตอนการอํานวย
ความยุติธรรม รวมถึงการบริการที่ล่าช้า และความไม่โปร่งใส จึงขาดความศรัทธาต่อภาครัฐ ไม่เห็น
ประโยชน์การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอํานาจรัฐทุกระดับ 
 ๘) กลุ่มผลประโยชน์ที่มีอิทธิพล ต้ังแต่นักการเมืองระดับประเทศจนถึงการเมืองระดับ
ท้องถิ่น รวมทั้งข้าราชการที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงในการอนุมัติ พิจารณา จัดหา ตรวจการจ้าง ตรวจ
รับเก่ียวกับงบประมาณและ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กล่าวคือ นักการเมืองระดับประเทศผลักดัน
งบประมาณลงสู่ท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มของตนที่เรียกว่า “ฮ้ัวเชิงนโยบาย” โดยมีข้าราชการสนับสนุนให้
ความช่วยเหลือในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้พรรคพวกตนเอง 
 ๙) ประชาชนบางส่วนไม่เห็นความสําคัญหรือเห็นภัยทุจริตเพราะผู้กระทําผิดได้มีวิธีการ
ทุจริตหรือแสวงหาประโยชน์ที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การซื้อขายตําแหน่ง การเรียกรับสินบนเพ่ือ
แลกเปลี่ยน การพิจารณาอนุมัติอนุญาตในโครงการต่างๆ หรือ ผู้รับบริการต้องการความสะดวกจาก
ภาครัฐจึงให้สินบนเป็นต้น 
 ๑๐) สังคมไทยยังขาดการบรรจุหลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อปลูกฝังเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษา และสังคมไทยยึดติดกับวัตถุนิยม ยกย่องบุคคลท่ีมีฐานะดีมีเกียรติ โดยมิได้
คํานึงถึงหลักการได้มาซึ่งทรัพย์สินหรืออํานาจ 
 ๑๑) องค์กรทั้งภาครัฐ/ เอกชน/ประชาชนในระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัดยัง
ไม่เห็นความสําคัญของการต่อต้านการทุจริต โดยเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาของวัฒนธรรมในสังคมไทย 
 ๑๒) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด้านการปราบปรามการทุจริตอาจได้อํานาจมาจากการซื้อขาย
ตําแหน่ง หรือจากระบบอุปถัมภ์ จากผู้บริหารระดับสูงทั้งฝ่ายข้าราชการประจําและฝ่ายการเมืองทํา
ให้ไม่กล้าปราบปรามการทุจริตและอาจอาศัยช่องว่างทางกฏหมายช่วยเหลือผู้กระทําการทุจริตที่มี
ผลประโยชน์ต่อตนเอง 
 ๑๓) มาตรการยกย่องชมเชย และคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเบาะแสหรือเปิดเผยข้อมูลผู้กระทํา
ผิดยังไม่ได้ประกันความคุ้มครอง รวมทั้งการยกย่อง ให้รางวัล ให้เกียรติคนที่กระทําความดีมีน้อย 
และขาดการประชาสัมพันธ์ให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป 
 ๑๔) กระบวนการทางกฎหมาย หรือการบังคับใช้กฎหมาย ใช้บังคับบุคคลผู้กระทําผิดไม่
เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือมีความไม่เท่าเทียมกัน เช่น ระหว่างผู้มีอํานาจกับผู้ปฏิบัติการหรือระหว่าง
บุคคลที่มีฐานะดีกับฐานะยากจน เป็นต้น  
 ๑๕) งบประมาณเป็นปัจจัยสําคัญที่ก่อให้มีการกระทําทุจริต หากผู้บริหารและบุคลากรผู้
มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการในพ้ืนที่ ไม่มีจิตสํานึกขาดจริยธรรมและ
คุณธรรม รวมทั้ง ไม่มีการวางระบบการบริหารจัดการ และระบบการตรวจสอบที่ดี 
 ๑๖) สาเหตุและปัจจัยที่เป็นสภาพเอ้ือต่อการทุจริตแบ่งตามประเด็นได้ ๓ ด้าน ได้แก่  
๑) ด้านการเมือง สัมพันธ์กับกระบวนการ เก่ียวกับการเลือกต้ังพฤติกรรมฉ้อราษฎร์บังหลวง ของ
นักการเมือง ข้าราชการ นักธุรกิจ สําหรับประชาชนน้ันเป็นเพียงเคร่ืองมือของนักการเมือง รวมทั้ง
อํานาจผูกขาดเก่ียวกับงบประมาณและโครงการต่างๆ ๒) ด้านเศรษฐกิจ การมีเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนน้อยเป็นแรงผลักดันบุคลากรเกิดความต้องการมีเงินเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากค่านิยมสังคมฟุ้งเฟ้อ 
จึงเกิดการรับสินบน ๓) ด้านสังคม วัฒนธรรม เกิดจากทัศนคติ ค่านิยม ของประชาชน ที่ยกย่อง เชิดชู 



๑๕๖ 

คนมีเงิน มีตําแหน่ง เป็นสิ่งสําคัญ จึงเป็นให้สังคมอ่อนแอ เน่ืองจาก  การขาดจิตสํานึก จริยธรรม 
ความไม่ซื่อสัตย์  
 ๑๗) เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเป็นจํานวนมาก ฉะน้ันจึงทําให้เห็นว่ามีการ
ร้องเรียน กล่าวหาการทุจริตของท้องถิ่นมีมากประกอบวัตถุประสงค์สําคัญของหลักการกระจาย
อํานาจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการสาธารณะต่างๆ ของรัฐตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้มากขึ้น ฉะน้ันจึงได้มีแผนงาน/โครงการ และงบประมาณสู่ท้องถิ่นเป็นจํานวนมาก ทําให้แนวโน้ม
การทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
 ๑๘) ลักษณะของการทุจริตที่ปรากฎอยู่ในสังคมไทยเกิดจากตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระบบ
ราชการ และภาคประชาชน เช่นตัวเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ทําให้การปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด 
รวมท้ังการขาดคุณธรรมจริยธรรม และใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินรายได้ การบริหารราชการมีขั้นตอนยุ่งยาก 
ซับซ้อน ทําให้เกิดช่องว่างให้ผู้ปฏิบัติแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ผู้บริหารไม่วางระบบการควบคุม
ภายในเป็นผลให้ไม่มีการตรวจสอบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ การไม่พัฒนาระเบียบ กฎหมายให้
ทันสมัย เกิดระบบอุปถัมภ์ กระบวนการยุติธรรมไม่จริงจัง อัตราค่าตอบแทนไม่เหมาะสม ภาค
ประชาชนมีค่านิยมที่จะจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือเร่งรัดในการได้รับบริการจากภาครัฐและ
การเสนอให้สินบนเป็นต้น 
 ๑๙)  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตที่เรียกว่า “ฉ้อราษฎ์” (เจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์
โดยมิชอบจากประชาชน) มีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากรัฐมีการปรับปรุงกฎหมาย เพ่ิมการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร อํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ แต่ในทางตรงข้าม การทุจริตในลักษณะ “บัง
หลวง” (เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทํากระทําการทุจริตต่อหน้าที่อันทําให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์
ของแผ่นดินหรือทําให้ตนเอง หรือบุคคลได้รับประโยชน์โดยมิชอบ) มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น เน่ืองจากได้มีการกระจายอํานาจ ในการบริหารและงบประมาณลงสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจํานวนมาก 
 ๒๐) ปัจจุบันระบบการตรวจสอบยังคงเป็นระบบสุ่มตรวจหรือตรวจเม่ือพบข้อร้องเรียน 
ประกอบกับ หน่วยตรวจสอบมีกําลังคนน้อย ทําให้บุคคลท่ีกระทําการทุจริตไม่เกรงกลัวและเสี่ยงที่จะ
ทําการทุจริตและผลประโยชน์ที่ได้รับสูงกว่าในลักษณะฉ้อราษฎ์ 
 ทั้งน้ีได้สรุป ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สภาพการเอ้ือประโนชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อ
สังคมไทยจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ๓ กลุ่ม ได้ตามตารางที่ ๔.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 

ตารางที่ ๔.๑ สรุปความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะสภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทย 
จากการระดมความเห็นที่

ประชุมเสวนา 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร/

บุคลากรในระดับพื้นที ่
จากการสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนกลาง 

๑. ไม่ มี ห ลั ก สู ต รคุ ณ ธรรม 
จริยธรรมเพ่ือปลูกฝังเด็ก
และเยาวชนในสถาศึกษา 

๒. ประชาชนยังมีความคิดว่า
การทุจริตเป็นเรื่องธรรมดา 
เ น่ื อ งจ าก ไ ด้ ก ล าย เป็ น
วัฒนธรรมขององค์กร 

๓. บุคลากรของรัฐไม่ เข้ าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
ไม่คํานึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

๔. สังคมไทยในปัจจุบันยังติด
วัตถุนิยมเป็นใหญ่ ยกย่อง
คนที่ มี ฐ าน ะ ดี  โด ยมิ ไ ด้
มองเห็นหลักการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สิน 

๕. เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความขัด
สนในการดําเนินชีวิตจึงเห็น
แก่อามิสสินจ้าง สินบน 

๖. มาตรการด้านกฎหมายไม่
รุนแรงเพียงพอที่จะทําให้
ผู้กระทําผิดทุจริตเกรงกลัว 
ประกอบกับการไม่มีผู้ ใด
ก ล้ า ร าย งาน ก าร ทุ จ ริ ต
เน่ืองจากเกรงอิทธิพลและ
อํานาจของผู้ กระทํ าการ
ทุจริต 

๑. ข้อมูลการทุจริตส่วนใหญ่
เป็นเรื่องร้องเรียนที่มีการ
กล่ าวห าพ ฤ ติ ก รรมการ
ทุ จ ริ ต ข อ ง อ ง ค์ ก ร เมื่ อ
ตรวจสอบมักไม่พบหลักฐาน
การทุจริตคอร์รัปชัน 

๒. ผู้บริหารบางรายไม่มีการ
ย่ื น บั ญ ชี ต ร ว จ ส อ บ
ทรัพย์สินเน่ืองจาก ป.ป.ช.
ใ ช้ ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ
ตรวจสอบแต่ปรากฎว่าผู้
ย่ืนให้ตรวจสอบอยู่ห่างไกล
และค่อนข้างอาวุโส มีอายุ
มาก ขาดทักษะในการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓. ผู้บริหารบิดพริ้วในอํานาจ มี
ค ว า ม โล ภ  ไ ม่ ยึ ด ห ลั ก
ศีลธรรมเป็นที่ต้ัง 

๔. บุคลากรขาดความรู้ ความ
เข้ าใจระเบียบ  กฎหมาย 
ข้ อ บั งคั บ  และแน วท าง
ปฏิบัติจึงเกิดความประมาท
ในการป ฏิ บั ติห น้ าที่ โดย
อาศัยช่องว่างทางกฎหมาย
แสวงประโยชน์ 

๑. การทุจริตส่ วนใหญ่ เกิด
จ ากก าร ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ขาดความรอบคอบ และใช้
ผิดประเภท 

๒. กลุ่มผลประโยชน์มีอิทธิพล
ต้ั ง แ ต่ นั ก ก า ร เ มื อ ง
ระดับประเทศจนถึงระดับ
ท้องถิ่น และข้าราชการมี
ห น้ าที่ โดยตรงได้มี ก าร
อนุมั ติงบประมาณลงใน
พ้ืนที่ หรือระดับท้องถิ่น
เฉพาะกลุ่มพรรคพวกที่
เรียกว่า “ ฮ้ัวประมูลเชิง
นโยบาย” 

๓. ป ร ะ ช า ช น ไ ม่ เ ห็ น
ความสําคัญหรือเห็นภัย
ของการทุจริต เน่ืองจาก
ผู้กระทําผิดมีวิธีการทุจริต
หรือแสวงหาประโยชน์ที่
ซับซ้อนในสังคมไทย 

๔. สาเหตุหรือสภาพการเอ้ือ
ประโยชน์แบ่งเป็นประเด็น
ได้  ๓  ด้ าน  ได้ แ ก่  ด้ าน
การเมือง ด้านเศรษฐกิจ 
แ ล ะ ด้ า น สั ง ค ม  แ ล ะ
วัฒนธรรม 

 
 



๑๕๘ 

ตารางที่ ๔.๑ สรุปความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะสภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทย    
 (ต่อ) 

จากการระดมความเห็นที่
ประชุมเสวนา 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร/
บุคลากรในระดับพื้นที ่

จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ
ในส่วนกลาง 

๗. องค์ ก รใน ระ ดับหมู่ บ้ าน 
ตํ าบล  จั งห วัด ยั งไม่ เห็ น
ความสําคัญของการต่อต้าน
การทุจริต 

๘. มี ก า ร ใ ช้ ป ระช าชน เป็ น
เครื่องมือในการแสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิชอบให้แก่
ตนเองและพวกพ้อง 

๙. ภ าค รั ฐ ไม่ เ น้ น เ ร่ื อ งก าร
ป้ อ งกันการทุ จริ ตแ ต่มุ่ ง
ดําเนินการปราบปรามซึ่ ง
เป็ น การยากที่ จ ะ เข้ าถึ ง
ผู้ก่อการทุจริต 

๑๐. ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก า ร
ปราบปรามการทุ จริต ได้
อํานาจมาจากการซื้อขาย
ตําแหน่งหรืออิงนักการเมือง
ทําให้ไม่กล้าที่จะปราบปราม
ผู้กระทําการทุจริต และอาจ
อาศัยช่องว่างของกฎหมาย
ช่วยเหลือผู้กระทําผิดด้วย 

๑๑. ผู้กระทําการทุจริตบาง
ราย รอด พ้ น จากก ารถู ก
ลงโทษเน่ืองจากมีอิทธิพล
และร่ํารวย 

๕. ผู้นําในองค์กรประพฤติเป็น
แบบอ ย่ างที่ มิ ชอบ  ขาด
จริยธรรม อาศัยตําแหน่ง
ห น้ า ที่ ใ น ก า ร แ ส ว งห า
ผลประโยชน์ ประกอบกับ
การดําเนินงานขององค์กร
ปราศจากการควบคุมทั้งจาก
องค์กรภายในและองค์กร
ภายนอก 

๖. ปัญหาการทุจริตส่วนใหญ่
เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
เ ช่ น ก า ร ฮ้ั วป ระมู ล ง าน 
เน่ืองจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณ
ของตนเอง และได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 

๗. การผูกขาดจากนักการเมือง
ที่ ป ร าศ จ ากคู่ แ ข่ ง  ห าก
ผู้บริหารหลงในอํานาจและ
ปราศจากการยับย้ังช่ังใจไร้
คุ ณ ธ ร ร ม เ ป็ น ปั จ จั ย
ก่อให้เกิดการทุจริตแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและ
พวกพ้อง 

๕. สาเหตุการทุจริตในองค์กร 
ได้แก่ การบริหารงานบุคคล 
การบรรจุแต่งต้ัง เป็นระบบ
อุปถัมภ์ ไม่โปร่งใส การซื้อ
สิ ท ธิ ข า ย เสี ย ง  โ ด ย ใ ช้
ประชาชนเป็นเคร่ืองมือ 

๖. ก ร ะ บ ว น ก า ร ล ง โ ท ษ  
ผู้ ป ร ะ พ ฤ ติ ทุ จ ริ ต ต า ม
กฎหมายไม่รุนแรง ประกอบ
กับกระบวนการลงโทษทาง
สั งค ม ไม่ รุ น แ รง  เช่ น กั น 
เน่ืองจากเห็นว่าการทุจริต
เป็นเรื่องธรรมดาท่ีมีอยู่ใน
สังคมไทย 

๗. เน่ืองจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในประเทศไทย
มีจํานวนมาก จึงทําให้มีการ
ร้องเรียนเรื่องการทุจริตเป็น
จํานวนมาก  ประกอบกับ 
หลักการกระจายอํานาจมี
วัตถุ ป ระสงค์ เพ่ื อ ให้ การ
บริการสาธารณะตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
ใน พ้ื น ที่ ม า ก ขึ้ น เท่ า ใ ด 
แน วโน้ ม ก ารทุ จ ริ ต จะมี
เพ่ิมขึ้นไปด้วย 

 
 
 



๑๕๙ 

ตารางที่ ๔.๑ สรุปความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะสภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทย  
   (ต่อ) 

จากการระดมความเห็นที่
ประชุมเสวนา 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร/
บุคลากรในระดับพื้นที ่

จากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนกลาง 

๑๒. มาตรการยกย่องชมเชย
และคุ้มครองบุคคลที่แจ้ง
เบ า ะ แ ส ห รื อ เปิ ด เผ ย
ผู้กระทําการทุจริตยังไม่ได้
รับการคุ้มครองเท่าที่ควร 
รวมทั้งการยกย่องชมเชย
เพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ทํา
ค ว า ม ดี  ยั ง ข า ด ก า ร
ประชาสัมพันธ์ 

๑๓. มาตรฐานการบังคับใช้
กฎห ม าย กั บ ผู้ ก ระทํ า
ความผิดทุจริตคอร์รัปชัน
ไม่เท่าเทียมกัน 

๑๔. มาตรฐานการบังคับใช้
กฎห ม าย กั บ ผู้ ก ระทํ า
ความผิดทุจริตคอร์รัปชัน
ไ ม่ เ ท่ า เ ที ย ม กั น 
กระบวนการทางกฎหมาย
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
กั บ ก าร ดํ า เนิ น ก าร ต่ อ
ผู้กระทําผิดโดยเฉพาะการ
บังคับใช้กฎหมายยังมีการ
ดํ า เ นิ น ก า ร ห ล า ย
ม าต รฐ าน  ผู้ มี อํ าน าจ
สามารถใช้ ช่องว่างเกิด
ช่องว่างระห ว่างบุคคล
ร่ํารวยและยากจน 

๘. การทุจริตเกิดจากตัวบุคคล 
หากปราศจากจิตสํานึก ด้าน
ความโปร่งใสส่งผลให้การ
ดํ า เ นิ น ง า น ไ ม่ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์  

๙. ผู้ บ ริหารองค์กรมี เจตนา
ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต แต่
บกพร่องต่อความเข้าใจหรือ
บกพร่องต่อการตรวจสอบ  

๑๐. ผู้ นํ า ไม่ คํ า นึ ง ถึ ง ด้ า น
คุณธรรมและจริยธรรมจึงไม่
เป็นแบบอย่างในการสร้าง
จิตสํานึกให้กับบุคลากรให้มี
จิตสาธารณะ 

๑๑. การตรวจขสอบแผนงาน/
โครงการขององค์กรขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
แ ล ะห น่ ว ย ง าน อ่ื น ร่ ว ม
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ร่ ว ม
ดําเนินการ 

๑๒. ปัจจัยที่มีส่วนสําคัญต่อ
การทุ จริต  ได้แ ก่  การไม่
คํานึงถึงหลักเจตนา และ
จิตสํานึกในด้านคุณธรรม
และจริยธรรมของบุคคล 

 

๘. ช่องทางการทุจริต  ได้แก่ 
การละเลยต่อการปฏิ บั ติ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตัวบุคคลขาด
จริยธรรม คุณธรรม การขาด
ความรู้ความเข้าใจระเบียบ
วิธีปฏิบัติ ช่องว่างกฎหมาย 
ระบบการตรวจสอบไม่มี
ประสิทธิภาพ และอํานาจ
บารมี อิทธิพลในท้องถิ่น 

๙. ลักษณะการทุจริตที่ปรากฎ
ในสังคม ได้แก่ ปัญหาจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปัญหาจาก
ระบบราชการ ปัญหาเกิด
จากภาคประชาชน 

๑๐. ปัจจุบันปัญหาการทุจริตที่
เรี ย ก ว่ า  “ฉ้ อ ร าษ ฎ์ ”  มี
แนวโน้มลดลงเน่ื อ งจาก
ภ า ค รั ฐ มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กฎหมาย เพ่ิมการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร แต่ในทางกลับกัน 
การทุจริตที่ เรียก ว่า “ บั ง
หลวง” กลับมีแนวโน้มสูงขึ้น 
เน่ืองจาก มีการกระจายการ
บริหารให้กับองค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ม า ก ขึ้ น 
ประกอบกับหน่วยตรวจสอบ
มีกําลังน้อยทําให้บุคคลท่ีทํา
การทุจริตไม่เกรงกลัว 



๑๖๐ 

ตารางที่ ๔.๑ สรุปความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะสภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทย  
   (ต่อ) 

จากการระดมความเห็นที่
ประชุมเสวนา 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร/
บุคลากรในระดับพื้นที ่

จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ
ในส่วนกลาง 

- ๑๓. งบ ป ระม าณ เป็ น ปั จ จั ย
สําคัญ  ก่อให้เกิดการทุจริต 
หากผู้บริหารหรือบุคลากรไม่
มีจิตสํานึกที่ ดี ไม่มีการวาง
ระบบการบริหารจัดการและ
ระบบการตรวจสอบที่ดี  

๑๔. ปัญหาอิทธิพลการผูกขาด 
เรื่องการจัดซื้ อจัดจ้างอาจ
เกิดขึ้น ได้ เน่ืองจากองค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น มี
งบประมาณสนับสนุนจาก
ภาครัฐและมีรายได้เป็นของ
ตนเอง หากประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการดําเนินการ
และร่วมตรวจสอบก็จะดี 

๑๕. ความโลภของตัวบุคคล
รวมถึงระบบสินบนเป็นสาเหตุ
หน่ึงของการทุจริต 

๑๖. กระบวนการของกฎหมาย
มี ช่ อ ง ว่ า ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ดําเนินการกับผู้ กระทํ าผิด
ทุจริตโดยเฉพาะการเข้าถึง
ตัวการ 

๑๗. ปัจจัยที่ส่งเสริมการทุจริต
คือการที่บุคคลไม่เกรงกลัวต่อ
ความผิด ไม่ละอาย ไม่มีความ
พอเพียง มีแต่ความโลภ 

๑๑. พฤ ติกรรมการทุ จ ริตที่ 
ป.ป.ช. ตรวจพบในองค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น
ตามลําดับจากมากไปน้อย 
ได้แก่ การมีการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณี
เบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาอัน
เป็นเท็จ และกรณีเบียดบัง
นําเงินไปใช้ส่วนตัว และที่
สําคัญสุดท้ายคือ กรณีทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

 



๑๖๑ 

๔.๒ รูปแบบการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบตามแนว
พระพุทธศาสนา 
 ๔.๒.๑ ทัศนะจากเวทีระดมความเห็นต่อรูปแบบการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบตามแนวพระพุทธศาสนาความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 ผลจากการระดมความเห็นตาม “โครงการประชุมเสวนาเรื่องการบูรณาการเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริต”โดยอาศัยกลไกของรัฐเป็นเครื่องมือขับเคล่ือน การดําเนินการป้องกันการทุจริต ซึ่ง
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการมอบนโยบายของ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและจากการ
เสวนาระหว่างผู้บริหาร นักวิชาการ ทั้งภาครัฐและเอกชนในหัวข้อเร่ือง“ทิศทางประเทศไทยสู่ความ
โปร่งใสในประชาคมโลก”รวมท้ังเก็บข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ในหัวข้อเรื่อง “ทําอย่างไร? ให้การทุจริตลดลง?โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป้ากอบด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการ ข้าราชการ ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั่วประเทศ ทั้ง ๔ ภาค 
จํานวน ๑,๔๐๐ คน โดยเก็บข้อมูลจากการประชุมในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติดังน้ี 
 ๑) ระดับนโยบาย  ได้มีการกําหนดมาตรการและรูปแบบแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 

๑.๑)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตามคําสั่ง คสช. 
๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดังน้ี 

๑.๑.๑)  ให้มีการกําหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้น ๑.๑ การสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน ๑.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ัน
มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑.๑.๒)  หากมีการกล่าวหา พบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
กระทําหรือเข้าไปเก่ียวข้องในการทุจริตและประพฤติมิชอบ หัวหน้าส่วนราชการต้องใช้มาตรการทาง
ปกครอง กฎหมาย วินัย ดําเนินการอย่างเฉียบขาด รวดเร็ว 

๑.๑.๓)  ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด จริงจัง 

๑.๑.๔)  การปล่อยปละละเลยของหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บังคับบัญชาในการ
ดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางข้อ ๑. และ ๒. ถือเป็นความผิดทางอาญา
และหรือวินัยแล้วแต่กรณี 

๑.๒)  แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

๑.๒ .๑)  ปรับปรุงระบบราชการในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่นให้
ทันสมัย โปร่งใส สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี กรบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึด
หลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และ
สะดวก 



๑๖๒ 

๑.๒.๒)  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้สามารถให้บริการเชิงรุกใน
รูปแบบของการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดศูนย์บริการสาธารณะแบบ
ครบวงจรที่ให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

๑.๒.๓)  ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด 

๑ .๒ .๔)  ปรับปรุงระเบียบกฎหมาย ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้
ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเป็นวาระสําคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการ
ปฏิรูปทุกด้าน โดยจะเร่งรัดการดําเนินการต่อผู้กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัย
และคดี รวมท้ังให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเช่ือถือขอบงหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน 

๑.๒.๕)  ส่งเสริม สนับสนุน/บูรณาการองค์กรภาคเอกชน และเครือข่ายต่างๆ ที่
จัดต้ัง เพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และในระยะต่อไปจะจดัต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 

๑.๓)  การดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

๑.๓.๑)  จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) 
เพ่ืออํานวยภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บังเกิดผลสัมฤทธ์ิ
อย่างเป็นรูปธรรม และประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ ป.ป.ช. เป็นต้น 

๑.๓.๒)  กําหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๑ .๓ .๓ ) จัดทํ าแผนปฏิบั ติการป้องป้องกันและปราบปรามการทุ จริต

กระทรวงมหาดไทย 
๑.๓.๔)  จัดทํามาตรฐานโปร่งใสของสํานักงานปลัดกระทรวงหาดไทย ได้แก่ 

การจัดทําแผนมหาดไทยใสสะอาด 
๑ .๓ .๕)  ร่วมดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ซึ่งมีสํานักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานหลักใน
การดําเนินงาน โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทําแผนงานการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการแผนงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ มุ่งหวังการปลูกจิตสํานึก 
จริยธรรม และคุณธรรมให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กรภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ให้มี
จิตสํานึกรับผิดชอบในประโยชน์สาธารณะ คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตน  
สิ่งที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องเร่งดําเนินการภายในช่วงระยะเวลาประมาณ ๑ ปี นับจากน้ีคือ การ
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาทุจริตให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

๑ .๔ )  แนวการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
กระทรวงมหาดไทย (แนวทาง ๓ ป ๒ ย) 



๑๖๓ 

๑.๔.๑)  ปลูกฝัง เน้นการปฏิบัติงานในลักษณะบูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วน ในการรณรงค์ปลูกฝังจิตสํานึกทุกระดับ โดยเฉพาะ
ในระดับนักเรียน นักศึกษา ส่งเสริมให้มีค่านิยมยึดถือคุณธรรม จริยธรรม เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันใน
การดําเนินชีวิต 

๑.๔.๒)  ป้องกัน บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชา
สังคม ทุกภาคส่วน สร้างกระแสสังคมให้ประชาชนรู้สึกต่ืนตัวกับกระแสงการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยใช้มาตรการ “ปรามก่อนเกิด” เพ่ือไม่ให้ตัดสินใจกระทําความผิด + ค่านิยมหลัก 
๑๒ ประการ ให้สังคมยึดถือปฏิบัติ นําไปสู่สังคมที่เป็นธรรม ประชาชนยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ดําเนินชีวิต การกําชับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติตนเป็นตัวอย่างตามหลักจริยธรรมนําความศรัทธาสู่
องค์กร 

๑.๔.๓)  ปราบปราม สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ตรวจสอบ ลงโทษ และปราบปราม ผู้กระทําผิดในการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่ปกป้องกระทํา
ความผิด ผู้กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบต้องได้รับการลงโทษ ผู้ถูกลั่นแกล้งต้องพ้นข้อกล่าวหา
อย่างเป็นธรรม 

๑.๔.๔)  ยกย่องชมเชย ส่งเสริมให้รางวัลผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นแบบอย่างที่ดีของหน่วยงาน/สังคม ให้มีความภาคภูมิใจในการเป็นแบบอย่างที่ดี ให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐกล้าทําความดี กล้าเปิดเผยข้อมูลที่ทําให้เกิดความเสียหาย 

๑.๔.๕)  ยึดหลักการบังคับใช้กฎหมาย สนับสนุนหน่วยงานและเจ้าหนาที่ของ
รัฐ ใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายให้เสมอภาคทุกระดับ ต้ังแต่ระดับท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน เพ่ือสร้าง
วินัยและความเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติในสังคม กฎหมายไม่สามารถเป็นเครื่องมือของคนกลุใด
กลุ่มหน่ึงได้ 

๑.๕) เง่ือนไขของความสําเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑.๕.๑)  เป้าหมาย การทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบไม่ เป็นอุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (ASEAN Community : AC) 
จําเป็นต้องปฏิรูปให้ประเทศมีภาพลักษณ์ในด้านความโปร่งใส ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ทั้ง
ในกลุ่มอาเซียน และกลุ่มประเทศอ่ืนๆ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการมีธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างความ
น่าเช่ือถือและจูงใจประเทศต่าง ๆ ให้เข้ามาลงทุนมากขึ้น 

๑.๕.๒)  เสริมสร้างสังคมไทยที่พึงปรารถนา สังคมที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
สงบเรียบร้อย มีความมั่นคงปลอดภัย โดยการกล่อมเกลาสังคมทุกภาคส่วน ปลูกฝังความเช่ือ ค่านิยม 
พัฒนาจิตใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมของประชาชนให้ยึดหลักความถูกต้อง เสมอภาค การเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมสําคัญกว่าประโยชน์ส่วนตน ย่อมนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนทุกเรื่อง ต้ังแต่เรื่อง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และทุกเรื่อง เพ่ือนําพาประเทศไปสู่จุดหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

สรุป ตามแนวทางและรูปแบบการดําเนินการป้องกันการทุจริต กําหนดเป็นตารางได้ดังน้ี 
 
 



๑๖๔ 

ตารางที่ ๔.๒  ตารางแสดงนโยบายของผู้บริหารระดับสูงเพ่ือเป็นรูปแบบการดําเนินการป้องกันการ
ทุจริต 

มาตรการ/แนวทาง รูปแบบการดําเนนิการป้องกันการทุจริต 
๑. มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบตามคํ าสั่ ง  คสช . ๖๙ /
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๕๗ 

๑. ให้มีการกําหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกันและ
แก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้น 

- การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบ 

เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒. หากมีการกล่าวหา พบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําหรือเข้าไปเก่ียวข้องในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  หัวหน้าส่วนราชการต้องใช้มาตรการทาง
ปกครอง กฎหมาย วินัย ดําเนินการอย่างเฉียบขาด รวดเร็ว 
๓. ดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด จริงจัง 
๔. การปล่อยปละละเลยของหัวหน้าส่วนราชการ หรือ
ผู้บังคับบัญชาในการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามแนวทางข้อ ๑. และ ๒. ถือเป็นความผิดทางอาญาและหรือ
วินัยแล้วแต่กรณี 

๒. แน วท างก ารขั บ เคลื่ อ น
มาตรการแนวทางการป้องกัน
และแก้ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ 

๑. ปรับปรุงระบบราชการให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ  
ปรับปรุงระบบราชการในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น

ให้ ทั นสมั ย  โปร่ งใส  สามารถบ ริการประชาชนได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพและยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี กร
บริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และ
สะดวก 
๒. ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้สามารถ
ให้บริการเชิงรุกในรูปแบบของการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
จากประชาชนในต่างจังหวัดศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจร
ที่ให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว 
(One Stop Service) 

 
 
 



๑๖๕ 

ตารางที่ ๔.๒  ตารางแสดงนโยบายของผู้บริหารระดับสูงเพ่ือเป็นรูปแบบการดําเนินการป้องกันการ   
   ทุจริต (ต่อ) 

มาตรการ/แนวทาง รูปแบบการดําเนนิการป้องกันการทุจริต 
 ๓. ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม 

ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษา
ศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกระดับอย่างเคร่งครัด 
๔. ปรับปรุงระเบียบกฎหมาย 

ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเป็นวาระ
สําคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการ
ปฏิรูปทุกด้าน โดยจะเร่งรัดการดําเนินการต่อผู้กระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมี
โอกาสประเมินระดับความน่าเช่ือถือขอบงหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน 
๕. ส่งเสริม สนับสนุน/บูรณาการ องค์กรภาคเอกชน 

ส่งเสริม สนับสนุน/บูรณาการ องค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่างๆ ที่จัดต้ัง เพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
ในระยะต่อไปจะจัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่
ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 

๓. ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
ก ระท รวงมห าด ไท ย ใน ก าร
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ 
มิชอบ 

๑. ก า ร จั ด ต้ั ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต
กระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) เพ่ืออํานวยภารกิจด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บังเกิด
ผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม และประสานงานหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง อาทิ ป.ป.ช. เป็นต้น 
๒. การกําหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
๓. การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตกระทรวงมหาดไทย 
๔. การจัดทํามาตรฐานโปร่งใสของสํานักงานปลัดกระทรวง
หาดไทย ได้แก่ การจัดทําแผนมหาดไทยใสสะอาด 



๑๖๖ 

ตารางที่ ๔.๒  ตารางแสดงนโยบายของผู้บริหารระดับสูงเพ่ือเป็นรูปแบบการดําเนินการป้องกันการ
ทุจริต (ต่อ) 

มาตรการ/แนวทาง รูปแบบการดําเนนิการป้องกันการทุจริต 
 ๕. ร่วมดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ซึ่งมีสํานักงาน 
ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงาน โดยกระทรวงมหาดไทยได้
จัดทําแผนงานการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการแผนงานการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ มุ่งหวังการปลูก
จิตสํานึก จริยธรรม และคุณธรรมให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กรภาค
ประชาชน และประชาชนทั่วไป ให้มีจิตสํานึกรับผิดชอบในประโยชน์
สาธารณะ คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตนสิ่งที่
กระทรวงมหาดไทยจะต้องเร่งดําเนินการภายในช่วงระยะเวลาประมาณ ๑ 
ปี นับจากน้ีคือ การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เอาจริงเอาจังกับ
การแก้ไขปัญหาทุจริตให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

๔. แนวการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของ
กระทรวงมหาดไทย 
(แนวทาง ๓ ป ๒ ย) 

๑. ปลูกฝัง 
เน้นการปฏิบัติงานในลักษณะบูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ 

เอกชน ภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วน ในการรณรงค์ปลูกฝังจิตสํานึกทุกระดับ 
โดยเฉพาะในระดับนักเรียน นักศึกษา ส่งเสริมให้มีค่านิยมยึดถือคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการดําเนินชีวิต 
๒. ป้องกัน 

บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ทุก
ภาคส่วน สร้างกระแสสังคมให้ประชาชนรู้สึกต่ืนตัวกับกระแสงการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใช้มาตรการ “ปรามก่อนเกิด” เพ่ือไม่ให้
ตัดสินใจกระทําความผิด + ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ให้สังคมยึดถือปฏิบัติ 
นําไปสู่สังคมที่เป็นธรรม ประชาชนยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินชีวิต 
การกําชับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติตนเป็นตัวอย่างตามหลักจริยธรรมนํา
ความศรัทธาสู่องค์กร 
๓. ปราบปราม 

สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการตรวจสอบ ลงโทษ 
และปราบปราม ผู้กระทําผิดในการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่ปกป้อง
กระทําความผิด ผู้กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบต้องได้รับการ
ลงโทษ ผู้ถูกลั่นแกล้งต้องพ้นข้อกล่าวหาอย่างเป็นธรรม 
๔. ยกย่องชมเชย 

ส่งเสริมให้รางวัลผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่
ดีของหน่วยงาน/สังคม ให้มีความภาคภูมิใจในการเป็นแบบอย่างที่ดี ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐกล้าทําความดี กล้าเปิดเผยข้อมูลที่ทําให้เกิดความเสียหาย 



๑๖๗ 

ตารางที่ ๔.๒  ตารางแสดงนโยบายของผู้บริหารระดับสูงเพ่ือเป็นรูปแบบการดําเนินการป้องกันการ
ทุจริต (ต่อ) 

มาตรการ/แนวทาง รูปแบบการดําเนนิการป้องกันการทุจริต 
 ๕. ยึดหลักการบังคับใช้กฎหมาย 

สนับสนุนหน่วยงานและเจ้าหนาที่ของรัฐ ใช้มาตรการบังคับใช้
กฎหมายให้เสมอภาคทุกระดับ ต้ังแต่ระดับท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน เพ่ือ
สร้างวินัยและความเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติในสังคม กฎหมายไม่
สามารถเป็นเคร่ืองมือของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงได้ 

๕. เง่ือนไขของความสําเร็จ
ในการป้องกันและแก้ไข
ปั ญ ห าก ารทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย การทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community : AC) จําเป็นต้องปฏิรูปให้ประเทศมีภาพลักษณ์ในด้าน
ความโปร่งใส ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ทั้งในกลุ่มอาเซียน 
และกลุ่มประเทศอ่ืนๆ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการมีธรรมาภิบาลเพ่ือ
สร้างความน่าเช่ือถือและจูงใจประเทศต่าง ๆ ให้เข้ามาลงทุนมากขึ้น 

เสริมสร้างสังคมไทยที่พึงปรารถนา เป็นสังคมที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีความสงบเรียบร้อย มีความมั่นคงปลอดภัย โดยการกล่อมเกลาสังคม
ทุกภาคส่วน ปลูกฝังความเช่ือ ค่านิยม พัฒนาจิตใจ ปรับเปล่ียนทัศนคติ
และค่านิยมของประชาชนให้ยึดหลักความถูกต้อง เสมอภาค การเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมสําคัญกว่าประโยชน์ส่วนตน ย่อมนําไปสู่การพัฒนาที่
ย่ังยืนทุกเรื่อง ต้ังแต่เรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา เพ่ือ
นําพาประเทศไปสู่จุดหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๖. บทสรุป รูปแบบการดําเนินการป้องกันการทุจริตต้องดําเนินการต่อยอด 
ดําเนินการในพ้ืนที่จังหวัด/อําเภอ/ตําบล/หมู่บ้าน ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ในเรื่องคน วัฒนธรรม ปัจจัยแวดล้อมย่อมจะต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกัน 
มาตรการสนับสนุนผลักดันนโยบายของรัฐบาล ด้านการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและสนับสนุนการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเกิดผลสําเร็จเป็น
รูปธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคเอกชนและเครือข่าย
ต่างๆ ที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือสอดส่องเฝ้าระวังตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในพ้ืนที่ พร้อมทั้งกําหนดแนว
ทางการดําเนินการในอนาคต และประการสําคัญที่สุดคือ การสร้าง
ทัศนคติให้ประชาชนรู้สึกต่ืนตัวกับกระแสต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และกล้าเปิดเผยข้อมูลเมื่อพบการกระทําความผิด 

 
 



๑๖๘ 

 ๒) ในระดับปฏิบัติ โดยเก็บข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาใน ๔ 
ภาคท่ัวประเทศ จํานวน ๑,๔๐๐ คน พบว่า มีการนําเสนอรูปแบบการป้องกันการทุจริตในเรื่อง “ทํา
อย่างไรให้การทุจริตลดลง” ซึ่งแบ่งหัวข้อเป็นประเด็น ๕ ด้าน คือ ด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านการป้องกันการทุจริต ด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านการยกย่องชมเชยผู้ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง  ด้านการยึดหลักการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

๒.๑)  ด้านการ “ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม” 
๒.๑.๑)  บรรจุหลักสูตรการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยปลูกฝังเยาวชนต้ังแต่

ระดับประถมศึกษา ครอบคลุมทุกระดับ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องดําเนินการอย่างเอาจริงเอาจัง
และต่อเน่ือง พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
ต่อเน่ือง 

๒.๑.๒)  จัดโครงการปลูกฝังจิตสํานึก เช่น การเข้าวัดทุกวัน อาทิตย์ ปลูกฝัง
แนวทางการทํางานอย่างสุจริต และจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเป็นประจําต่อเน่ือง 

๒.๑ .๓)  ปรับโครงสร้างอํานาจหน้าที่ใหม่ทั้งหมด โดยลดทอนอํานาจแบบ
เบ็ดเสร็จให้รับผิดชอบเฉพาะกฎหมายบางฉบับ เช่น กฎหมายอาญา เท่าน้ัน ส่วนกฎหมายอ่ืนให้แต่ละ
หน่วยงานที่รับผิดชอบมีบทบาทหน้าที่ในการจับกุม ฟ้องได้เอง 

๒.๑.๔)  ปลูกฝังทัศนคติ สร้างความตระหนักให้เห็นโทษ/พิษภัยของการทุจริต
คอร์รัปช่ัน เริ่มต้ังแต่เด็กเล็ก และกําหนดเป็นวิชาเรียนต้ังแต่ระดับอนุบาล 

๒ .๑ .๕ )  บังคับใช้กฎหมายเพ่ือลงโทษผู้กระทําการทุจริต  โดยเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งกําหนดข้อปฏิบัติในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง เน้นหนักในสถาบันการศึกษา และระบบราชการให้เห็นเป็น
รูปธรรม 

๒ .๑ .๖ )  ส่งเสริม  พัฒนาจิตใจ และพฤติกรรมอันดีงามแก่เด็ก เยาวชน 
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน รวมท้ังส่งเสริมสร้างขวัญกําลังใจให้ข้าราชการเป็น
บุคคลที่มีคุณธรรมนําใจใช้ชีวิตพอเพียง 

๒.๑.๗)  แก้ไขจิตสํานึกของคนให้ถือศีลธรรม ไม่ประพฤติช่ัวคดโกง 
๒.๒)  ด้านการ “ป้องกันการทุจริต” 

๒.๒.๑)  การอบรมให้ความรู้ สร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
เริ่มต้นระดับรากหญ้า ขยายสู่ทุกระดับ 

๒ .๒ .๒ )  การเพ่ิมโทษผู้กระทําความผิดและบังคับใช้ให้เด็ดขาด กําหนด
มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจน มิให้หัวหน้าหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ใช้อํานาจในทางที่ผิด พร้อม
ทั้งรณรงค์สร้างจิตสํานึกและลงโทษผู้กระทําผิด 

๒.๒.๓)  จัดทํานโยบายประกาศหมู่บ้าน/ชุมชนใสสะอาด ปลอดคนทุจริตคดโกง 
๒.๒.๔)  ควรต้ังให้มีผู้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวโดยตรงเพ่ือหาหลักฐานดําเนินคดี

กับผู้บริหาร อปท. อย่างเด็กขาด 
๒ .๒ .๕)  ควรจัดให้มีแนวทาง กิจกรรมป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน อย่าง

กว้างขวางต่อเน่ือง 



๑๖๙ 

๒.๒ .๖)  สร้างภูมิคุ้มกันโดยสร้างความตระหนักด้านคุณธรรมจริยธรรมให้
ประชาชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย 

๒.๒.๗)  ให้ความสําคัญมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบการกระทําผิดกฎหมาย
ระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดต่อเน่ือง พร้อมทั้งควรอบรมให้ความรู้ระเบียบกฎหมายต่างๆ 

๒.๒.๘)  จัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๒.๒.๙)  ควรปรับปรุง เพ่ิมรายได้/สวัสดิการ ให้ข้าราชการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ไม่ต้องหารายได้จากวิธีการที่ไม่ถูกต้อง 

 ๒.๓) ด้านการ “ปราบปรามการทุจริต” 
๒.๓.๑)  ปรับทัศนคติในระยะยาว โดยการสร้างกระแสสังคมจากทุกภาคส่วน

และดําเนินการอย่างต่อเน่ือง-ย่ังยืน 
๒ .๓ .๒)  การอบรมและสร้างจิตสํานึก เน้นให้ผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอ

ความเห็นในทางกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีความเช่ียวชาญ เป็นมืออาชีพ และซื่อตรงต่อหน้าที่ 
๒.๓.๓)  เสนอให้ฝ่ายปกครองซึ่งยังมีภาพลักษณ์ที่น่าเช่ือถือ เป็นผู้ผสาน/บูรณา

การกับทุกหน่วยงานในพ้ืนที่ หมู่บ้าน ชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด หน่วยงาน องค์กรในพ้ืนที่ ร่วมมือ
ในการดําเนินการปราบปรามการทุจริต 

๒.๓.๔)  ดําเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด ไม่ให้มีตัวอย่างอภิสิทธ์ิชน 
 ๒.๔) ด้านการ “ยกย่องชมเชยผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง” 

๒.๔.๑)  การให้ความรู้ สร้างความตระหนักด้วยการยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีของสังคม และประชาสัมพันธ์สร้างกระแสให้คนในสังคมได้รับทราบ 

๒ .๔ .๒ )  เน้นการปฏิบัติตนของหัวหน้าหน่วยงานให้เป็นตัวอย่างที่ ดีของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เน้นหลัก “ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคําสอน” เป็นอันดับแรก 

๒.๔.๓)  เน้นการยกย่องชมเชยผู้ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ทุกภาคส่วน ทุก
ระดับ สร้างให้เป็นกระแสสังคมในยุคปัจจุบันให้ได้ จึงจะสําเร็จ ต้ังแต่ระดับเยาวชน 

 ๒.๕) ด้านการ “ยึดหลักการบังคับใช้กฎหมาย” 
๒.๕.๑)  จัดให้มีสหภาพข้าราชการพลเรือน ที่มีความเข้มแข็งเพ่ือสร้างดุลยภาพ

ในด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบราชการ และเป็นศูนย์รวมพลังของข้าราชการพลเรือน 
๒.๕.๒)  ให้ความเป็นอิสระในการพิจารณากรอบโครงสร้างอัตรากําลังของหน่วย

ราชการเอง เน่ืองจากสํานักงาน ก.พ.ไม่มีความรู้ลึกซึ้งและเพียงพอต่อการกําหนดกรอบโคร้างสร้าง
อัตรากําลังและกระบวนงานของแต่ละกระทรวง ฯลฯ ในส่วนราชการกําหดกรอบอัตรากําลัง/อัตรา
ค่าตอบแทนของส่วนราชการเอง เช่น คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.
ศ.) คณะกรรมการอัยการ, สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, กระทรวงกลาโหม, องค์กรอิสระเป็นต้น 

๒.๕.๓)  จัดสรรอํานาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้การบังคับใช้กฎหมาย
เป็นอํานาจหน้าที่ของฝ่ายข้าราชการประจํา มิใช่ฝ่ายบริหารหรือสภาที่มาจากการเลือกต้ัง 



๑๗๐ 

๒.๕.๔)  การบริหารงานของ อปท. ต้องจัดระบบใหม่ระหว่างผู้บริหารและ
ข้าราชการประจํา เพ่ือมิให้ผู้บริหาร อปท.สามารถสั่งการ บังคับให้ข้าราชการประจําปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ได้ตามใจ 

๒.๕.๕)  ลงโทษผู้กระทําความผิดทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างจริงจัง และให้รุนแรง
เช่นเดียวกับโทษในการค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์ 

๒.๕.๖)  ลดกระบวนงาน ขั้นตอนที่ไม่จําเป็น ให้สั้น กระชับ รวดเร็ว เพ่ือไม่ให้มี
การใช้ช่องว่างทางกฎหมายมาเป็นกลไกในการประพฤติทุจริตมิชอบ 

๒.๕.๗)  เน้นการบังคับใช้กฎ ระเบียบ เท่าเทียมกัน พร้อมทั้งควรส่งเสริมให้มี
การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม 

๒.๕.๘)  กําหนดมาตรการทางกฎหมายลดการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบและลงโทษ
ผู้บริหารหากมีพฤติกรรมช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อกระทําความผิด 

๒.๕.๙)  จัดระเบียบกฎหมายให้เหลือน้อยฉบับแต่สามารถใช้ร่วมกันได้ครอบคลุม 
เพ่ือลดความสับสนในการปฏิบัติ 

๒.๕.๑๐) ควรต้ังหน่วยงานตรวจสอบการพิจารณาทางวิจัยของ อปท. และมี
บทลงโทษอย่างหนัก ตรงไปตรงมา เมื่อเกิดการกระทําความผิด 

ทั้งน้ี ผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้จากการระดมความเห็นจากการประชุมสัมมนาดังกล่าว ใน
ระดับปฏิบัติสรุปเป็นตารางตามสภาพปัญหา/สภาพเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตพร้อมทั้งรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริตตามประเด็นปัญหาและสภาพเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริต ดังตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ ๔.๓ สรุปผลการระดมความเห็นตามสภาพปัญหาการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตและ

รูปแบบการป้องกันการทุจริต ด้านการ “ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม” 
สภาพปญัหา/การเอ้ือประโยชน์ฯ รูปแบบการปอ้งกันการทุจรติ 

๑. ทุกภาคส่วนของสังคมยังไม่เอาจริงเอาจัง
กับการแก้ไขปัญหา 

๒. ขาดมาตรการและกฎหมายท่ีจะเอาผิด และ
บทลงโทษท่ีทําให้ผู้คิดกระทําความผิดเกรง
กลัว 

๓. ยังไม่มีหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมที่จะ
ปลูกฝังเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 

๔. ข าด อ งค์ ค ว าม รู้ ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชน  

๕. ขาดความโปร่งใสของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ 
๖. บุคลากรของรัฐบางส่วนไม่เข้าใจบทบาท

หน้าที่ของตน  ไม่คํานึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๑. บรรจุหลักสูตรการปลูกฝั งคุณ ธรรม 
จริยธรรม  

๒. ปลูกฝังเยาวชนต้ังแต่ระดับประถมศึกษา 
ครอบคลุมทุกระดับ 

๓. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องดําเนินการอย่าง
เอาจริงเอาจังและต่อเน่ือง 

๔. จัดกิจกรรมบูรณาการกับทุกภาคส่วนใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเน่ือง 

๕. จัดโครงการปลูกฝังจิตสํานึก เช่น การเข้า
วัดทุกวัน อาทิตย์ ปลูกฝังแนวทางการ
ทํางานอย่างสุจริต และจัดกิจกรรมอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องเป็นประจําต่อเน่ือง 

 



๑๗๑ 

ตารางที่ ๔.๓ สรุปผลการระดมความเห็นตามสภาพปัญหาการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตและ 
รูปแบบการป้องกันการทุจริต ด้านการ “ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม” (ต่อ) 

สภาพปญัหา/การเอ้ือประโยชน์ฯ รูปแบบการปอ้งกันการทุจรติ 
๗. การปลูกฝั งค่ านิยมของข้ าราชการ 

(ตํารวจ) ในรุ่นก่อนซึ่งเป็นสาเหตุหลัก
ประการหน่ึงที่เน้นปลูกฝังค่านิยมในเชิง
อํานาจ ฟุ้งเฟ้อ การใช้อํานาจแสวงหา
ผลประโยชน์ ซึ่งเป็นค่านิยมที่ผิดมา
ต้ังแต่รุ่นแล้วรุ่นเล่าจนกลายเป็นค่านิยม
ที่หย่ังรากลึก ยากที่จะแก้ไข  

๘. ความพยายามในการเปลี่ยนค่านิยม
ให้แก่องค์กรข้าราชการ (ตํารวจ) ไม่ได้
รับความใส่ใจจากคนในองค์กร 

๙. คนไทยบางส่วนยังมีความคิดต่อการ
ทุ จ ริ ต ว่ า เป็ น เรื่ อ งธ รรม ด า  รั บ ไ ด้ 
สามารถกระทําได้เป็นเรื่องที่ปฏิบัติกัน
มายาวนาน จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
เช่ น  การมอบสิ่ งต อบแทนแ ก่ เจ้ า
พนักงานของรัฐเพ่ือจูงใจให้ดําเนินการ
หรือไม่ดําเนินการใดๆ 

๑๐. เยาวชนได้เรียนรู้พฤติกรรมผิดๆ เช่น 
การขาดความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ ทํา
ให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี 

๑๑. ขาดการส่งเสริม พัฒนา รณรงค์ด้านการ
ปลูกฝังคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็ก เยาวชน  ข้ าราชการ  พ นักงาน 
เจ้าหน้าที่ และประชาชนอย่างต่อเน่ือง
และจริงจัง 

๑๒. สังคมไทยในปัจจุบัน คนรุ่นใหม่ยึดติด
วัตถุนิยมเป็นใหญ่ มักยกย่องคนมีฐานะ
ดีโดยมิได้มองเรื่องหลักการได้มาซึ่ ง
ทรัพย์สิน 

๖. ปรับโครงสร้างอํานาจหน้าที่ใหม่ทั้งหม 
๗. ลดทอนอํานาจแบบเบ็ดเสร็จให้รับผิดชอบ

เฉพาะกฎหมายบางฉบับ  เช่น กฎหมาย
อาญา เท่าน้ัน ส่วนกฎหมายอ่ืนให้แต่ละ
หน่วยงานที่รับผิดชอบมีบทบาทหน้าที่ในการ
จับกุมฟ้องได้เอง 

๘. ปรับเปลี่ยนให้ตํารวจไปสังกัดจังหวัด แทน
ส่วนกลาง 

๙. ปลูกฝังทัศนคติ สร้างความตระหนักให้เห็น
โทษ/พิษภัยของการทุจริตคอร์รัปช่ัน เริ่ม
ต้ังแต่เด็กเล็ก และกําหนดเป็นวิชาเรียนต้ังแต่
ระดับอนุบาล 

๑๐. บังคับใช้กฎหมายเพ่ือลงโทษผู้กระทําการ
ทุจริต 

๑๑. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเก่ียวกับการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต 

๑๒. กําหนดข้อปฏิบัติในการปลูกฝังคุณธรรม
จ ริ ย ธ ร ร ม อ ย่ า ง จ ริ ง จั ง  เ น้ น ห นั ก ใน
สถาบันการศึกษา และระบบราชการให้เห็น
เป็นรูปธรรม 

๑๓. ส่งเสริม พัฒนาจิตใจ และพฤติกรรมอันดีงาม
แ ก่ เด็ ก  เยาวชน  ข้ าราชการ  พ นักงาน 
เจ้าหน้าที่ และประชาชน 

๑๔. ส่งเสริมสร้างขวัญกําลังใจให้ข้าราชการเป็น
บุคคลที่มีคุณธรรมนําใจใช้ชีวิตพอเพียง 

๑๕. แก้ไขจิตสํานึกของคนให้ถือศีลธรรม 

 
 
 
 



๑๗๒ 

ตารางที่ ๔.๔ สรุปผลการระดมความเห็นตามสภาพปัญหาการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตและ 
รูปแบบการป้องกันการทุจริต ด้านการ “ป้องกันการทุจริต”  

สภาพปญัหา/การเอ้ือประโยชน์ฯ รูปแบบการปอ้งกันการทุจรติ 
๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับปฏิบัติยังมีความขัดสนใน

การดําเนินชีวิต มีภาระต้องรับผิดชอบมากจึง
เห็นแก่อามิสสินจ้าง สินบน ที่มีผู้เสนอให้ 

๒. สังคมไทยมีความฟุ่มเฟือย ไม่ดําเนินชีวิตโดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นที่มาของหน้ีสิน
และค่านิยมในทางที่ผิด 

๓. มาตรการและบทลงโทษทางกฎหมายไม่รุนแรงพอ
ให้ผู้ที่คิดกระทําความผิดเกรงกลัว 

๔. องค์กรหลักในระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ยังไม่เห็นความสําคัญของการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดิน 

๕. ประชาชนยังเป็นฐานเสียงของการทุจริตคดโกง
ของคนไม่ดี ซึ่งใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบแก่ตนและพวกพ้อง 

๖. เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีมานาน ทําให้ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่เคยชิน ขาดการเอาจริงเอาจัง 

๗. ขาดมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่จริงจัง 
๘. ผู้บริหาร  อปท .บางแห่งเรียกรับ เงินจากผู้ ที่

สอบแข่งขันได้ในการบรรจุเข้ารับราชการ 
๙. ปัจจุบันสังคมไทยยังไม่เน้นการป้องกันการทุจริต 

แต่มุ่งหวังให้ดําเนินการปราบปรามมากกว่า ซึ่ง
ทําให้สูญเสียงบประมาณ ๒ ต่อ คือ (๑) สูญเสีย
จากการทุจริต และ (๒) สูญเสียค่าใช้จ่ายในการ
สืบสวนสืบหาข้อเท็จจริงและกระทําการลงโทษ 

๑๐. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อปท. ขาดความสนใจ 
ไม่ให้ความสําคัญในการตรวจสอบป้องกันการ
ทุจริต และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๑๑. ข้าราชการเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสําคัญต่อการ
ประพฤติตนของประชาชน ทั้งในด้านบวกและ
ด้านลบ  ความคาดหวังของสังคมอยากเห็น
ข้าราชการเป็นตัวอย่างที่ดี แต่ข้าราชการยังมี
รายได้น้อยกว่านักการเมือง ภาคเอกชน 

๑. การอบรมให้ความรู้ 
๒. การเพ่ิมโทษผู้กระทําความผิดและบังคับใช้

ให้เด็ดขาด 
๓. สร้ างเครือข่ ายการต่อ ต้ านการทุ จริต

คอร์รัปช่ัน เริ่มต้นระดับรากหญ้า ขยายสู่
ทุกระดับ 

๔. จัดทํานโยบายประกาศหมู่บ้าน/ชุมชนใส
สะอาด ปลอดคนทุจริตคดโกง 

๕. กําหนดมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติให้
ชัดเจน มิให้หัวหน้าหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่
ใช้อํานาจในทางที่ผิด 

๖. รณรงค์สร้างจิตสํานึกและลงโทษผู้กระทํา
ผิด 

๗. ควรต้ังให้มีผู้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวโดยตรง
เพ่ือหาหลักฐานดําเนินคดีกับผู้บริหาร 
อปท. อย่างเด็กขาด 

๘. ควรจัดให้มีแนวทาง กิจกรรมป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน อย่างกว้างขวางต่อเน่ือง 

๙. สร้างภูมิคุ้มกันโดยสร้างความตระหนักด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้ประชาชน 

๑๐. จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย 
๑๑. ให้ความสําคัญมาตรการเฝ้าระวังและ

ตรวจสอบการกระทําผิดกฎหมายระเบียบ
วินัยอย่างเคร่งครัดต่อเน่ือง 

๑๒. ควรอบรมให้ความรู้ระเบียบกฎหมายต่างๆ 
๑๓. สร้างความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
๑๔. จัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

กํากับดูแล อปท. 
๑๕. ควรปรับปรุง เพ่ิมรายได้/สวัสดิการ ให้

ข้าราชการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ต้องหา
รายได้จากวิธีการที่ไม่ถูกต้อง 

 



๑๗๓ 

ตารางที่ ๔.๕ สรุปผลการระดมความเห็นตามสภาพปัญหาการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตและ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตด้านการ “ปราบปรามการทุจริต”  

สภาพปญัหา/การเอ้ือประโยชน์ฯ รูปแบบการปอ้งกันการทุจรติ 
๑. อํานาจการปราบปรามนําไปสูก่ารทจุริต  
๒. ส่วนหน่ึงมีสาเหตุจากการได้มา 
๓. ซึ่งตําแหน่งหน้าที่ที่ดีด้วยการซื้อขายตําแหน่ง  
๔. การอิงกับนักการเมือง 
๕. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามไม่มีความ

กล้าหาญ การใช้ข้อความทางกฎหมายเพ่ือ
ช่วยเหลือให้ผู้กระทําความผิดรอดพ้นจาก
การถูกลงโทษยังมีให้เห็นอย่างต่อเน่ือง เช่น 
การใช้คําว่า “น่าเช่ือถือ ...” เป็นข้อความที่
ไมไ่ด้เอาจริงเอาจังกับผู้กระทําผิด 

๖. ปัจจุบันการปราบปรามการทุจริตไม่จริงจังไม่
บูรณาการในพ้ืนที่อย่างแท้จรงิ เป็นการทํา
กิจกรรมในลักษณะแยกส่วนกันทํา 

๗. ผู้กระทําความผิด ทุจริต และประพฤติมิชอบ
หลายคนรอดพ้นการถูกลงโทษ เน่ืองจากมี
อิทธิพล มีเงินทอง 

๑. นักปรัชญาปกครองโบราณกล่าวไว้ว่า 
“ที่ใดมีอํานาจมากล้น การฉ้อฉลย่อมมี
ผลสุดประมาณ” อํานาจเป็นฐานของ
การทุจริต จึงควรปรับปรุงโครงสร้าง
อํานาจโดยเฉพาะต้องเริ่มต้นที่ตํารวจ 
เพราะเป็นตัวอย่างและต้นตอของปัญหา
ทีใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 

๒. ปรับทัศนคติในระยะยาว โดยการสร้าง
ก ระแสสั งคมจากทุ กภคส่ วน และ
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง-ย่ังยืน 

๓. การอบรมและสร้างจิตสํานึก เน้นให้ผู้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอความเห็น
ในทางกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชา เป็นผู้
มีความเช่ียวชาญ เป็นมืออาชีพ และ
ซื่อตรงต่อหน้าที่ 

๔. เสนอให้ฝ่ายปกครองซึ่งยังมีภาพลักษณ์
ที่น่าเช่ือถือ เป็นผู้ผสาน/บูรณาการกับ
ทุกหน่วยงานในพ้ืนที่ หมู่บ้าน ชุมชน 
ตําบล อําเภอ จังหวัด หน่วยงาน องค์กร
ใน พ้ืนที่  ร่วมมื อ ในการดําเนินการ
ปราบปรามการทุจริต 

๕. ดําเนินมาตรการทางกฎหมายอย่าง
เด็ดขาด ไม่ให้มีตัวอย่างอภิสิทธ์ิชน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 

ตารางที่ ๔.๖ สรุปผลการระดมความเห็นตามสภาพปัญหาการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตและ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตด้านการ “ยกย่องชมเชยผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง”  

สภาพปญัหา/การเอ้ือประโยชน์ฯ รูปแบบการปอ้งกันการทุจรติ 
๑. ปัจจุบันคนท่ีเป็นหัวหน้าหน่วยงาน และได้รับ

การยกย่องจากสังคม ส่วนใหญ่จะประพฤติตน
ตามกระแส หากใครประพฤติตนทวนกระแสจะ
เป็นคนแปลกแยกในสังคม และไม่ได้รับความ
ไว้วางใจ จึงจําเป็นที่จะต้องเร่งส่งเสริมและสร้าง
ความตระหนักในเรื่องการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพ่ือเป็นค่านิยมที่คนส่วนใหญ่ในสังคม
ประพฤติปฏิบัติ 

๒. หัวหน้าหน่วยงานไม่ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง 
๓. ยังไม่ค่อยมีมาตรการยกย่องชมเชย/คุ้มครอง

บุคคลที่กล้าเปิดเผยข้อมูลการทุจริต ต่อสู้กับ
กระบวนการทุจริตอย่างจริงจัง 

๔. สังคมยังไม่เห็นว่าการได้รับการยกย่องชมเชยใน
การประพฤติตัวเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นสิ่งสําคัญย่ิง
กว่าสิ่งใด รวมท้ังการมีเงินมากมายแต่ประพฤติ
ตนไม่ดี ยังไม่เป็นที่น่ารังเกียจของสังคมไทย 

๕. การไม่กล้าเปิดเผยข้อมูล เพราะกลัวอิทธิพลและ
กลัวถูกกลั่นแกล้ง 

๑. การให้ความรู้ สร้างความตระหนัก 
๒. ยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่

ดีของสังคม 
๓. ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสให้คนใน

สังคมได้รับทราบ 
๔. เน้นการปฏิบัติตนของหัวหน้าหน่วยงาน

ให้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา 
เน้นหลัก "ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคําสอน” 
เป็นอันดับแรก 

๕. เน้นการยกย่องชมเชยผู้ประพฤติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดี ทุกภาคส่วน ทุกระดับ สร้าง
ให้เป็นกระแสสังคมในยุคปัจจุบันให้ได้ 
จึงจะสําเร็จ ต้ังแต่ระดับเยาวชน 

๖. การมีกฎหมาย/มาตรการคุ้มครองที่
ชัดเจน ระยะยาว 

๗. จัดให้มีการยกย่อง มอบรางวัล และ
สร้างกระแสรณรงค์ต่อเน่ือง 

๘. ทํากิจกรรมร่วมกับภาคเอกชนให้เป็น
เรื่องที่ทันสมัย ทุกคนควรตระหนักและ
เป็นวาระแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 

ตารางที่ ๔.๗  สรุปผลการระดมความเห็นตามสภาพปัญหาการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตและ 
รูปแบบการป้องกันการทุจริตด้านการ “ยึดหลักการบังคับใช้กฎหมาย”  

สภาพปญัหา/การเอ้ือประโยชน์ฯ รูปแบบการปอ้งกันการทุจรติ 
๑. ที่ ผ่ านมาข้ าราชการโดยเฉพาะตําแหน่ง

ร ะ ดั บ สู ง อ ยู่ ภ าย ใ ต้ ก า ร ค วบ คุ ม ข อ ง
นักการเมือง และระบบอุปถัมภ์ ทําให้ภาค
ราชการอ่อนแอในการบังคับบัญชาและ
บริหารงาน 

๒. สํานักงาน ก.พ. พิจารณาด้านกรอบโครงสร้าง 
อัตรากําลังของส่วนราชการไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ของแต่ละหน่วยงาน ทําให้เกิด
ปัญหาต่อระบบในภาพรวม ยกตัวอย่าง เช่น 
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดหารายได้เข้ารัฐ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ ต้องใช้บุคลากรจํานวน
มากกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ กลับได้รับการจัดสรร
อัตรากําลัง/บุคลากร ในจํานวนที่ใกล้เคียงกับ
หน่วยงานท่ีไม่จําเป็นต้องใช้บุคลากรมาก  ทํา
ให้เกิดภาวะขาดความสมดุลในระบบราชการ 

๓. การบังคับใช้กฎหมายโดย อปท. ไม่สามารถทํา
ได้จริง ภารกิจใดที่ต้องบังคับใช้กฎหมายจะทํา
ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ (เช่น การเก็บภาษี
โรงเรือน) เพราะผู้บริหาร อปท.มาจากการ
เลือกต้ังและต้องรักษาคะแนนเสียงจาก
ประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ในพ้ืนที่ 

๔. สังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์ ยกย่องศรัทธาคน
มีเงิน คนมีอํานาจในสังคม อีกทั้งการเป็น
สังคมบริโภคนิยม เป็นการบริโภค การแข่งกัน
ในการใช้จ่าย เน้นแข่งกันร่ํารวยจนไม่คํานึงถึง
หลักความถูกต้องดีงาม ศักด์ิรีของความเป็น
มนุษย์ ทําให้การบังคับใช้กฎหมายในประเทศ
มีลักษณะ “ใยแมงมุม” คือ ใยแมงมุมสามารถ
ดักจับสัตว์ตัวเล็กๆ ได้ แต่ไม่สามารถดักจับนก
ตัวใหญ่ที่สามารถบินผ่านทะลุใยแมงมุมได้
อย่างสบาย 

๑.  จัดให้มีสหภาพข้าราชการพลเรือน ที่มีความ
เข้มแข็งเพ่ือสร้างดุลยภาพในด้านต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อระบบราชการ และเป็นศูนย์รวม
พลังของข้าราชการพลเรือน 

๒.  ให้ความเป็นอิสระในการพิจารณากรอบ
โครงสร้างอัตรากําลังของหน่วยราชการเอง 
เน่ืองจากสํานักงาน ก.พ.ไม่มีความรู้ลึกซึ้ง
และเพียงพอต่อการกําหนดกรอบโคร้าง
สร้างอัตรากําลังและกระบวนงานของแต่ละ
กระทรวง ฯลฯ ในส่วนราชการกําหดกรอบ
อัตรากําลัง/อัตราค่าตอบแทนของส่วน
ราชการเอง เช่น คณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค .ศ .) 
คณะกรรมการอัยการ, สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ, กระทรวงกลาโหม, องค์กรอิสระ 
เป็นต้น 

๓.  จัดสรรอํานาจ อปท .โดยให้การบังคับใช้
กฎหมาย เป็ น อํ าน าจห น้ าที่ ข อ งฝ่ าย
ข้าราชการประจํา มิใช่ฝ่ายบริหารหรือสภา
ที่มาจากการเลือกต้ัง 

๔.  การบริหารงานของ อปท. ต้องจัดระบบใหม่
ระหว่างผู้บริหารและข้าราชการประจํา เพ่ือ
มิให้ผู้บริหาร อปท.สามารถสั่งการ บังคับให้
ข้าราชการประจําปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามใจ 

๕.  ให้รณรงค์และสร้างกระแสอย่างจริงจังและ
ต่อเน่ือง 

๖.  เน้นการยกย่องศรัทธาคนดีมากกว่าคนรวย 
๗.  เน้นหลักศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์มากกว่า

การบริโภคนิยม 
๘.  จัดการกับระบบ “การกระจายรายได้” ของ

ประชาชนให้ใกล้เคียงกัน ลดความเหลื่อมล้ํา 



๑๗๖ 

ตารางที่ ๔.๗ สรุปผลการระดมความเห็นตามสภาพปัญหาการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตและ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตด้านการ “ยึดหลักการบังคับใช้กฎหมาย” (ต่อ) 

สภาพปญัหา/การเอ้ือประโยชน์ฯ รูปแบบการปอ้งกันการทุจรติ 
๕. สภาพแวดล้อมสังคมไทยปัจจุบันเน้นเรื่อง

ความร่ํารวยมกกว่าคุณธรรม มุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์โดยไม่คํานึงถึงความถูกต้อง 

๖. กระบ วน งานของรั ฐมี ค วาม ยุ่ งย าก 
ซับซ้อน ในกรขออนุญาต ขออนุมัติ บาง
เรื่อง ทําให้เกิดช่องว่างที่นํามาเป็นเง่ือนไข
ในการแสวงหาผลประโยชน์ 

๗. ข้าราชการรายได้น้อย มีรายจ่ายมาก อีก
ทั้ งข้าราชการแต่ละประเภทมีรายได้
แตกต่างกัน มีความก้าวหน้าแตกต่างกัน
มาก 

๘. การบังคับใช้กฎ ระเบียบ ยังดําเนินการ
แบบหลายมาตรฐาน ผู้กระทําความผิด
บ างร าย ไม่ ไ ด้ รั บ ก า รล ง โท ษ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

๙. ผู้ บ ริ ห า ร ใ ช้ ดุ ล พิ นิ จ ช่ ว ย เห ลื อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อกระทําความผิด ทํา
ให้การบังคับใช้กฎหมายไม่สําเร็จ 

๑๐. ประเทศไทยมีกฎหมายที่ใช้บังคับสําหรับ
การดํ าเนิน งานภาคทุ จริตและ อ่ืนๆ 
มากมายหลายฉบับ จนบางครั้งก่อให้เกิด
ความสับสนแก่ประชาชน 

๑๑. การบังคับใช้กฎ ระเบียบไม่เท่าเทียมกัน
ในการจัดเก็บภาษีรายได้ของรัฐ 

๙. ลงโทษผู้กระทําความผิดทุจริตคอร์รัปช่ันอย่าง
จริงจัง และให้รุนแรงเช่นเดียวกับโทษในการค้า
ยาเสพติดและการค้ามนุษย์ 

๑๐. สร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชน ข้าราชการ และ
เยาวชนทุกระดับ 

๑๑. ลดกระบวนงาน ขั้นตอนที่ ไม่จําเป็น ให้สั้น 
กระชับ รวดเร็ว 

๑๒. เพ่ิมรายได้ให้ข้าราชการโดยมุ่งให้ข้าราชการแต่
ละประเภทมี รายได้ ใกล้ เคี ยงกัน  เพ่ื อ ให้
ดํารงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรีเท่าเทียมกันในสังคม 
นําไปสู่การเป็นสังคมไทยที่มีความสุข ความ
เสมอภาคที่แท้จริง  

๑๓. เน้นการบังคับใช้กฎ ระเบียบ เท่าเทียมกัน 
๑๔. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม 
๑๕. กําหนดมาตรการทางกฎหมายลดการใช้ดุลย

พินิจโดยมิชอบและลงโทษผู้บริหารหากมี
พฤติกรรมช่วยเหลือผู้ ใต้ บั งคับบัญชาเมื่ อ
กระทําความผิด 

๑๖. จัดระเบียบกฎหมายให้ เหลือน้อยฉบับแต่
สามารถใช้ร่วมกันได้ครอบคลุม เพ่ือลดความ
สับสนในการปฏิบัติ 

๑๗. เร่งรัดบังคับใช้มาตรการจัดเก็บภาษีที่เท่าเทียม
กัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๗ 

ตารางที่ ๔.๘ สรุปผลการระดมความเห็นตามสภาพปัญหาการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตและรูปแบบ
การป้องกันการทุจริต เรื่องอ่ืนๆ ที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อแนวทางต่อต้านการทุจริตฯ 

สภาพปญัหา/การเอ้ือประโยชน์ฯ รูปแบบการปอ้งกันการทุจรติ 
๑. การดําเนินการทางวินัยของ อปท. ไม่มีความ

เป็นธรรม กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง สรุปผลการสอบข้อเท็จจริงแล้ว ต้อ
เสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ซึ่งมีคณะกรรมการฯ 
ที่แต่งต้ังจากปลัด อปท.มักให้ความช่วยเหลือ
ข้าราชการที่กระทําความผิด เช่น  จากการ
กระทําความผิดวินัยร้ายแรงมักหาทางออกให้
เป็นการกระทําความผิดวินัยไม่ร้ายแรง เป็นการ
พยายามช่วยเหลือพวกพ้อง เป็นต้น 

๑. ควร ต้ังห น่วยงานตรวจสอบการ
พิจารณาทางวิจัยของ อปท. และมี
บทลงโทษอย่างหนัก ตรงไปตรงมา 
เมื่อเกิดการกระทําความผิด 

๒. ปรับปรุง/ยกเลิก  คณะกรรมการ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และแต่งต้ัง
คณะกรรมการฯ จากหน่วยงานท่ี
หลากหลายมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน 

 
นอกจากน้ี ที่ประชุมสัมมนาได้มีการแบ่งกลุ่มการสัมมนาเพ่ือระดมความเห็น เพ่ือเสนอ

รูปแบบการป้องกันการทุจริตเรื่อง “ทําอย่างไรให้การทุจริตลดลง?” ในภาพรวมโดยให้มีการแสดง
ความคิดเห็นแบ่งเป็น ๕ กลุ่มซึ่งมีข้อเสนอรูปแบบแนวทางการแก้ปัญหาสรุปดังน้ี 

๑. ให้มีการปลูกจิตสํานึกที่ดี ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ 
ส่วนรวมเป็นสําคัญ โดยปลูกฝังคุณธรรมและความพอเพียงด้วยหลักธรรม การรักษาศีล ๕ และหลัก
หิริโอปตับปะ ได้แก่ การละอายต่อการทําความช่ัวและเกรงกลัวต่อบาป 

๒. ปลูกค่านิยมใหม่ เช่น ค่านิยม ๑๒ ประการ ให้มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติตามค่านิยม 
โดยเริ่มต้ังแต่เด็ก เยาวชน ครอบครัว 

๓. นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการ
ปฏิบัติตนและเป็นแนวทางสร้างอาชีพให้สังคมมีความมงคล 

๔. ใช้มาตรการลงโทษทางสังคม และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รุนแรง เด็ดขาด และ
พิจารณาอย่างรวดเร็ว 

๕. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานบริหารจัดการของภาครัฐ โดยเฉพาะการกําหนดนโยบาย การตรวจสอบการ
ทํางานของผู้มีอํานาจ/พรรคการเมือง 

๖. ปรับสวัสดิการให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจปัจจุบัน เช่น การเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษ และ
สวัสดิการต่าง ๆ ให้กับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ พร้อมทั้งเข้มงวด การคัดเลือกบุคคลมาปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระบบคุณธรรม 

๗. ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีอํานาจในการบังคับใช้กฎหมาย 
ลงโทษผู้กระทําการทุจริต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเด็ดขาดในการใช้มาตรการการลงโทษผู้กระทํา
ผิดอย่างจริงจังและสํานึกผิดชอบช่ัวดี 



๑๗๘ 

ทั้งน้ีการประชุมระดมความเห็นเรื่อง ทําอย่างไรให้การทุจริตลดลง? ดังกล่าวผู้วิจัยได้
รวบรวมข้อมูล สรุปตามสาเหตุของการทุจริตและรูปแบบการป้องกันการทุจริตได้ดังตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ ๔.๙  ผลการระดมความคิดเห็น 

สาเหตุของการทุจริต รูปแบบการปอ้งกันการทุจรติ 
๑. ไม่มีจิตสํานึก ๑. ปลูกฝังจิตสํานึกที่ดี 
๒. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ๒. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม (เสียสละ) 
๓. ระบบอุปถัมภ์ ๓. คุณธรรม 
๔. ขาดศีลธรรม ๔. ศีล ๕, หิริโอปตัสปปะ (ความละอายต่อความช่ัว 

และเกรงกลัวต่อการทําบาป) 
๕. ค่านิยมผิด ๆ ๕. ปลูกฝังค่านิยมใหม่ 
๖. รายได้ไม่เพียงพอ (ต้องแสวงหา) ๖. ปรับสวัสดิการให้ เหมาะสมกับเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน 
๗. ขาดอุดมการณ์ ๗. ปรับทัศนคติเป็นการปลุกและปลูกจิตสํานึก 
๘. ช่องว่างทางกฎหมาย ๘. ใช้มาตรการลงโทษทางสังคม และกฎหมายอย่าง

เด็ดขาด 
๙. ใช้อํานาจในทางผิด แสวงหาผลประโยชน์ ๙. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการใช้

อํานาจทุกขั้นตอน  รวมทั้ งใช้มาตรการทาง
กฎหมายลงโทษอย่างรุนแรง รวมทั้งมาตรการ
ทางสังคม 

๑๐. ก าร เห็ น แ ก่ ป ระ โยช น์ ส่ วน ตน  ไร้
จิตสํานึก 

๑๐. สร้างจิตสํานึกที่ดีและปลูกฝังจิตสํานึก 

๑๑. การเห็นแก่พวกพ้อง ๑๑. ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และบังคับใช้อย่าง
เคร่งครัด 

๑๒. ความโลภของบุคคล ได้แก่ ความอยาก/
ความต้องการ/กิเลส 

๑๒. ปลูกจิตสํานึกปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รักษา
ศีล ๕/หิริโอปตัปปะ 

๑๓. ค่านิยมของสังคมมีความเคยชิน ๑๓. นําหลักปรัชญา “เศรษฐกิจขอเพียงมาใช้” 
๑๔. ปัญหาเศรษฐกิจ/ความยากจน ๑๔. เพ่ิมค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
๑๕. การบังคับใช้กฎหมายไม่เด็ดขาด ๑๕. เข้มงวด การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน

ตามหลักคุณธรรม 
๑๖. การเข้ามาดํารงตําแหน่งโดยมิชอบของ

ผู้ปฏิบัติงาน 
๑๖. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบ 
 
 
 
 



๑๗๙ 

ตารางที่ ๔.๙  ผลการระดมความคิดเห็น (ต่อ) 
สาเหตุของการทุจริต รูปแบบการปอ้งกันการทุจรติ 

๑๗. ปัญหาเศรษฐกิจ เช่น มีหน้ีสิน รายได้
น้อย 

๑๗. นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ 

๑๘. ความเคยชิน เห็นการทุจริตเป็นเรื่องปกติ 
เห็นแก่พวกพร้องด้วยความเกรงใจ หรือ
เกรงอิทธิพลและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง 

๑๘. สร้างจุดร่วม -ยึดเห น่ียวจิตใจด้วยการใช้
หลักธรรมทางศาสนา กล่อมเกลาให้มีความ
ละอายใจและเกรงตัวต่อบาป 

๑๙. การบังคับใช้กฎหมายที่เกรงใจผู้มีอํานาจ 
และมีช่องว่างทําให้กฎหมายไม่เข้มแข็ง 

๑๙. เพ่ิมมาตรการลงโทษให้เด็ดขาด รุนแรง และ
พิจารณาให้รวดเร็ว 

๒๐. ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ๒๐. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียน
ให้ใกล้เคียง/เท่าเทียม 

๒๑. การใช้นโยบายของผู้มีอํานาจ ๒๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบายอย่างชัดเจน, มีระบบตรวจสอบพรรค
การเมือง/ผู้มีอํานาจ 

๒๒. เจ้าหน้าที่ขาดขวัญ/กําลังใจ ๒๒. ค่าตอบแทนพิเศษ/เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็น
กรณีพิเศษ 

๒๓. ขาดศีลธรรม/จริยธรรม/คุณธรรม ๒๓. ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมเจ้าหน้าที่
ให้บริการ/ผู้รับบริการ/ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 

๒๔. ค่านิยมการโกงเป็นเรื่องปกติ/รับสินบน ๒๔. ปลูกจิตสํ านึก  ปลูกฝั งค่ านิยมที่ ถูก ต้อง
โดยเฉพาะเริ่มต้ังแต่เด็ก เยาวชน 

๒๕. หน่วยงานตรวจสอบด้านลงโทษผู้กระทํา
ผิดกฎหมายยังไม่เข้มแข็งพอ 

๒๕. ให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ต่อระบบการตรวจสอบ 

๒๖. ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ๒๖. ปลูกฝังค่านิยมต้ังแต่เด็ก/ครอบครัว มองเห็น
ประโยชน์ส่วนรวม 

๒๗. ค่านิยมเรื่องของวัตถุมากว่าจิตใจ ๒๗. ส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
ส่งเสริมคนดี มีคุณธรรมเป็นต้นแบบ 

๒๘. การบังคับใช้กฎหมาย ๒๘. กําหนดนโยบาย ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่
แน่นอน นํามาใช้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด มีบทลงโทษผู้กระทําผิดอย่างชัดเจน
และเป็นธรรม 

๒๙. ผู้มีอํานาจหน้าที่ใช้อํานาจน้ันไปในทางที่
ผิด 

๒๙. การใช้กฎหมายลงโทษอย่างเด็ดขาด รุนแรง 
การมีจรรยาบรรณ มาตรการการตรวจสอบการ
ใช้อํานาจ 

 
 



๑๘๐ 

ตารางที่ ๔.๙  ผลการระดมความคิดเห็น (ต่อ) 
สาเหตุของการทุจริต รูปแบบการปอ้งกันการทุจรติ 

๓๐. การขาดคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ๓๐. ส่งเสริมการปลูกฝัง เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม 
ต้ังแต่เยาว์วัย ตลอดจนทุกช่วงวัยในการใช้ชีวิต
แก่เยาวชน ประชาชน โดยผ่านกระบวนการ
เรียนการสอน กระบวนการทางสังคม ปฏิบัติ
ตามคําสอนศาสนาที่ตนเองนับถือ 

๓๑. มุ ม มอ งเรื่ อ งก ารทุ จ ริ ต เป็ น เรื่ อ ง
ธรรมดาไม่ร้ายแรง 

๓๑. รณรงค์/ปลูกฝังจิตสํานึกว่าการทุจริตเป็นเรื่อง
ร้ายแรงน่ารังเกียจ ใช้มาตรการทางสังคมลงโทษ 

๓๒. การขาดความเสมอภาค/ความเท่า
เทียมกันในสังคม 

๓๒. การให้โอกาส/ความเสมอภาคประชาชน โดย
เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ/ปราศจากความ
ลําเอียง สื่อเสนอข่าวยอย่างรอบด้าน รอบมุม 

 
 

๔.๒.๒  ทัศนะของผู้บริหารและบุคลากรในระดับพื้นที่ที่มีต่อรูปแบบการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบตามแนวพุทธศาสนา 

 ตามที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกพ้ืนที่ ๔ จังหวัดที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล
พระปกเกล้าทองคํา จังหวัดละ ๑ แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลอุโมงค์ จังหวัดลําพูน เทศบาลเมืองแม่
เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบการป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางพุทธศาสนาแตกต่างกันดังน้ี 
 ๑. เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

จากการให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
ของเทศบาลตําบลอุโมงค์ พิจารณาสรุปว่า เทศบาลตําบลอุโมงค์ บริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ว่า “อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม ศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา” 
พร้อมทั้งยึดหลักการบริหารงาน ๕ ประการ ได้แก่ 

   ๑) หลักการมีส่วนร่วม เทศบาลตําบลอุโมงค์ทํางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ใน
ลักษณะภาคีเครือข่ายอย่างสม่ําเสมอ เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน แกนนําเด็กและเยาวชน 
ผู้สูงอายุ อาสาสมัคร วัด โรงเรียน และหน่วยงานของรัฐทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่ 

   ๒) เป็นศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา เทศบาลตําบลอุโมงค์มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายทาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   ๓) นําพาชีวิตบนความพอเพียง เทศบาลตําบลอุโมงค์นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน 

   ๔) ร่วมเดินเคียงเครือข่าย เทศบาลตําบลอุโมงค์ให้ความสําคัญกับการเสริมสร้าง
เครือข่ายและการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายช่วย
ให้เทศบาลตําบลอุโมงค์ก้าวข้ามข้อจํากัดที่มีอยู่ 



๑๘๑ 

   ๕) ขยายผลเป็นตําบลน่าอยู่ การดําเนินงานของเทศบาลตําบลอุโมงค์ร่วมกับภาคี
เครือข่ายมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดคือ การเป็นตําบลน่าอยู่อย่างย่ังยืน๔๙ 

เทศบาลตําบลอุโมงค์พัฒนาศักยภาพของตนอย่างต่อเน่ืองผ่านกระบวนการทํางาน
ร่วมกับเครือข่ายพ่ีเลี้ยง เช่น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และสถาบันวิจัยหริภุญไชย
รวมท้ังได้พัฒนาตําบลอุโมงค์แบบองค์รวม ทั้งในด้านการเกษตร สวัสดิการชุมชน สุขภาพชุมชนการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน เศรษฐกิจชุมชน การศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
รักษาความปลอดภัย ผ่านกระบวนการทํางานและการทํากิจกรรมร่วมกับเครือข่ายพัฒนา ซึ่งมี
มากกว่า ๒๔ เครือข่าย เช่น เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตําบลอุโมงค์ เครือข่ายกลุ่ม
กองทุนออมทรัพย์สวัสดิการประชาชนตําบลอุโมงค์ เครือข่ายอาสาสมัครจิตอาสาตาวิเศษ เครือข่าย
ศูนย์บริหารจัดการขยะโดยชุมชนบ้านป่าเส้า หมู่ ๙ เครือข่ายสหกรณ์ไวน์ลําพูน และเครือข่ายศูนย์ 
อปพร. เทศบาลตําบลอุโมงค์ เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่นคือ การเป็นตําบลน่าอยู่
อย่างย่ังยืน 

แนวคิดในการทํางานของเทศบาลอุโมงค์มีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่ประชาชน ทําอย่างไร
ที่จะให้ประชาชนกินดี อยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเทศบาลได้จัดทํายุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิดในการทํางานของคนในองค์กรตามหลักปัจจัยแห่งความสําเร็จ ๑๒ ประการ ได้แก่ 

(๑) ผู้นําองค์กรเป็นผู้มีความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความมุ่งมั่น ต้ังใจอย่าง
แรงกล้าที่จะทําให้องค์กรมีความก้าวหน้า 

(๒) วัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ ทําเมืองให้น่าอยู่และการเป็นเทศบาลต้นแบบ 
(๓) ผู้นํามีกลยุทธขับเคลื่อนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
(๔) มีการประชุมบ่อยๆ เพ่ือเป็นสื่อกลางความเข้าใจ ทํางานเป็นทีม 
(๕) มีกลไกการปรับปรุง เพ่ือนําไปสู่การบริหารจัดการที่ดีอยู่เสมอ 
(๖) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ 
(๗) มีระบบการควบคุมการใช้ทรัพยากรที่ดีทําให้เจ้าหน้าที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์

โดยมิชอบ 
(๘) มีการแข่งขันเปรียบเทียบกับเทศบาลอ่ืน 
(๙) การเอาใจใส่ผู้ร่วมงา เช่นการให้ของขวัญ 
(๑๐) ไม่ยึดติดกับระเบียบแต่ก็ไม่ทําให้ผิดระเบียบ 
(๑๑) เน้นการทํางานแบบยืดหยุ่น/ง่าย/รวดเร็วเป็นหลัก 
(๑๒) เน้นให้เจ้าหน้าที่ทํางานแบบมีความสุข ตอบสนองความพึงพอใจของส่วนรวม๕๐ 
ในด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเทศบาลตําบลอุโมงค์จะเน้น

ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยกตัวอย่างเช่น การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลจะเน้นให้ทุกชุมชนเข้าร่วม
ประชุม ในลักษณะการทําประชาคม เพ่อระดมปัญหาความต้องการ กลั่นกรอง คัดสรรพิจารณาสภาพ
ปัญหาความต้องการในระดับหมู่บ้าน จัดให้มี การอบรมผู้ประสานแผนชุมชน เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์
                                                            

๔๙ สัมภาษณ์ นายขยัน วิพรหมชัย, นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ จังหวัดลําพูน, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๕๐ สัมภาษณ์ นางจันเพ็ญ สุทธิจิระพีร์, ปลัดเทศบาลตําบลอุโมงค์ จังหวัดลําพูน, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๒ 

ชุมชน วางแผนชุมชน ซึ่งเทศบาลให้ความสําคัญ ๒ ประเด็นหลักคือ การสร้างความโปร่งใสในทุก
ขั้นตอน การดําเนินงานและเน้นการสร้างความตระหนักและจิตสํานึกให้แก่บุคลากร และเน้น
กรรมการติดตาม และตรวจสอบและมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร พร้อม
ทั้งมีการใช้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการทํางาน
เพ่ือป้องกันการทุจริตในองค์กร และพื้นที่โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบแผนงาน/
โครงการ และงบประมาณที่ลงสู่พ้ืนที่ เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโดยใช้เสียงตามสาย 
และผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ๕๑  

การป้องกันการทุจริตที่ ดีที่สุดคือ การสร้างภาคีเครือข่ายในชุมชนให้เข้มแข็ง 
โดยเฉพาะประชาชนในระดับล่าง จะเป็นหูเป็นตาคอยสอดส่องดูแลผู้ประพฤติทุจริตเป็นอย่างดี แต่
ปัญหาในการสร้างภาคีเครือข่ายน้ันขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในการฝึกอบรมให้
ความรู้กับภาคีเครือข่าย นอกจากน้ีควรมีการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ร่วมมือกันในการป้องกันการ
ทุจริตด้วย๕๒ 

การบริหารงานภายในองค์กร นายกเทศมนตรีได้มีคําสั่งมอบหมายและแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์กร แต่ละฝ่ายมีหน้าที่อย่างชัดเจน มีการประชุมเพ่ือทบทวน ผล
การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย เพ่ือให้ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเทศบาลได้มีโครงการ “เช้าน้ีคนดีของ
เทศบาล” ในทุกวันจันทร์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร
เป็นอย่างดี๕๓ 

ในองค์กรมีการสร้างเคร่ืองมือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการทํางาน
ของเทศบาลพร้อมทั้งแจ้งปัญหาความต้องการของประชาชนควบคู่ไปด้วย เช่น จัดรายการวิทยุชุมชน 
วารสาร ระบบเครือข่ายสารสนเทศ จัดตู้พลาสติกไว้ตามจุดต่างๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็น พร้อมทั้งมีเสียงตามสายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมของเทศบาลด้วย๕๔ 

แนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ระเบียบ 
กฎหมายในการดําเนินการกรณีทุจริตต้องชัดเจน / รุนแรง ปลูกฝังค่านิยมไม่ทุจริตทั้งในระดับบุคคล
และองค์กร เริ่มต้ังแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน และหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบต้องดําเนินการ
อย่างสมํ่าเสมอ เช่น ส.ต.ง., ป.ป.ช., ป.ป.ท. เป็นองค์กรอิสระที่มีส่วนสําคัญย่ิง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของ อ.ป.ท.๕๕ 

โดยสรุป ผู้วิจัยพิจารณาว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตําบลอุโมงค์ประสบ
ความสําเร็จในการบริหารจัดการ ผู้บริหารได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนหลายสมัย เน่ืองจากได้รับ
ความไว้วางใจจากประชาชน ซึ่งจะเห็นได้จากการวิเคราะห์แนวทางการดําเนินงานของเทศบาล พบว่า 

                                                            
๕๑ สัมภาษณ์ นายขยัน วิพรหมชัย, นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๕๒ สัมภาษณ์ นายชาติชาย  ปันมงคล, รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน, ๑๔ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 
๕๓ สัมภาษณ์ นางจันเพ็ญ สุทธิจิระพีร์, ปลัดเทศบาลตําบลอุโมงค์ จังหวัดลําพูน, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๕๔ สัมภาษณ์ นายปัญญา เขียนสุวรรณ, รักษาการผู้อํานวยการกองคลัง, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๕๕ สัมภาษณ์ นายวรกาน ปัญฌะวิชัย, ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรม จังหวัดลําพูน, ๑๔ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 



๑๘๓ 

ผู้บริหารและบุคลากรมีการทํางานร่วมกัน มีการเน้นด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีระบบการ
ควบคุมที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป้ฯหลัก ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทํางานที่เปิดเผย โปร่งใส 
จริงใจต่อประชาชน อีกทั้งมุ่งประสงค์ต่อการพัฒนาการทํางานของเทศบาล โดยผู้นํา ผู้บริหาร 
บุคลากรในองค์กรมีการประชุมหารือกันอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งตรงกับหลักศาสนา ได้แก่ หลักอปริหานิย
ธรรม๗ ผนวกกับ หลักธรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นให้บุคลากรของท้องถิ่นรักษาศีล ๕   
ซึ่งความโดดเด่นของเทศบาลตําบลอุโมงค์คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา พร้อม
ทั้งเสนอแนวทางการแก้ปัญหา โดนเฉพาะการมีส่วนร่วมในเรื่องการส่งเสริมแนวทางการดําเนินงาน
ของท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตย คือหัวใจท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสะท้อนนวัตกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

สําหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นและความเป็นเลิศด้าน
ความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคํา ได้แก่ 
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ซึ่งเป็นโครงการการคัดแยกขยะที่กําหนดระเบียบพัสดุการเงินไว้
อย่างชัดเจน มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ โดยให้อยู่ในกํากับของคณะกรรมการและมีการ
ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเน่ือง และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางต่อการบริหารงานท้องถิ่น 

๒. เทศบาลเมืองแม่เหียะ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเทศบาล

เมืองแม่เหียะ พิจารณาสรุปได้ว่า เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้มีแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 
๒.๑) เทศบาลเมืองกําหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองไว้ว่า “ประชาชนมีสุขถ้วนหน้า 

พัฒนาอย่างย่ังยืน บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง” และยังให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานที่จะช่วยตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลการทํางานของ
องค์กร การดําเนินการที่ผ่านมาอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ทั้งจากพนักงาน ผู้นําชุมชน และ
ประชาชน ทํางานร่วมกันสู่ความสําเร็จตามที่คาดหวังไว้และทุกคนมีความสุขและสนุกในการทํางาน 

๒.๒) ประเด็นความโปร่งใสในการบริหารและการตัดสินใจ เน้นการดําเนินงานที่
เป็นไปตามกฎระเบียบหรือแบบแผนอันดีของสงัคมหรือองค์กร พร้อมและยินดีที่จะให้มีการตรวจสอบ
วิธีการและผลประโยชน์เก่ียวข้อง ส่งผลให้ทุกคนทํางานอย่างมีความสุข รู้สึกมั่นคง และมีความ
สามัคคีต่อกัน ทั้งน้ี เทศบาลเมืองแม่เหียะได้วางหลักและแนวทางการทํางานในพ้ืนที่ ๕ ประการ
สําคัญ ดังน้ี 

   (๑) การทํางานอย่างเปิดใจ ใจกว้าง และยอมรับความแตกต่างของบุคคลแต่ละคนท่ี
ย่อมมีความคิด ความเช่ือ และความสามารถที่แตกต่างกัน และต่างไปจากผู้บริหาร 

   (๒) การทํางานโดยใช้หลักและวิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในการบริหารงานและ
บริหารคน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกระบวนการตัดสินใจท่ีสําคัญๆ ที่มีผลกระทบต่อการทํางาน หรือต่อ
วิธีการทํางานของบุคคลต่างๆ จํานวนมาก 

   (๓) มีการเสาะแสวงหาข้อมูล ข่าวสาร ที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ทันสมัย เพ่ือช่วยให้เกิด
การคิดเพ่ือการตัดสินใจเป็นไปอย่างเหมาะสม และรวดเร็ว โดยไม่มีวาระซ่อนเร้น ส่งผลให้ผู้บริหารมี
ความมั่นใจในการตัดสินใจ และพร้อมรับการตรวจสอบต่อวิธีการและผลของการตัดสินใจ 



๑๘๔ 

   (๔) การตัดสินใจของเทศบาล มีการสอบถาม สืบหา ความคิดเห็น หรือข้อมูลทาง
ปฏิบัติตรง ได้แก่ ปัญหา อุปสรรค ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะเทศบาลให้ความสําคัญแก่ผู้ร่วมงานให้
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมทั้งจากภายในองค์กรเทศบาล และจาก
ภายนอกองค์กร น่ันคือชุมชน สังคม ส่งผลให้การบริหารและการตัดสินใจมีความโปร่งใส ทุกเมื่อ ทุก
เวลา พร้อมให้มีการตรวจสอบทุกรูปแบบ 

   (๕) ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์กร และสังคมมากกว่าผลประโยชน์
ส่วนตัวหรือของเฉพาะกลุ่มบุคคล การตัดสินใจมิได้เพ่ือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นพิเศษ การบริหารและการ
ตัดสินใจอิงผลประโยชน์ส่วนรวมด้วยความเป็นกลาง ยุติธรรม และมีความเสมอภาค ก่อให้เกิดความ
โปร่งใส 

๒.๓) การดําเนินการของเทศบาลเมืองแม่เหียะแบ่งเป็น ๑ สํานัก ๖ กองงาน แต่ละ
กองงาน มีหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการที่แตกต่างกันไป ทําให้บางครั้งประชาชนเมื่อมาติดต่ออาจ
สับสนว่าต้องติดต่อที่กองงานใด หรือบางครั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบติดราชการส่วนอ่ืน ก็ไม่สามารถ
ให้บริการได้ ทําให้ประชาชนเสียเวลาในการติดต่องานต่างๆ ดังน้ันศูนย์ One Stop Service เทศบาล
เมืองแม่เหียะ จึงเป็นการรับบริการจากงานให้บริการของทุกกองงานไว้จุดๆเดียว โดยเริ่มเปิดใช้
บริการต้ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพ่ือบริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ โดยการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ สําหรับบันทึกข้อมูล และการแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้ตรง
กับความต้องการและภารกิจของเทศบาลรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม ดําเนินการรับบริการ
ประชาชนโดยไม่มีการหยุดพักกลางวัน 

๒.๔) สําหรับช่องทางการแจ้ง  ประชาชนสามารถใช้ได้หลายช่องทาง คือ มาแจ้งด้วน
ตนเองผ่านสมาชิกสภา ผู้นําชุมชน กํานันผู้ใหญ่บ้าน เว็บไซด์เทศบาล โทรศัพท์จดหมายร้องเรียน 
หรือคําร้องทั่วไป จากนั้นเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องจะบันทึกคําร้องลงในระบบคอมพิวเตอร์และคัดกรองงาน
ว่าแต่ละเร่ืองจะเข้ากองงานใด และจะทําการป้อนข้อมูลเข้าไปในแต่ละกองงาน เมื่อข้อมูลถูกบันทึก
ลงระบบแล้ว งานที่ร้องขอจะแสดงผล ไปยังโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ของคณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ที่ดูแลระบบของแต่ละกองซึ่ง
จะมีรหัสส่วนตัวสําหรับเจ้าดําเนินการ ตรวจสอบและแก้ไขสถานะงาน จากนั้นเจ้าหน้าที่ธุรการกอง ที่
ดูแลระบบจะดําเนินการพิมพ์คําร้องขอเสนอตามลําดับขั้นต่อไป ทั้งน้ีเจ้าหน้าที่ One Stop Service 
จะดําเนินการรายงานผลเป็นสถิติการดําเนินงานซึ่งประกอบไปด้วย งานที่รับเร่ืองแต่ละกองงาน งาน
ที่ดําเนินการแล้วเสร็จ งานท่ีอยู่ระหว่างดําเนินงาน และงานที่ไม่สามารถดําเนินการได้เป็นรายสัปดาห์
รายเดือนรายไตรมาส และรายปีงบประมาณ ให้คณะผู้บริหารทราบต่อไป 

๒.๕) ดําเนินการจัดต้ัง กลุ่มไลน์คลายทุกข์เพ่ือเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการแจ้งปัญหาซึ่ง
ง่าย สะดวกรวดเร็ว เพราะปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารอยู่แล้ว และ
เจ้าหน้าที่ One Stop Service นําข้อมูลเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งน้ีกลุ่มไลน์คลายทุกข์ของเทศบาลเมือง
แม่เหียะประกอบไปด้วย 

   - กลุ่มแจ้งปัญหาแม่เหียะ ในกลุ่มน้ีผู้บริหาร สมาชิกสภา กํานันผู้ใหญ่บ้าน ประธาน
ชุมชน ผู้อํานวยการกอง หัวห้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ One Stop Service เข้ามาอยู่ในกลุ่มน้ีเพ่ือมีการแจ้ง
ปัญหาและสั่งการดําเนินการได้อย่างทันท่วงที 



๑๘๕ 

   - กลุ่มเครือข่าย ๑๐ หมู่บ้าน ซึ่งในกลุ่มน้ีจะมีกลุ่ม ผู้บริการ สมาชิกสภา กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ผู้อํานวยการกอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ One Stop Service 
เพ่ิมเติมหัวหน้างานฝ่ายปฏิบัติการโดยตรง รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคน สามารถเข้ามาอยู่ใน
กลุ่มน้ีเพ่ือมีการแจ้งปัญหาโดยตรงจากประชาชน การแจ้งผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ การ
แจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ไปยังประชาชน 

จากการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการดําเนินงานต่างๆ ในพ้ืนที่และพัฒนา
เป็นศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และกลุ่มไลน์คลายทุกข์ ที่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนแล้ว ผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่เหียะ ยังสามารถนําข้อมูลที่ได้จากระบบดังกล่าว
มาใช้เป็นเครื่องมือช้ีวัดปริมาณงานของเทศบาลใน ๑ ปีงบประมาณว่ามีมากน้อยเพียงใด และสามารถ
นําปริมาณงามากําหนดวางแผนอัตรากําลังของบุคลากร รวมทั้งงบประมาณของเทศบาลในการ
แก้ปัญหาของประชาชนในปีต่อไป นอกจากน้ียังสามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการทํางานของเทศบาลอีกด้วย 

๒.๖)  ความโดดเด่นของเทศบาลด้านการบริหารงานของเทศบาล คือการเน้นให้ทีม
ผู้บริหารข้าราชการฝ่ายประจําและฝ่ายการเมืองตลอดจนพนักงานของเทศบาลเมืองแม่เหียะสร้าง
วัฒนธรรมการทํางานท่ีปราศจากการคอร์รัปชัน การไม่นําผลประโยชน์ของสาธารณะมาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว ยึดกรอบการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับหลักนิติธรรม ลดกฎระเบียบที่มากจนเกินไป 
จนเป็นเหตุของการทํางานที่ล่าช้า จัดลําดับความสําคัญของเป้าหมายการดําเนินงานให้ชัดเจน เพ่ือให้
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม เพราะเช่ือมั่นว่าหากเทศบาลใช้แนวทางธรรมาภิ
บาลเป็นอย่างดีแล้วจะเป็นส่วนที่เสริมความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกัน โดยการบริหารงานภายใต้
หลักธรรมภิบาล ได้แก่ 

   (๑) นิติธรรม กระบวนการตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ จะต้องมีตัวแทน
ประชาชนเป็นกรรมการในการร่างกฎหมายเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมและการยอมรับจากทุกฝ่าย 

   (๒) ความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลให้มากที่สุดและหลาย
ช่องทาง ได้รับความสะดวกในการรับข้อมูล ตลอดจนข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปต้องมีความชัดเจนเพื่อให้
ประชาชนเกิดความเข้าใจในสาระอันสําคัญของข้อมูลน้ันๆ 

   (๓) การมีส่วนร่วมได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้นําที่เป็นตัวแทนของประชาชนเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกันซึ่งเป็นหลักที่เทศบาลถือปฏิบัติมาโดยตลอด 

   (๔) หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ กําหนดตําแหน่งตรวจสอบภายในขององค์กร
เป็นประจํา เพ่ือพร้อมสําหรับการตรวจสอบทั้งจากหน่วยงานภายนอกเทศบาล และการตรวจสอบ
จากประชาชนรวมไปถึงผู้มีสส่วนได้ส่วนเสีย 

   (๕) หลักความคุ้มค่า การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปด้วยความประหยัด
เพราะปัญหาความต้องการของประชาชนมีเป็นจํานวนมากจึงต้องใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด 
เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิของงานมากที่สุด 

   (๖) หลักคุณธรรม ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรและแกนนําเกิดจิตสํานึกในการ
ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สํานึกในหน้าที่ของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริตและเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน 



๑๘๖ 

ผมเป็นนักกฎหมายฉะน้ันนักกฎหมายย่อมเกรงกลัวต่อความผิดที่จะเกิดขึ้น จึงได้สร้าง
กลไกป้องกันตนเองด้วยการสร้างกลไกการตรวจสอบ โดยใช้เครือข่ายองค์กรชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ และร่วมดําเนินการวางแผนและจัดทําแผน เน่ืองจากในแต่ละปี เทศบาลมีโครงการ
หลายโครงการจึงต้องมีการระดมความเห็นจากชุมชน ให้เสนอปัญหาและความต้องการ ผ่าน
กระบวนการเครือข่ายชุมชน เพ่ือจัดทําเป็นแผนชุมชนที่เรียกว่าประชาคม การดําเนินการที่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์จากโครงการท่ีลงในหมู่บ้านชุมชน หรือตําบล จะต้องมีผู้แทนจากหมู่บ้านมาร่วม
ตรวจสอบในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการประเมินโครงการ ประเมินการทํางานของเทศบาล 
นอกจากน้ีได้มีการเชิญผู้แทนจากท้องถิ่นจังหวัด ส.ต.ง. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในจังหวัดมาร่วม
ตรวจสอบการทํางาน เพ่ือป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาด 

กระบวนการสร้างเครือข่ายด้วยการทํา MOU ระหว่างกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน 
อ.ส .ม . พระสงฆ์ ผู้ นําชุมชน เพ่ือสร้างเป็นเครือข่ายดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ และ
งบประมาณโครงการเพ่ือป้องกันการทุจริตตามนโยบายภาครัฐ 

ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้คัดเลือกจาก
ประชาชนผู้สมัครให้เข้ามาเป็นประชาคมตรวจการจ้าง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน การ
บริหารงานเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล จะเน้นการให้บริการประชาชนด้วยหัวใจ โดยมีสโลแกนว่า 
“พนักงานคือดวงตา ประชาคือดวงใจ” นอกจากน้ีจะต้องเน้นเรื่องของความมีจิตสํานึก การทําให้คน
ในท้องถิ่นรักท้องถิ่นและพร้อมที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร๕๖ 

เทศบาลมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสํานึกต่อการทํางานเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
โดยร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร จัด
ประชุมสัมมนา/อบรมเพื่อสร้างและกระตุ้นบุคลากรและประชาชนให้มีจิตสํานึก ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย เทศบาลจะมีการประชุมหารืออย่างสมํ่าเสมอ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือสร้าง
ความสามัคคี และให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทํางานซึ่งกันและกัน นอกจากน้ีได้มีการ
เปิดโอกาสให้ผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์ในท้องถิ่นระดมความคิดเห็น เรื่องของการทุจริตพร้อมทังแนว
ทางแก้ไข๕๗ 

การดําเนินการป้องกันทางทุจริตของเทศบาลมีการประสานขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวทางการป้องกันการทุจริตตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต๕๘ 

 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย การดําเนินงานหลาย
ขั้นตอน การทุจริตสามารถเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนเทศบาลจึงได้เน้นยํ้าให้บุคลากรมีจิตสํานึกที่ดี และให้
บุคลากรมีการตรวจสอบการทํางาน แลกเปลี่ยนการตรวจสอบกันเองเพ่ือให้เกิดความรอบคอบ ต่อ
การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง๕๙ 

                                                            
๕๖ สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ ยอดใจ, นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๕๗ สัมภาษณ์ นางพัชรนัน ยาสาร, นักวิชาการตรวจสอบภายใน, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙, 
๕๘ สัมภาษณ์ นายกษิดิศ คณาญาติ, นิติกรรักษาการผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมือง

แม่เหียะ, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๕๙ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กสิกรณ์, รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๗ 

เทศบาลได้มีการพัฒนาขั้นตอนของการบริหารเทศบาลให้เกิดความโปร่งใสโดย 
ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบการดําเนินงาน พร้อมทั้งประสานให้เครือข่ายภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบ โดยเฉพาะเทศบาลได้มีการเน้นยํ้าให้ความสําคัญต่อการกระตุ้นให้คนเกิดจิตสํานึกใน
การป้องกันการทุจริต๖๐ 

สรุป เทศบาลเมืองแม่เหียะมีรูปแบบการป้องกันการทุจริตโดยการยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเห็นได้จากการต้ังเป้าหมายที่กําหนดจากวิสัยทัศน์ว่า “ประชาชนมีสุขถ้วน
หน้า พัฒนาอย่างย่ังยืน บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง” มีการบริหารจัดการพ้ืนที่โดยเน้นหลัก
ของการมีส่วนร่วมในลักษณะการสร้างเครือข่ายโดยเฉพาะการดําเนินการตามแผนงานโครงการ และ
งบประมาณ มีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือป้องกันการทุจริตตามนโยบายภาครัฐ 
นอกจากน้ีในด้านการบริหารบุคคลในองค์กรเทศบาลแม่เหียะได้ส่งเสริมและเน้นยํ้าให้บุคลากรมี
จิตสํานึกต่อการทํางานเพ่ือประโยชน์ของประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตด้วยการประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เช่น ป.ป.ช. จัดอบรมประชุมสัมมนาหารืออย่างสมํ่าเสมอแบบทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือ
สร้างและกระตุ้นบุคลากรและประชาชนให้มีจิตสํานึกปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย มีการตรวจสอบ
การทํางานซึ่งกันและกันพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้อาวุโส ที่มีประสบการณ์ในท้องถิ่นได้ให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งตรงกับหลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ 

๓. เทศบาลเมืองสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเทศบาล

เมืองสีคิ้ว พบว่า เทศบาลเมืองสีคิ้วได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคําถึงง ๓ ปีซ้อน คือปีพ.ศ.๒๕๕๔ 
พ.ศ.๒๕๕๖ และ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยพบว่ามีรูปแบบการบริกหารจัดการงานในรูปแบบที่มีการพัฒนาใน
แต่ละปีดังน้ี 

๓.๑) การบริหารงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว ปีพ.ศ.๒๕๕๔ 
เทศบาลเมื่องสีคิ้วได้พัฒนาท้องถิ่นจากพลังความร่วมมือของภาคประชาชนท่ีมีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งมีการรวมตัวเกิดเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง ผลักดันให้เทศบาลเมืองสีคิ้ว
สามารถพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความ
โปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ แนวคิด “เมืองน่าอยู่ในบริบทเทศบาลเมืองสี
คิ้ว”  เพ่ือต้องการส่งเสริมชุมชนและภาคประชาชน ในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ มีแผนงาน 
ปละมีกลไกในการมีส่วนร่วม พัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นหลัก เพ่ือพัฒนาให้เทศบาลสีคิ้วเป็นเมืองหน้าอยู่ที่ประกอบด้วยเมืองอยู่ดี คนมีสุข 
สิ่งแวดล้อมย่ังยืน องค์การแห่งการเรียนรู้ และพัฒนา และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

๓.๒) การบริหารงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว ปีพ.ศ.๒๕๕๖ 
เทศบาลเมืองสีคิ้วได้นําการบริหารงานแบบทีมหรือ “๔ ล้อแห่งความสําเร็จ” มาใช้ในการ

บริหารงานของเทศบาลในกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการ
บริหารงาน โดยล้อทั้ง ๔ ประกอบด้วย 
                                                            

๖๐ สัมภาษณ์ นางสาวเกศรินทร์ สายสุริยะ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลเมืองแม่เหียะ, ๑๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๘ 

ล้อที่ ๑ สภาเทศบาล มีหน้าที่ช่วยตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารเพ่ือให้องค์กร
ทํางานด้วยความสุจริต และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

ล้อที่ ๒ คณะผู้บริหาร มีหน้าที่กําหนดและขับเคลื่อนนโยบาย 
ล้อที่ ๓ ข้าราชการพนักงานประจํา มีหน้าที่นํานโยบายของฝ่ายบริหารมาสู่การปฏิบัติตาม

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดโดยประชาชนและฝ่ายบริหาร ที่ได้รับการอนุมัติจากสภา
เทศบาลโดยยึดหลัก “ประชาชนคลายทุกข์ ได้รับความสุขและพึงพอใจ” 

ล้อที่ ๔ ประชาชน มีหน้าที่เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นตลอดจนโครงการ/กิจกรรมที่มาจาก
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าร่วมการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล เช่น การ
จัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล การจัดประชุมประชาคมประจําชุมชน การจัดทําแผนชุมชน เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับงานจ้าง หรืออาจกล่าวได้ว่าปประชาชนมีส่วนร่วมกับการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองสีคิ้วทุกกระบวน 

ดังน้ัน การขับเคล่ือน “๔ล้อแห่งความสําเร็จ” ซึ่งเป็นวิธีการบริหารงานที่สร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน และทําให้การบริหารงานมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบการดําเนินงานได้
ทุกขั้นตอน 

๓.๓) การบริหารงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว ปีพ.ศ.๒๕๕๗ 
เทศบาลเมืองสีคิ้วมีความพยายามที่จะพัฒนาองค์กร เพ่ือให้บริการประชาชนภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาล ดังปรากฎให้เห็นจากการขับเคล่ือนภารกิจที่เน้นความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนมาโดยตลอด เพราะเทศบาลเมืองสีคิ้วเช่ือมั่นว่าการสร้างความโปร่งใสและ
การมีส่วนร่วมสามารถจะก่อให้เกิดความเช่ือมั่นและได้รับความไว้วางใจในการทํางานจากภาค
ประชาชนซึ่งช่วยให้การบริหารงานมีความคล่องตัวและง่ายมากขึ้นโดยเทศบาลเมืองสีคิ้วได้มีการ
กําหนดมาตรฐานท่ีจะสร้างความโปร่งใสและการมีส่าวนร่วมที่แตกต่างจากท่ีอ่ืน คือองค์ประกอบ ๓ 
กลไกที่เรียกว่า ๖ ล้อ ๖ ร. และ ๔ ป. 

กลไกที่หนึ่ง : หลัก ๖ ร. ได้แก่ 
๑) ร่วมรู้ หมายถึง การบริหารงานของเทศบาลจะต้องทําให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ

ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลได้ผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ปฏิทินแจ้งข่าวบอกกล่าวภารกิจ การรับทราบจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารสําหรับ
บริการประชาชน กระบอกข่าว ตัวอย่างการร่วมรู้เห็นได้จากการส่งเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา 
ถึงมือผู้รับจ้างโดยให้มากรายที่สุด การประกาศตามเสียงไร้สายบอกข่าวเล่าเรื่องการบริหารงานของ
เทศบาล บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล และทางเว็บไซด์เป็นต้น 

๒) ร่วมคิด หมายถึง การเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมกําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนา
อย่างย่ังยืน โดยประชาชนร่วมกันคิดและเสนอแผนงานโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง
ผ่านเวทีต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้กิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการในพ้ืนทีมากกว่าที่จะ
ให้ฝ่ายเทศบาลเป็นผู้ริเริ่มทําโครงการ 

๓) ร่วมทํา หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นน้ันประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการเอง เช่น โครงการชุมชนปลอดขยะ(บ้านเหนือ) ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบความสําเร็จด้วย



๑๘๙ 

การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ลลดปริมาณขยะในพ้ืนที่ และมีการขยายต่อโครงการเป็นเครือข่าย
ในชุมชนใกล้เคียง เป็นต้น 

๔) ร่วมแก้ไขปัญหา หมายถึง การส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีศักยภาพ และมีส่วนร่วมใน
กลไกการพัฒนาเมืองให้ย่ังยืน กล่าวคือ การพัฒนาให้สมาชิกในชุมชนร่วมถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์การ
ทํางานของเทศบาล ให้ข้อแนะนํา และคํานึงถึงต่อประโยชน์ส่วนร่วมของเทศบาลทั้งน้ีเพ่ือร่วมกัน
แก้ปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่ได้ตรงจุดและตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกในชุมชน ซึ่งใช้เวทีการ
ประชุมประชาคมในแต่ละชุมชนเพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

๕) ร่วมตรวจสอบ หมายถึง การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางตรงและสร้างกลไกการ
ตรวจสอบการทํางานของเทศบาลอย่างแท้จริง เช่น การแต่งต้ังประชาชนในชุมชนให้เข้ามาเป็น
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การแจ้งเบาะแสให้เทศบาลทราบถึงปัญหาการทุจริตในโครงการของเทศบาล
ใช้วิธีการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนเพ่ือเป็นคณะกรรมการในการเปิดซองสอบราคา และเป็น
คณะกรรมการในการตรวจรับงานจ้าง 

๖) ร่วมรับประโยชน์ หมายถึง ผลความสําเร็จในภารกิจของเทศบาลริเริ่มจากสมาชิกใน
ชุมชน และสมาชิกเป็นผู้ดําเนินการ และผลักดันโครงการ แน่นอนว่าสมาชิกในชุมชนได้รับประโยชน์
ทางตรง เช่น โครงการทางด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา สาธารณสุขอย่างทั่วถึง นอกจากน้ี
ประโยชน์ดังกล่าวส่งผลให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กลไกที่สอง : หลัก ๖ ล้อ 
หมายถึง การบริหารงานแบบทีม เพ่ือให้กิจกรรมและโครงการต่างๆของเทศบาลเกิดการมี

ส่วนร่วมและความโปร่งใสในการบริหารงาน อันประกอบด้วย 
๑) สภาเทศบาล คือ ฝ่ายสภาที่มีหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพ่ือให้

ภารกิจและโครงการต่างๆ ของเทศบาลมีความโปร่งใส ครอบคลุม รวมทั้งกํากับติดตามประเมินผล
ฝ่ายบริหารให้อยู่ใต้ระเบียบปฏิบัติ 

๒) คณะผู้บริหาร  คือ กลุ่มผู้บริหารงานที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจและนโยบาย
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในนพ้ืนที่ 

๓) ข้าราชการพนักงาน คือ กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการนํานโยบายของฝ่าย
บริหารและร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแผนงานที่กําหนดไว้ 

๔) ประชาสังคม คือ กลุ่มประชาชนที่เข้ามาร่วมกันผลักดันให้แผนงานหรือกิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาลสามารถประสบความสําเร็จ นอกจากน้ี ยังเป็นกลุ่มที่ ยังสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ประชาชนในการเรียกร้องต่อผลประโยชน์สาธารณะในพ้ืนที่ 

๕) ภาครัฐ คือ องค์กรหรือหน่วยงานส่วนกลางในพ้ืนที่ที่คอยดูและอํานวยความสะดวก
ให้แก่เทศบาลในการขับเคลื่อนภารกิจที่สําคัญ รวมทั้งการประสานงานและดูแลความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาคส่วนต่างๆ ร่วมกับเทศบาลเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพ้ืนที่ 

๖) กฎหมาย คือ เครื่องมือที่เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานในการบริหารของเทศบาลและ
องค์กรที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างความถูกต้อง
นํามาซึ่งความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการทํางานของเทศบาล 

 



๑๙๐ 

กลไกที่สาม : หลัก ๔ ป. ได้แก่ 
๑) ปฏิบัติตามระเบียบ ได้แก่ การบริหารงานภายในเทศบาลจะต้องมีการปฏิบัติตามหลัก

กฎหมายอย่างถูกต้อง ดังน้ัน วิธีการของเทศบาลจึงจะควบคุมและยึดระเบียบวิธีการทํางานอย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณและการบริหารการคลัง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การกําหนดราคา
กลาง การใช้แผนที่ภาษี การเร่งรัดลูกหน้ี การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุในสํานักงาน 

๒) ประหยัด กล่าวคือ แนวทางของโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นของเทศบาลจําเป็นต้อง
คํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เช่น การประหยัดงบประมาณ และการดําเนินการกิจกรรม
เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

๓) โปร่งใส คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นเป้าหมายใช้พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานนอกเหนือไปจากการตรวจสอบการทํางานของฝ่ายสภา โดยเฉพาะอย่างย่ิงทางเทศบาลได้
มีการกําหนดกรอบแนวคิดผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการประกาศมาตรฐานด้านคุณธรรม
และจริยธรรมไว้ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําของเทศบาลมีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชนทั้ง ๑๙ ชุมชน จัดต้ังศูนย์ป้องกันการทุจริตของเทศบาลที่ต้ังขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของสํานักงาน
ป.ป.ช.  

๔) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือเป็นแนวทางที่นํามาปฏิบัติใช้ในการดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลและประชาชน 

ทั้งน้ีจากผลการดําเนินงานดังกล่าวของเทศบาลเมืองสีคิ้วตลอดระยะเวลาใน ๓ ปีที่ได้รับ
รางวัลพระปกเกล้าทองคํา จะเห็นได้ว่าเทศบาลเมืองสีคิ้วมีการพัฒนาระบบการบริหารงานเทศบาลใน
ลักษณะของบริบทที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกมิติ โดยในปีพ.ศ.๒๕๕๔ ใช้หลักกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักในการพัฒนาเทศบาล ปีพ.ศ.๒๕๕๖ มีการพัฒนาการบริหารงานแบบ
ทีมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายการเมืองรวมท้ังบุลากรในองค์กรและประชาชน 
เพ่ือร่วมกันตรวจการบริหารแผนงาน/โครงการ ด้วยความสุจริต ต่อมาในปีพ.ศ.๒๕๕๗ เทศบาลได้มี
การพัฒนาองค์กรเพ่ือให้บริหารประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลแต่ยังเน้นที่การใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนโดยมีกลไกการขับเคล่ือนที่ให้เกิดความเข้าใจ ๓ กลไก กลไกแรกคือ ๖ร. ได้แก่ 
ร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับประโยชน์ กลไกที่ ๒ คือ ๖ ล้อ ซึ่ง
เป็นการบริหารงานแบบทีม ได้แก่ สภาเทศบาล คณะผู้บริหาร บุคลากร ประชาสังคม ภาครัฐ และ
กฎหมาย และกลไกที่ ๓ คือ หลัก ๔ป. ได้แก่ ปฏิบัติตามระเบียบ ประหยัด โปร่งใส และประสิทธิภาพ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ เพ่ิมเติมพบว่านอกจากรางวัลพระปกเกล้าทองคํา 
เทศบาลเมืองสีคิ้วยังได้รับรางวัลอ่ืนๆอีกหลายรางวัล เช่น รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ” นอกจากน้ี เพ่ือรณรงค์การป้องกันการทุจริต เทศบาลได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“เครือข่าย อ.ป.ท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม” โดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอําเภอสีคิ้ว
ทั้งหมด ๑๔ องค์กร เข้าร่วมประชุม ได้แก่ เทศบาลจํานวน ๓ แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 
๑๑ แห่ง๖๑ 

                                                            
๖๑ สัมภาษณ์ นายปรีชา จันทรรวงทอง, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสีคิ้ว, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๙๑ 

การดําเนินกิจกรรมของเทศบาลเมืองสีคิ้ว มุ่งให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการปลูกจิตสํานึก และ
สร้างความตระหนักให้กับฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจํา ภาคธุรกิจ ประชาชน และเยาวชนโดยให้
ความสําคัญกับเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และความรู้ด้านกฎหมาย 
โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน และเพ่ือให้การดําเนินการป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ ดทศการได้
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการองค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต มีการ
จัดต้ังคณะทํางาน ดําเนินการดังกล่าว พร้อมทั้งนําเสนอแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตโดยมีการทําบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ระหว่างสํานักงานป.ป.ช. 
กับเทศบาลเมืองสีคิ้ว๖๒ 

รูปแบบการป้องกันการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เทศบาลได้มีการส่งเสริมให้บุคลากร มีจิตสํานึกโดยการ สนับสนุนส่งเสริมให้
เข้ารับการฝึกอบรม กระตุ้นให้เกิดความรู้และโทษของการทุจริต นอกจากนี้ได้มีการประสานงานกับ
หน่วยงาน ป.ป.ช. และ ส.ต.ง. เพ่ือร่วมตรวจสอบและให้คําแนะนําแนวทางปฏิบัติงานให้ถูกต้อง๖๓ 

การเปิดโอกาสให้ผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร เข้ามามีส่วนร่วม
ในในการกําหนดทิศทางนับเป็นสิ่งที่ดี แต่เป็นเพียงส่วนเดียวเพราะจะช่วยได้เพียงนําประสบการณ์
การบริหารมาใช้เท่าน้ัน เทศบาลเมืองสีคิ้วได้มีการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ เช่น มีการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ 
และลงพื้นที่เพ่ือตรวจสอบโครงการให้มีประสิทธิภาพลดช่องว่างการทุจริต๖๔ 

การบริหารงานเร่ิมจากผู้บริหารมีนโยบายอย่างไร เทศบาลเมืองสีคิ้วผู้บริหารมีนโยบาย
พัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยประกาศเป็นนโยบาย การบริหารงานท่ีโปร่งใสเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการตรวจสอบมีข้อกําหนดการทํางานร่วมกันของภาครัฐและประชาชน๖๕ 

การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นที่สําคัญคือ ควรแก้ไขปัญหา
เรื่องระบบอุปถัมภ์ ระบบกฎหมายต้องดําเนินการลงโทษคนประพฤติทุจริตอย่างเข้มข้นและจริงจัง๖๖ 

สรุป ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าเทศบาลเมืองสีคิ้วเป็นสังคมท่ีได้เปรียบเชิงวัฒนธรรมเนื่องจาก
ประชาชนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทําให้สังคมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและ
กัน มีการรวมตัวเกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เทศบาลเมืองสีคิ้วได้มีรูปแบบการบริหารจัดการด้านความ
โปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักความ
โปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางและสร้างรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรในแต่ละปี
โดยได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคําถึง ๓ ปี ได้แก่ พ.ศ.๒๕๕๔ มีแนวคิดพัฒนาให้เทศบาลเป็นเมือง
น่าอยู่ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๕๖ นําการบริหารจัดการแบบทีมและกําหนดแนวทางการ

                                                            
๖๒ สัมภาษณ์ นายสะอาด นาคาเริงฤทธิ์, ประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๖๓ สัมภาษณ์ นายวรพล ฝ่ายอุปปละ, ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๖๔ สัมภาษณ์ นางสาวนพวรรณ ศักดิษฐานนท์, ผู้อํานวยการกองวิชาการแผนงาน เทศบาลเมืองสีคิ้ว,  

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๖๕ สัมภาษณ์ นภาพร เหมะธุลิน, ผู้อํานวยการกองคลัง เทศบาลเมืองสีคิ้ว, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๖๖ สัมภาษณ์ นายทองใบ หมูไพล, ท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา(แทน), ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๙๒ 

ทํางานว่า “๔ ล้อแห่งความสําเร็จ” โดยมีการประสานความร่วมมือและความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการระหว่างสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนเพื่อให้มีส่วนร่วมกับ
การบริหารจัดการเทศบาลเมืองสีคิ้วทุกกระบวนการเพ่ือทําให้การบริหารงานมีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบการดําเนินงานได้ทุกขั้นตอนและใน พ.ศ.๒๕๕๗ เทศบาลเมืองสีคิ้วได้มีการกําหนด
มาตรฐานเพ่ือสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมโดยกําหนดองค์ประกอบ ๓ กลไกเป็นเคร่ืองมือขับ
เคลื่อนที่เรียกว่า ๖ร ๖ล้อ และ ๔ป ได้แก่  

กลไกที่ ๑ : หลัก ๖ร คือ ร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมตรวจสอบ และร่วม
รับประโยชน์  

กลไกที่ ๒ : หลัก ๖ ล้อโดยการบริหารแบบทีม ได้แก่ สภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ ภาครัฐ และกฎหมาย  

กลไกที่ ๓ : หลัก ๔ป ได้แก่ ปฏิบัติตามระเบียบ ประหยัด โปร่งใส ประสิทธิภาพ  
นอกจากน้ีเทศบาลเมืองสีคิ้วได้มีการประสานงานกับหน่วยตรวจสอบอ่ืน เช่น ป.ป.ช. และ 

ส.ต.ง. เพ่ือร่วมตรวจสอบและให้คําแนะนําแนวทางการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการตรวจการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการโดยเน้นรูปแบบการป้องกันการ
ทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ(Key Informants) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สรุปเป็นประเด็นสําคัญๆ ดังต่อไปน้ี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีกําหนดกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการองค์การ

เพ่ือความเป็นหน่ึงหรือ อบจ. First ซึ่งหมายถึง อบจ.สุพรรณบุรีบริหารงานอย่างมั่นคง เป็นมืออาชีพ 
หรือดีที่หน่ึงเท่าน้ัน ภายใต้ อบจ. First จึงเป็นที่มาของกลยุทธ์ที่ อบจ.สุพรรณบุรียึดเป็นแนวปฏิบัติ
ร่วมกัน เพ่ือสร้างความสมดุลขององค์กรให้ก้าวเดินไปด้วยกัน ได้แก่ 

   ๑) F = Firm คือ การมีบุคลากร/ทรัพยากรที่มีความมั่นคงแข็งแกร่ง พร้อมทํางานได้
ทุกสถานการณ์ 

   ๒ ) I = Innovation คือ  การนํานวัตกรรมใหม่  มาบริหารจัดการองค์กรให้ เกิด
ความสําเร็จ 

   ๓) R = Ready คือ ความพร้อมในทุกๆ ด้านเพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหารจัดการ
องค์กร 

   ๔) S = Service Mind คือ การให้บริการให้เกิดความประทับใจ “เอาหัวใจใส่ในงานที่ทํา” 
   ๕) T = Term Work คือ การทํางานเป็นทีม ทุกคนมีส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมทํา ร่วม

รับผิดชอบ ร่วมรับความสําเร็จ และร่วมรับความพึงพอใจ 
จากกลยุทธ์ทั้ง ๕ ใน อบจ. First เพ่ือการบริหารองค์กรให้มีความเป็นหน่ึงแล้ว อบจ. 

สุพรรณบุรียังดําเนิน นโยบาย ๓ ม. ในการมุ่งมั่นทํางานให้บรรลุผลสําเร็จ ได้แก่ 
ม.ที่ ๑ มีความสามัคคี (Unity) ด้วยการทํางานที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ T (Term Work) ในการ

สร้างทีมงานที่ทุกคนมีความสมัครสมานสามัคคีมีส่วนร่วมต้ังแต่กระบวนการแรกจนสิ้นสุด
กระบวนการ รวมถึงการคํานึงถึงการดึงหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมบริหารโครงการกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่า



๑๙๓ 

จะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และโดยเฉพาะอย่างย่ิงภาคประชาชน เพ่ือให้สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้ 

ม.ที่ ๒ มีประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารงานที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
ภายใต้กลยุทธ์ F = Firm, I = Innovation, R = Ready, S = Service Mind เมื่อ อบจ.สุพรรณบุรีมี
ความพร้อมในด้านทรัพยากร มีการนํานวัตกรรมเข้ามาปรับใช้จึงทําให้พร้อมที่จะดําเนินงานในทุก
ขณะ เน้นการทํางานเชิงรุกผลการทํางานที่ผ่านมาจึงมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ม.ที่ ๓ มีความสุข (Happiness) จากความสมัครสมานสามัคคีการเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม เน้นการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมรับฟัง แก้ไขปรับปรุงพัฒนาอยู่ทุกเมื่อทําให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีแต่รอยย้ิม ความภูมิใจและความสุข จึงเป็นที่มาของวิสัยทัศน์การบริหารงานของ 
อบจ.สุพรรณบุรี ที่ว่า “บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ยุติธรรม มีความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกันโดยประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา อบจ.สร้างความสุขให้กับประชาชน
จังหวัดสุพรรณบุรี” 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม พบว่า รูปแบบท่ีบริหารจัดการองค์กรให้มีความ
โปร่งใส ได้แก่ การให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดกิจกรรม 
แผนงาน โครงการต่างๆ ภาคประชาชนต้องเมาร่วมพิจารณากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการ
ประชุมเครือข่ายทุกเดือน เดือนละ ๒ ครั้ง บางครั้งมากกว่า ๒ ครั้ง มีการแต่งต้ังคณะทํางานเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

หลักเกณฑ์ที่ใช้ตรวจสอบการดําเนินงาน กิจกรรมต่างๆใช้หลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล เป็น
แนวทางและหลักเกณฑ์ของ ป.ป.ช. และสถาบันพระปกเกล้ามาประกอบเป็นแนวทางการดําเนินการ
ด้วย แต่จุดเน้นอยู่ที่การมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้นําท้องถิ่น
ค่อนข้างเข้มแข็ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดูแลและเอาใจใส่ประชาชนอย่างมาก 

ปัญหาที่ชุมชนได้รับหรือประชาชนยอมรับต้องการแก้ไขปัญหาให้เสนอโครงการเข้ามา
บรรจุไว้ในแผนโดยผ่านกระบวนการประชาคมเพ่ือเสนอของบประมาณตามลําดับ๖๗ 

การไม่เข้าใจกฎระเบียบในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่งผลต่อการปฏิบัติอาจรวมไปถึง
การประเมินโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร โดยประสานงาน
ที่เก่ียวข้อง เช่น ป.ป.ช. และ ส.ต.ง.กรมบัญชีกลางเข้าร่วมช้ีแนะสร้างความรู้ความเข้าใจ๖๘ 

ตามทรรศนะของตนเองเจ้าหน้าที่ควรยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องปฏิบัติงานภายใต้กรอบ
ระเบียบกฎหมายและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร เพ่ือเป็นข้อมูลการตรวจสอบการ
ทํางาน ในรูปแบบต่างๆ๖๙ 

การแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรใช้มาตรการปราบปรามคือ
ตรวจสอบ ลงโทษอย่างเข้มแข็งจริงจัง และมาตรการป้องกันคือให้ข้อมูลข่าวสารและร่วมกิจกรรมใน

                                                            
๖๗ สัมภาษณ์ นายกอบชัย พลเสน, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๖๘ สัมภาษณ์  นางตูนา แก่นศรียา, ผู้ อํานวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุ รี,  

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๖๙ สัมภาษณ์ นายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ, ท้องถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๙๔ 

การป้องกันการทุจริต กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมจะช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตได้มาก
และเป็นกระบวนการที่ใช้มาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่การใช้กระบวนการดังกล่าวต้องเริ่มปลูกฝัง
ต้ังแต่เด็กและมักไม่ค่อยได้ผลเมื่อใช้กับผู้ใหญ๗่๐ 

วิธีการท่ีจะทําให้การบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดการทุจริตจะต้องวาง
ระบบการควบคุมภายในทที่ดีมีการตรวจสอบการทํางานอย่างสมํ่าเสมอ ผนวกกับการกระตุ้นจิตสํานึก
ให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป๗๑ 

สรุป ผู้วิจัยได้พิจารณาเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้กําหนดรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริตด้วยการเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในแผนงาน โครงการ และกิจกรรมอย่าง
สม่ําเสมอ มีการประชุมเครือข่ายทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง มีการร่วมเสนอปัญหาร่วมใช้จ่าย
งบประมาณ ร่วมตรวจสอบ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบการป้องกันการ
ทุจริตเช่น ป.ป.ช. และ ส.ต.ง. รวมทั้งกรมบัญชีกลาง ร่วมตรวจสอบและให้ความรู้ ความเข้าใจ
ข้อเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติ การดําเนินงาน  

นอกจากน้ีได้มีการกําหนดกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรที่เรียกว่า first เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในหลักการบริหารองค์กรให้เป็นหน่ึง ได้แก่ การมีบุคลากรพร้อมทํางาน (firm) นวัตกรรมใหม่ 
(Innovation) ความพร้อม (Ready) การบริการ (Service mind) การทํางานเป็นทีม (team work) 
นอกจากน้ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ยังได้มีการดําเนินนโยบาย ๓ ม. ได้แก่ มีความ
สามัคคี มีประสิทธิภาพ และ มีความสุข  

ทั้งน้ีจากการสังเกต แนวทางการดําเนินงานบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า มีการให้บริการประชาชนเป็นอย่างดีเริ่มต้นด้วยการให้การต้องรับและให้คําแนะนํา
ประชาชนผู้มาใช้บริการในการอํานวยความสะดวกในเรื่องต่างๆและความพร้อมความสามัคคี ของ
บุคลากรในการให้บริการซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบที่ดีและสร้างกระบวนการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมต่อกระบวนการบริหารจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดีประการหน่ึง 

๔.๒.๓ ทัศนะของผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนกลางที่มีต่อรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบตามแนวพุทธศาสนา 

 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๕ คน ได้แก่ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) กรรมการ ป.ป.ช. (นางสุวณี สุวรรณจูฑะ) 
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (รศ .วุฒิสาร ตันไชย) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
(นายจรินทร์ จักกะพาก) และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง) เรื่องรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา พบว่า ผู้บริหารหรือ
ผู้ เช่ียวชาญได้มีการเสนอในประเด็นเรื่อง การใช้ระเบียบกฎหมายข้อบังคับเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสร้างจิตสํานึกของบุคคลในองค์กร การปลูกฝังเยาวชน การปรับปรุงระบบ
กฎหมายให้มีสภาพบังคับอย่างจริงจัง การใช้กระบวนการทางสังคมลงโทษผู้กระทําผิด กลไกการ
                                                            

๗๐ สัมภาษณ์  นางวริดา ตันบุญ เอก , ผู้ อํานวยการสํานักงานป .ป .ช .ประจําจังหวัดสุพรรณบุ รี ,  
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๗๑ สัมภาษณ์ นางสาวเอ้ือมเดือน อุทัยกุล, ผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙. 



๑๙๕ 

ตรวจสอบการทุจริตของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และการใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการป้องกันการทุจริตดังน้ี  

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตถือเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ 
จันโอชา) ได้เน้นยํ้าให้ รัฐมนตรีทุกกระทรวงและหน่วยงานทุกภาคส่วนให้ร่วมมือ และปฏิบัติตนใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เน่ืองจากเป็นนโยบายในระดับชาติและได้กําหนดให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นนโยบายชาติ ซึ่งเกรงว่าหน่วยงาน ป.ป.ช. อาจจะแบกรับไม่ไหว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดําเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ นับว่ามีประโยชน์
และสามารถป้องกันการทุจริตได้เป็นอย่างดีในระดับหน่ึง กลไกการตรวจสอบ เช่น หน่วยงาน ป.ป.ช. 
และ ส.ต.ง. ควรร่วมกันตรวจสอบและมีตัวช้ีวัด เพ่ือให้หน่วยงานได้มีแนวทางปฏิบัติงานให้เกิดความ
โปร่งใส นอกจากน้ีหลักการตรวจสอบ ถ่วงดุลคานอํานาจซึ่งกันและกัน เช่น ท้องถิ่น สามารถท่ีจะ
ตรวจสอบภูมิภาค ภูมิภาคสามารถตรวจสอบท้องถิ่นได้ ซึ่งเป็นการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน การ
ลงโทษผู้กระทําผิดการทุจริตต้องดําเนินการอย่างจริงจัง บุคลากรในองค์กรจะดีมีคุณธรรมหรือไม่น้ัน
ต้องดูสภาพแวดล้อมประกอบ เช่น ผู้นําองค์กรจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีงามเห็นด้วยกับการใช้หลัก
ศาสนามาบูรณาการในการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสามารถนําไปเป็น
หลักการส่วนหน่ึงของศูนย์คุณธรรมหรือโรงเรียนคุณธรรมที่เน้นหลักการสอนในเรื่อง ความพอเพียง 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู ความรับผิดชอบและคุณธรรมจริยธรรม๗๒ 

การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคน
ให้รักษาผลประโยชน์สาธารณะน้ัน  เพ่ือให้การดําเนินการตามมาตรการ ๕ มาตรการบังเกิดผล 

รัฐต้องดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเน่ือง โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาและกลไกทาง
ศาสนา เป็นเครื่องมือในการปลูกปลุก จิตสํานึกและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ให้คนในสังคม
สามารถใช้ “วิจารณญาณ” อันได้แก่เกิดปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้องได้ หรือแยกแยะผล
ระหว่างประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตนได้ หรือประพฤติตนตามหลักธรรมของศาสนา เพ่ือ
ยึดเหน่ียวจิตใจของคนในสังคมไม่ให้คล้อยไปในทางที่ไม่ถูกต้อง อาทิเช่น ในกรณีนักศึกษาที่กู้ยืมเงิน 
กยศ. เมื่อจบการศึกษาและมีงานทําแล้วยไม่ยอมใช้คืนทุนให้รัฐ ทําให้ขาดการพัฒนาคนอย่างต่อเน่ือง 
ประเทศเสียหาย ดังน้ัน กลไกศาสนา กลไกการศึกษา จึงเป็นกลไกท่ีสําคัญย่ิงในการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนในสังคมให้รักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ เพ่ือให้คนไม่ดีได้ถอยร่นไป หรือหมดไป
จากสังคมไทย 

การดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริหารงานภาครัฐเพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตให้สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้การบริหาร
จัดการองค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพในหลายมิติคือ 

มิติภาครัฐ 
ประการแรก ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรในภาครัฐ ยึดประโยชน์สุขของประชาชน และ

ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญ ปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการให้มีความรวดเร็ว 

                                                            
๗๒ สัมภาษณ์ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



๑๙๖ 

ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ คุ้มค่า และสามารถวัดความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการได้ 

ประการท่ีสอง ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรในภาครัฐให้ความสําคัญกับ ผลสําเร็จของงานหรือ
ผลงาน มากกว่าการทําให้เสร็จ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีตัวช้ีวัด KPI ที่ถูกกําหนดไว้ก่อน
ปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ประการท่ีสาม ช่วยให้ระบบบริหารราชการภาครัฐมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
มากข้ึน โดยมีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบของภาครัฐให้มีความรัดกุม อํานวยความสะดวกในการ
อนุมัติ อนุญาตและเปิดเผยต่อสาธารณให้รับรู้กันทั่วไป ซึ่งจะมีกฎหมายใหม่ขึ้นมาใช้บังคับ คือ ร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม รวมถึงมีการแก้ไขกฎหมายขององค์กรอิสระในการตรวจสอบการบริหารราชการภาครัฐให้มี
ความโปร่งใสย่ิงขึ้น 

ประการที่สี่  ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐมีความตระหนักถึงความสํานึกรับผิด 
(Accountability) ต่อประชาชนและองค์กรมากข้ึน เจ้าหน้าที่รัฐมีการระมัดระวังการกระทําที่มีผลต่อ
สาธารณะหรือประชาชนมากข้ึน 

ประการที่ห้า ช่วยทําให้ระบบราชการเป็นระบบเปิด คือเปิดกาสให้ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานภาครัฐได้อย่างหลากหลาย ให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการ
บริหารงานภาครัฐได้อย่างหลากหลาย 

ประการที่หก ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐ ยึดการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นหลัก 
มากกว่าการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ดุลยพินิจ หรือตามอําเภอใจ โดยมีการวางมาตรฐาน หรือแนวทางใน
การปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ทําให้การแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนลดลงไป 

ประการที่เจ็ด ทําให้ระบบบริหารภาครัฐสามารถขับเคลื่อนไปตามนโยบายของรัฐบาล 
และยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ประการท่ีแปด ทําให้บุคลากรภาครัฐ ตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใส และสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างชัดเจน 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตดังกล่าว โดยกําหนดในยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันใน
ประการที่สําคัญ คือยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีกลยุทธ์คือ การเสริมพลัง
การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และต่อต้านการทุจริต โดย
เริ่มจากปรับฐานความคิดของประชาชนทุกช่วงวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาสังคม เพ่ือให้กลุ่ม
คนต่างๆ ที่อาศัยอยู่รวมกันในหมู่บ้าน ชุมชน ปฏิเสธและไม่ยอมรับค่านิยมที่เก่ียวข้องกับการทุจริต 
และผนึกกําลังร่วมของชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริต โดยการเริ่มปลูกฝังอุดมการณ์ และค่านิยม
ดังกล่าวให้แก่เยาวชนในโรงเรียนและประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ปัจจัยต่างๆ ของหมู่บ้าน ภายใต้คําขวัญว่า “หมู่บ้านสะอาด สังคมสะอาด ประเทศเจริญรุ่งเรือง” 
นําไปสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ต่อต้านการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประชารัฐของรัฐบาลคือ การรวม
เอาพลังทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐมาใช้ โดยมองบนพ้ืนฐานว่า 



๑๙๗ 

“คนไทยทุกคน ก็คือประชาชนของชาติ” ซึ่งถือเป็นพลังอํานาจที่สําคัญในการแก้ไขปัญหาในการ
เปลี่ยนแปลง หรือการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกด้านอย่างย่ังยืน ประกอบกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๐ ที่บัญญัติว่า หน้าที่ปวงชนชาวไทยจะต้อง
ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ รวมท้ังมีกลไกในการส่เสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ 
ต่อต้าน หรือช้ีเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การฉ้อราษฎร์บังหลวงเปรียบเสมือน การปล้นเงินของชาติ คนปล้นรวยแต่ชาติเสียหาย
ใหญ่หลวง ทําให้คนในชาติยากจนลง จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งมวล ต้องช่วยกันกําจัดคนโกงเหล่าน้ี 
ให้หมดสิ้นไปโดยเร็วที่สุด เพราะการน่ิงเฉยก็เท่ากับส่งเสริมการทําลายชาติ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเกิดผลสัมฤทธ์ิหากมีการผนึกกําลังพลเมืองใน
ชุมชน โดยเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือยกระดับของชุมชนเป็นชุมชนเฝ้าระวัง ตรวจสอบ 
และต่อต้านการทุจริต ใน ๓ ระดับ คือ  

ระดับที่ ๑ ชุมชนร่วมปฏิเสธการทุจริต (Refuse) คือ ไม่เอา ไม่ยุ่ง และไม่เก่ียวข้องกับการ
ทุจริตในทุกรูปแบบ 

ระดับที่ ๒ ชุมชนร่วมกันต่อต้านการทุจริต (Resist) คือไม่เห็นด้วยในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ที่เข้า
เครือข่ายหรือโยงใยกับเรื่องของการคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นแบบไหน หรือความหมายใด ต้องไม่เอา 
และต้องร่วมมือกันเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อต้านการทุจริต 

ระดับที่ ๓ ชุมชนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Report) คือ แจ้งเบาะแส หรือ
ดําเนินการ “การป้องกันการทุจริตในเชิงสอบสวน” กล่าวคือ ร่วมกันสืบหา สืบค้น หรือขุดคุ้ย 
รวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงอันเก่ียวข้องกับการทุจริต แจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอํานาจ
เพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย 

หากชุมชนมีการผนึกกําลังในลักษณะดังกล่าวแล้ว จะเป็นมิติใหม่ของประเทศในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต “รวมพลังพลเมือง หัวใจของชุมชน” เป็น “การป้องกันการทุจริตใน
เชิงสืบสวน” เป็นสังคมพลเมือง หรือสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต หรือประชาสังคม (Civil Society) คือ
การรวมกลุ่มของพลเมืองโดยมีจิตสํานึกร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาของสังคม หรือ สังคมที่ประชาชนในระดับ
ต่างๆ มีการรวมตัวกันอย่างแข็งแกร่งเพ่ือที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการในด้านต่างๆ ของประเทศโดยรวม หรือพลเมืองมีวิจารณญาณ
สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างชัดเจน เพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์
และทรัพย์สมบัติของแผ่นดินให้ตกไปถึงลูกหลานโดยสมบูรณ์ต่อไปและปัจจัยเสริมในด้านมิติภาค
ประชาชนและมิติภาคธุรกิจเอกชนซึ่งทําให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่โปร่งใส 

มิติภาคประชาชน 
ประการแรก ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้มากขึ้น เน่ืองจาก

ระบบราชการเปิดกว้างมากข้ึน จากการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร 
ประการที่สอง ทําให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของพลเมืองมากข้ึน หลังจากได้รับ

ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ เกิดพลังพลเมืองหรือชุมชนต่อต้านการทุจริต 



๑๙๘ 

ประการที่สาม ทําให้ประชาชนได้รับการบริการท่ีรวดเร็วมาก อันเป็นผลมาจากการปรับ
รื้อกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ทําให้มีการลดข้ันตอน และระยะเวลาลงมากและภาครัฐได้ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้านต่างๆ 
ที่ตรงกับความต้องการ 

ประการที่สี่ ทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของระบบบริหารราชการภาครัฐ 
โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือคอร์รัปช่ัน การใช้อํานาจไม่เป็น
ธรรมเน่ืองจากประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักมากขึ้น รวมถึงมีการใช้สิทธิพลเมืองใน
การเรียกร้อง ร้องเรียนและฟ้องร้องในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ 

มิติภาคธุรกิจเอกชน 
ประการแรก ภาคธุรกิจเอกชนยึดหลักบรรษัทภิบาล เกิดประชาคมร่วมกันต่อต้านการ

เรียกรับสินบนหรือการเกิดการผนึกกําลังในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกัน ทําให้การบริหารกิจการ
ธุรกิจได้รับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นส่งผลให้การแข่งขันการดําเนินธุรกิจดําเนินไปด้วยดี 

ประการที่สอง ทําให้ต้นทุนทางธุรกิจเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงเน่ืองจากภาครัฐมีความ
โปร่งใสในการดําเนินงานมากขึ้น มีการเรียกรับผลประโยชน์น้อยลง 

ประการที่สาม ทําให้ประเทศสามารถแข่งขันทางธุรกิจในเวทีการค้าโลกได้อย่างไม่
เสียเปรียบโดยมีการบริหารภาครัฐสนับสนุน เอ้ืออํานวยเคียงคู่กับภาคธุรกิจ๗๓ 

รูปแบบการป้องกันการทุจริตจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นต้องใช้กระบวนการทางสังคม 
เน่ืองจากกฎหมายพิจารณาบทลงโทษกับผู้ประพฤติทุจริตไม่รุนแรง สังคมต้องร่วมมือกันประณามคน
ทุจริตไม่ให้เป็นแบบอย่างการจัดประชุมอบรมให้คนมีจิตสํานึกละอาย และเกรงกลัวต่อการทุจริตหรือ
ให้ความร่วมมืออาจยังไม่ได้ผลเต็มที่เน่ืองจากบางครั้งหน่วยงานภาครัฐจัดอบรมแล้วก็ผ่านไป การ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมต้องเริ่มจากครอบครัวและสภาพแวดล้อมการใช้ระเบียบกฎหมายเป็นแนว
ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตต้องทําข้อกฎหมายให้ชัดเจนว่าสิ่งใดทําได้สิ่งใดทําไม่ได้ (Do and Don’t) 
และควรคํานึงถึงหลักสุจริต เช่น อย่าออกกฎเกณฑ์เพ่ือเป็นเครื่องมือจนคนสุจริตทํางานไม่ได้ การ
คํานึงถึงหลักความคุ้มค่าแต่ขาดโอกาส ผู้มีอํานาจหน้าที่ต้องมีดุลยพินิจที่เหมาะสม เช่น การก่อสร้าง
สนามกีฬาในชุมชนอาจไม่คุ้มค่าเท่ากับการสร้างสนามกีฬาในเขตเมือง เน่ืองจากประชากรมีจํานวน
มาก สามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่า แต่คนด้อยโอกาสมักอยู่ในชุมชนจึงทําให้ขาดโอกาสไป สุดท้าย
ต้องดูว่าประชาชนได้ประโยชน์หรือไม่ ควรมีการสร้างคนในสังคมให้เกิดความกล้าที่จะให้ความร่วมมือ
ในการต่อต้าน กล้าตรวจสอบ กล้ารายงานการทุจริต๗๔ 

เน่ืองจากปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวนทั้งสิ้นถึง ๗,๘๕๗ แห่ง ฉะน้ัน กรณี
ที่มีเหตุการณ์การทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นเรื่องตัวบุคคล ที่ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียหาย 
ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันมีการทุจริตทั้งองค์กร ทั้งๆ ที่อาจจะเป็นการกระทําของ
บุคคลในองค์กรเพียงคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลที่สร้างความเสียหายการทุจริตต่อองค์กรซึ่งในความเป็น
จริงการทุจริตหรือไม่น้ันอยู่ที่ตัวบุคคลฉะน้ันหากมีการพบบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดกระทําการทุจริต

                                                            
๗๓ สัมภาษณ์ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ, กรรมการ ป.ป.ช., ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๗๔ สัมภาษณ์ รศ.วุฒิสาร ตันไชย, เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๙๙ 

ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบุคคลใดมากกว่าที่จะมุ่งไปท้ังองค์กรฉะน้ันควรรณรงค์ให้มีการปรับทัศนคติ 
ของประชาชนและสังคมให้ความร่วมมือต่อต้านและป้องกันการทุจริตให้ถูกต้อง๗๕ 

ระบบการตรวจสอบเรื่องการทุจริตต้องสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ เริ่มต้ังแต่การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมาจากการทําประชาคม เพ่ือจัดทําแผนชุมชน
ก่อนที่จะเป็นแผนของท้องถิ่น ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้กับบุคลากรในองค์กร โดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ พ่ึงของประชาชน พร้อมทั้งให้เน้นตามรอยหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต  

เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม/ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรโดยต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการสร้างรูปแบบเพื่อป้องกันการทุจริตโดยให้ความสําคัญ
กับเด็กและเยาวชนด้วยการตั้งโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นและโครงการโตไปไม่โกง เพ่ือปลูกฝังทัศนคติ
เยาวชนให้มีจิตสํานึกต่อการปฏิบัติตนสุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การยกย่องคนดีในสังคมยัง
ปรากฎว่ามีการประชาสัมพันธ์น้อยมากเมื่อเทียบกับข่าวอ่ืนที่เป็นปัญหาสังคม ครอบครัว ฉะน้ัน ควรมี
การสร้างระบบที่เข้มแข็งในการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ เน่ืองจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ช่องทางการทุจริตก็จะเพ่ิมตามขึ้นมาด้วย นอกจากน้ีประการสําคัญเรื่องการยกย่องคนดีใน
สังคมนอกจากการให้รางวัลแล้วสื่อต่างๆ ควรมีการประชาสัมพันธ์และให้ความสําคัญในการเผยแผ่
ข้อมูลการทําความดีเพ่ือเป็นแบบอย่างแห่งความสุจริตและการทําความดีต่อสังคม๗๖ 

รูปแบบการป้องกันการทุจริต เพ่ือทําให้การทุจริตลดลงภาครัฐควรดําเนินการโดย  
ประการแรก กําหนดนโยบายเชิงป้องกันปราบปรามการทุจริต โดยวิธีการถ่ายทอดองค์

ความรู้ให้กับประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานรัฐมากขึ้น 
ประการที่สอง กําหนดนโยบายในการปราบปรามการทุจริต โดยวิธีการบูรณาการกับ

หน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ได้แก่ DSI ส.ต.ง. ป.ป.ท. ป.ป.ช. หรือการทํา MOU ระหว่าง
หน่วยงานต่างๆในด้านข้อมูลเก่ียวกับการกระทําความผิดทางอาญา เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่มี
ความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม 

การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึก การต่อต้านการทุจริต หากจะดําเนินการให้ประสบผลสําเร็จ
เป็นรูปธรรมควรดําเนินการ 

(๑) กําหนดกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมกําหนดโครงการ/กิจกรรม การขอ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาท้องที่ของตนเองเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นน้ันๆ และ
ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  

(๒) กําหนดขั้นตอน/วิธีการให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เพ่ือตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ท้องถิ่นของตนเองได้รับจัดสรร 

การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจักการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
จริงจัง เช่ือได้ว่าสามารถจะแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กรได้ถึงร้อยละ ๘๐ และเพ่ือให้เกิด
                                                            

๗๕ สัมภาษณ์ นายจรินทร์ จักกะพาก, อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 
๗๖ สัมภาษณ์ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ, คณะกรรมการป.ป.ช., ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



๒๐๐ 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ต้องมีหน่วยงานตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เช่ือถือ
ได้และเป็นที่ เลื่อมใสของประชาชน ประกอบกับบุคคลที่ตรวจสอบจะต้องมีหลักธรรมาภิบาล
เช่นเดียวกัน และเมื่อมีผู้กระทําผิดต้องมีการลงโทษและได้รับโทษอย่างจริงจังด้วยความถูกต้องและ
เป็นธรรมทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพควรยึดแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 

๑) สร้างกลไกในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนเข้า
ไปตรวจสอบได้ 

๒) หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบต้องบูรณาการร่วมกันโดยการประสานงานเข้าไป
ตรวจสอบและทําให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาทางอาญา วินัย หรือละเมิด
เป็นต้น 

๓) องค์กรตุลาการต้องพิจารณาคดีทุจริตโดยเร็วเพ่ือให้ผู้ที่กระทําผิดหรือคิดจะกระทําผิด
เกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระทําการทุจริต๗๗ 

สรุป ผลการวิเคราะห์รูปแบบการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
แนวพุทธศาสนา จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และเกี่ยวข้อง
กับการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริต  จํ าน วน  ๕  คน  ได้ แ ก่  รั ฐมนตรี ช่ วย ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ กรรมการป.ป.ช. เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รูปแบบการป้องกันการ
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวพุทธศาสนาโดยมีแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ การใช้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นแนวทางการดําเนินงานไปสู่การ
ปฏิบัติเพ่ือป้องกันทารทุจริตโดยภาครัฐต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองพร้อมทั้งให้มี การนําระเบียบ
ข้อบังคับตามกฎหมายเป็นเครื่องมือบังคับและดําเนินการกับคนทุจริตอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
บทลงโทษทางกฎหมายต้องรุนแรงและเฉียบขาดประกอบกับสนับสนุนกระบวนการลงโทษทางสังคม
ด้วยการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตรณรงค์กระตุ้นจิตสํานึกของประชาชนต่อต้านการทุจริตทุก
ระยะ โดยยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนเฝ้าระวังตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตพร้อมทั้งรณณงค์และ
สร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ ไม่ควรออกกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับจนเป็นเหตุให้คนสุจริตปฏิบัติหน้าที่มิได้ ผู้นําองค์กรจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีงาม มี
คุณธรรมจริยธรรม เน้นหลักคําสอนให้บุคคลในองค์กรยึดหลักศีล๕และหลักความพอเพียงเป็น
แนวทาง ปลูกและปลุกจิตสํานึกสร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับใช้หลักธรรมาภิบาลเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างจริงจังและควรยกย่อง เผยแพร่ผู้กระทําความดีเพ่ือเป็น
แบบอย่างแห่งความสุจริตต่อสังคม  

ทั้งการพัฒนาคนด้วยกลไกศาสนาและกลไกการศึกษา จะเป็นส่วนสําคัญย่ิงต่อการปลูก
จิตสํานึกความคิดของคนในสังคมให้รักษาผลประโยชน์ของสาธารณะเพื่อให้คนทุจริตค่อยๆ หมดไป
จากสังคมไทย พร้อมทั้งเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างรูปแบบเพ่ือป้องกันการทุจริต โดยให้
ความสําคัญกับเด็กและเยาวชนในการกล่อมเกลาสร้างจิตสํานึกด้วยการจัดต้ังโรงเรียนพอเพียง 
โรงเรียนคุณธรรม พร้อมทั้งดําเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการโตไปไม่โกง ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม 

                                                            
๗๗ สัมภาษณ์ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง, อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ, ๕ เมษายน ๒๕๖๐. 



๒๐๑ 

ทัศนคติให้เด็ก เยาวชน ประชาชน บุคลากรในองค์กร ด้วยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 

 
๔.๒.๔ สรุปรูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบตาม

แนวพระพุทธศาสนา ตามประเด็นเอกสารสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นต่างๆ ตามข้อกําหนดในแบบสัมภาษณ์ของผู้บริหาร 

และบุคลากรในระดับพ้ืนที่ ๔ จังหวัด รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงหรือผู้เช่ียวชาญในส่วนกลาง ดังน้ี 
๑) การป้องกันการทุจริตในขั้นตอนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่บุคลากร งบประมาณ และมีอํานาจอิสระในการบริหาร
จัดการ ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดทําบริการ
และสวัสดิการสังคมภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาล ดังน้ันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีการ
สนับสนุนแผนงาน/โครงการและงบประมาณจํานวนมากเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ภายในท้องถิ่น ดังน้ันกระบวนการและข้ันตอนการดําเนินงานในเรื่องต่างๆ จึงต้องมีความรอบคอบ
และระมัดระวังเพ่ือมิให้เกิดการทุจริต ซึ่งพบว่าปัญหาการทุจริตที่สําคัญที่สุด ได้แก่ ปัญหาในเร่ืองการ
จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งการทุจริตจะเกิดได้ทุกขั้นของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สําคัญ พบว่า พฤติกรรมที่กระทําความผิด ได้แก่ กรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ
ทางราชการ การจ่ายเงินค่าจ้าง/ค่าล่วงเวลาเป็นเท็จ เบียดเบียนเอาเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปใช้ส่วนตัว หรือการทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งจะต้องปลูกฝังให้บุคลากรยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ประการสําคัญคือการมีศีล เพียงศีล ๕ 
ก็เพียงพอ๗๘ 

 การทุจริตเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนต้ังแต่ฝ่ายปฏิบัติ จนถึงฝ่ายบริหารอนุมัติ ด้วยวิธีการเรียก
รับผลประโยชน์ และการปกปิดข้อมูลต่างๆ ต้องปลุกจิตสํานึกทุกระดับต้ังแต่ระดับนโยบาย และระดับ
ปฏิบัติการ๗๙ ๑) การจัดซื้อจัดจ้าง ๒) การจัดเก็บรายได้ ๓) การรายงานทุกขั้นตอนเกิดช่องทางการ
ทุจริตได้๘๐ การทุจริตเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอน แต่ที่มาเป็นลําดับแรก คือ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการ
ควบคุม กํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายดําเนินการตามขั้นตอน มีการประชาสัมพันธ์
เปิดเผย ให้ได้ผู้เสนอราคาที่เทศบาลได้ประโยชน์สูงสุด๘๑ เกิดขึ้นได้ต้ังแต่ขั้นตอนการเขียนแผนและการ
จัดต้ังงบประมาณ เช่นการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ก็มีการคํานวณประมาณราคาที่เกินจริง และทําให้
การจัดต้ังงบประมาณที่เกินจริง๘๒ 

                                                            
๗๘ สัมภาษณ์ นายจรินทร์ จักกะพาก, อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 
๗๙ สัมภาษณ์  นายคเนติ จิรภาสอังกูร, ผู้ อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ,  

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๘๐ สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ ยอดใจ, นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๘๑ สัมภาษณ์ นายชาญชัย เด่นจักรวาล, นักวิชาการชุมชน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

จังหวัดเชียงใหม่, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๘๒ สัมภาษณ์  นางพัชนันท์ ยาสาร, นักวิชาการตรวจสอบภายในเทศบาลเมืองแม่เหียะ (แทน ),  

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๒ 

   การป้องกันการทุจริตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนาน้ัน ต้อง
สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าสู่ตัวบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีที่ดีที่สุดคือ 
การทําให้บุคคลเหล่าน้ันตระหนักในหน้าที่ของตน มีหน้าที่อะไร ควรทําหน้าที่น้ันให้ดีที่สุดและต้องมี
ความสุจริต ๓ ประการ ได้แก่ ๑) ไม่บกพร่องต่อหน้าที่ ๒) ไม่ละเว้นหน้าที่ ๓) ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ 

   ประการแรก ไม่บกพร่องต่อหน้าที่ ข้าราชการ เจ้าพนักงาน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ เมื่อได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่
ใด จะต้องทําหน้าที่น้ันอย่างดีที่สุด เพ่ือไม่ให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่งานในหน้าที่ 

   ประการที่สอง ไม่ละเว้นหน้าที่ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่ละเว้น
หน้าที่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่รู้สึกถึงความไม่ชอบธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรมที่จะทักท้วง ช้ีแจง 
ถึงความไม่ถูกต้องเหล่าน้ันการเกรงกลัว ผู้บริหารที่ดํารงความไม่ถูกต้องเก่ียวกับการทุจริต 

   ประการที่สาม ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ไปในทางที่มิชอบด้วยกฎหมายและหลักศีลธรรม หมายถึง ต้องไม่ใช้อํานาจหน้าที่ไปในการ
แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือคนอ่ืนในทางที่ผิดกฎหมายและผิดทํานองคลองธรรม ดังพุทธ
ภาษิตว่า ธัมมัง จะเร สุจะริตัง แปลความว่า “บุคคลควรประพฤติธรรมให้สุจริต ไม่ควรประพฤติธรรม
น้ันให้ทุจริต ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกน้ีและโลกหน้า”๘๓  

 
 ๒) ด้านการส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสํานักต่อการทํางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  จากการระดมความคิดเห็นและการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสําคัญการส่งเสริมให้

บุคลากรมีจิตสํานึกต่อการทํางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์พบว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ 
โดยปลูกฝังคุณธรรมและความพอเพียงด้วยหลักธรรม การรักษาศีล ๕ และหลักหิริโอตัปปะ เพ่ือปลุก
ปละปลูกจิตสํานึกบุคคลในองค์กรให้ละอายต่อความช่ัวและเกรงกลัวต่อบาป๘๔ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้เห็นความสําคัญของการเพ่ิมทักษะและเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสาธารณะ เสียสละเวลาส่วนตัวให้กับประชาชน เชิญ
วิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เรื่องการปลูกจิตสํานึกต่อการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมในการนําเสนอ
โครงการ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทุกโครงการ๘๕ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะ
กรรมติดตามและประเมินผลโครงการของเทศบาล และคณะกรรมการที่เก่ียวกับการจ้างต่างๆ๘๖

ประชาชนมีส่ วนร่วมในการจัดจ้ างของเทศบาลโดยร่วม เป็นผู้ ตรวจสอบโครงการต่ างๆ 
 ในเขตเทศบาล เช่น กรณีผู้รับจ้างส่งงานก่อสร้าง ทางเทศบาลก็จะมีหนังสือแจ้งชุมชนในเขตน้ัน  

                                                            
๘๓ สัมภาษณ์ พันตํารวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง, อธิบดีกรมส่งเสริมคดีพิเศษ, ๕ เมษายน ๒๕๖๐. 
๘๔ สัมภาษณ์หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๘๕สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ ยอดใจ, นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๘๖สัมภาษณ์ นางพัชนันท์ ยาสาร, นักวิชาการตรวจสอบภายในเทศบาลเมืองแม่เหียะ (แทน), ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 



๒๐๓ 

ร่วมตรวจสอบกับคณะกรรมการ เป็นต้น๘๗ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลเริ่ม
ต้ังแต่การร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ นําไปสู่การพัฒนาท่ี
ย่ังยืน โปร่งใส ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง๘๘ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้วยกระบวนการจัดต้ังชุมชนมีประธาน รองประธาน และกรรมการชุมชน จัดประชุมประจําเดือนทุก
เดือน เพ่ือทราบปัญหา ความต้องการและร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรค ต่างๆ มีการจัดทําแผน
ชุมชน ร่วมกับการทําประชาคมชุมชน๘๙ มีการจัดอบรมร่วมกับสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติป.ป.ช.และการประชุมพูดคุย เน้นปลูกจิตสํานึกให้กับบุคลากรโดยเน้นนโยบายของ
ผู้บริหาร๙๐ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสาธารณะ เสียสละเวลาส่วนตัวให้แก่ประชาชน เน้นการทํา
กิจกรรมร่วมกันกับประชาชน๙๑มีการส่งเสริมให้มีความรู้ในเรื่องระเบียบ และกฎหมายมีการพัฒนา
องค์กรด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม๙๒ มีการประชุมพูดคุยกันถึงเรื่องการทุจริตว่าเกิดผลเสีย
อย่างไรบ้าง และเชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่องการปลูกจิตสํานึกไม่ให้ทุจริต และอบรมเรื่องความรู้ว่า
จะปฏิบัติตนอย่างไร๙๓จัดอบรมกฎหมายให้กับพนักงาน เป็นประจําทุกปี ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรต่างๆ ที่ทางกรมฯ เปิดอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ในเรื่องของระเบียบกฎหมายและวิธีการ
ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ ทักษะ ที่ทันสมัย๙๔การส่งเสริมให้บุคลากรมีความสํานึกได้โดยการสนับสนุน
และส่งเสริมเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการทํางานเพื่อให้เกิดความรู้อย่างแตกฉาน
โดยไม่กีดกันการแสวงหาความรู๙้๕ 

   จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยพิจารณาว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสํานึกในการทํางานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม โดยเน้นที่การกระตุ้นให้
ประชาชนมีจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมและเห็นประโยชน์ของสาธารณะพร้อมทั้งนําหลักธรรม เช่นการ
รักษาศีล๕ หลักหิริโอตัปปะมาใช้ในการกระตุ้นจิตสํานึกให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม 

 
 

                                                            
๘๗สัมภาษณ์ นางสาวเกศริน สายสุริยะ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลเมืองแม่เหียะ, ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๕๙.  
๘๘สัมภาษณ์ นายสมบัติ เฟ่ืองปาน, ท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙.  
๘๙สัมภาษณ์ นายคเนติ จิรภาสอังกูร, ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรม จังหวัดเชียงใหม่, ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 
๙๐สัมภาษณ์ นายสมบัติ เฟ่ืองปาน, ท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๙๑สัมภาษณ์ นายคเนติ จิรภาสอังกูร, ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรม จังหวัดเชียงใหม่, ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๕๙.  
๙๒สัมภาษณ์ นายชาญชัย เด่นจักวาล, นักวิชาการชุมชน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

จังหวัดเชียงใหม่, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๙๓สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ ยอดใจ, นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๙๔สัมภาษณ์ นายวรการ ปัญณะวิชัย, ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดลําพูน, ๑๔ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 
๙๕สัมภาษณ์ นายขยัน วิพรมชัย, นายกเทศมนตรี ตําบลอุโมงค์,  ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๔ 

  ๓) ด้านการพัฒนาขั้นตอนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความโปร่งใส 
   การพัฒนาขั้นตอนการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส 

พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญต่อมาตรการเฝ้าระวังการกระทําที่ผิดกฎหมาย 
ระเบียบวินัย เคร่งครัดและต่อเน่ืองโดยมีการดําเนินการที่เน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
คือ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบรม ซักซ้อมความเข้าใจ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ๙๖เปิดโอกาสให้หน่วยงานตรวจสอบระหว่างกัน โดยประสาน ป.ป.ช. สํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน กรมบัญชีกลางให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น๙๗ ประชาสัมพันธ์ให้ภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๙๘ประชุม ช้ีแจง 
เสนอแนะให้เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่กันเอง พร้อมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ๙๙พัฒนาผู้บริหาร หัวหน้าทํางาน เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะหัวหน้างานต้องเป็นหูเป็นตาแทน
ผู้บริหารในการกํากับดูแลคนแต่ละขั้นตอนของงานต่างๆ ดําเนินการอยู่ในระบบของระเบียบและ
หนังสือสั่งการ๑๐๐ประกาศนโยบาย ประชุมปรึกษาหารือ กําหนดแนวทาง และทําข้อตกลงกับบุคลากร
ให้ปฏิบัติตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล๑๐๑ ผู้บริหารต้องกํากับดูแล
เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานภายใต้กรอบ ระเบียบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด๑๐๒ นําข้อแนะนํา ตรวจสอบ
ของหน่วยตรวจสอบที่ได้ทักท้วง อปท.อ่ืนๆ มาเป็นข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน๑๐๓ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลรวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนได้รับทราบและตรวจ
รับงานด้วย๑๐๔ ใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือดําเนินการให้ถูกตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ๑๐๕ 

   การพัฒนาขั้นตอนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้โปร่งใสน้ัน ต้องมีการ
พัฒนาองค์ความรู้โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมายข้อบังคับและแนวทางการปฏิบัติ
ที่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมให้กับ ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรโดยที่ ผู้บริหาร

                                                            
๙๖สัมภาษณ์ นายประยูร บุญธรรม, ประธานสภาเทศบาลตําบลอุโมงค์, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๙๗สัมภาษณ์ นางจันเพ็ญ สุทธิจิระพีร์, ปลัดเทศบาลตําบลอุโมงค์, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๙๘สัมภาษณ์ นายปัญญา เขียนสุวรรณ , รักษาการผู้อํานวยการกองคลัง เทศบาลตําบลอุโมงค์, ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๙๙สัมภาษณ์ นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถ่ินจังหวัดลําพูน, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๐สัมภาษณ์ นายรณรงค์ เสาเหม, ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปรามปรามทุจริตแห่งชาติ จังหวัด

ลําพูน,  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๑สัมภาษณ์ นายวรพล ฝ่ายอุปปละ, ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๐๒สัมภาษณ์ นางสาววราพร เหมะธุริน, ผู้อํานวยการกองคลัง เทศบาลเมืองสีคิ้ว, ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙.  
๑๐๓สัมภาษณ์ นางสาวนพวรรณ ศักดิษฐานนท์, ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว, 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๐๔สัมภาษณ์ นางสาวนภาพร เหมะธุลินทร์, ผู้อํานวยการกองคลัง เทศบาลเมืองสีคิ้ว, ๘ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙.  
๑๐๕สัมภาษณ์ นายธนิต ภูมิถาวร, ผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรม จังหวัดนครราชสีมา, ๘ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 



๒๐๕ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้ความสําคัญกับหลักคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการปลูกฝังคุณธรรม
และความซื่อตรงควบคู่หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาพกระบวนการมีส่วนร่วมเน้นแนวทางในการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมและใช้
ตัวอย่างจากการถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่ได้รับรางวัล ดีเด่น จากสถาบันที่
ให้การรับรอง เช่น สถาบันพระปกเกล้า  

 ๔) การประสานความร่วมมือกับองค์กรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบการทุจริต 
การประสานความร่วมมือกับองค์กรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตจะต้องมีการ

ดําเนินการอย่างสม่ําเสมอ โดยใช้กลไกองค์กรอิสระ เช่น ป.ป.ช. ศาลปกครอง ระบบราชการท้องถิ่น 
ส.ต.ง. ในการกํากับดูแลตรวจสอบเพ่ือช้ีแนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบ
ของหลักธรรมาภิบาล ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือให้การตรวจสอบในทุกกิจกรรม
เป็นอย่างดี๑๐๖จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการทุจริตโดยเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งจากส่วนกลาง
และในพ้ืนที่เข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้๑๐๗ร่วมมือทุกขั้นตอนกับหน่วยตรวจสอบ โดยประสานงาน
กับป.ป.ช. และ ส.ต.ง.กรณีเข้ามาตรวจสอบงบประจําปี พร้อมทั้งประสานกับจังหวัดในฐานะผู้กํากับ 
ดูแลกรณีเกิดปัญหาภายในการปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะสอบถามกับหน่วยงานดังกล่าว๑๐๘

มีการทํางานร่วมกันในลักษณะเป็นเครือข่าย โดยมี ป.ป.ช. ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ด้วย
การเชิญ  ป .ป .ช. มาเป็นวิทยากรในการบรรยายความเรื่องเก่ียวกับกฎหมาย การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ การกําหนดราคากลาง และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ (ส.ต.ง.) ป.ป.ช. ทุกประเด็น คําถามและเอกสารให้ตรวจสอบ พร้อมเข้ารับ
คําแนะนําและอบรมตามที่หน่วยงานตรวจสอบจัดฝึกอบรม๑๐๙ ประสานหารือในข้อราชการท่ีมีความ
สงสัยในแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง๑๑๐ 

   จากการวิเคราะห์ข้อมูลในพ้ืนที่ ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาด
ระบบการตรวจสอบที่ดี เน่ืองจากการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดจากการถูกร้องเรียน
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง บุคลากรไม่เข้าใจระเบียบวิธีปฏิบัติ บางครั้งการดําเนินการบริหารจัดการไม่มี
ระเบียบและแนวทางกําหนดระเบียบวิธีที่ชัดเจน ทําให้ประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องโดยมิได้เจตนา ฉะน้ัน
จะต้องมีการประสานหน่วยงานอิสระดังกล่าวให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติด้วยการจัดประชุมให้
ความรู้ ประสานงานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อให้การดําเนินการทํางานด้วยความ
โปร่งใสโดยมีมาตรฐานการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  

๕) การป้องกันและแก้ไขการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความโปร่งใส 

                                                            
๑๐๖สัมภาษณ์ นายทองใบ หนไพร, ท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๐๗สัมภาษณ์ นางสาวนภาพร เหมะมุลินทร์, ผู้อํานวยการกองคลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๐๘ สัมภาษณ์ นายวรพล ฝ่ายอุปปละ, ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๐๙สัมภาษณ์ นางสาวนพวรรณ ศักดิษฐานนท์, ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว, 

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๑๐สัมภาษณ์ นางวริดา ต้นบุญเอก, ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ประจําจังหวัดสุพรรณบุรี, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๐๖ 

การป้องกันและแก้ไขการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใสมีข้อเสนอ ได้แก่ ควรมีการสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตเริ่มต้นในระดับล่างสู่ทุกระดับ 
กําหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับให้ชัดเจนพร้อมทั้งอบรมให้ความรู้
ระเบียบกฎหมายว่า การตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอและการปลูกจิตสํานึกให้กับบุคลากรให้กระทําการ
ด้วยความโปร่งใส๑๑๑สร้างจิตสํานึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน๑๑๒เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต ปลูกจิตสํานึก และให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ ทุกขั้นตอนโดยผ่านตัวแทนประชาชน๑๑๓มีระบบ
การควบคุมภายในที่ดี มีการตรวจสอบอยู่เสมอและปรับทัศนคติ อยู่เสมอ๑๑๔ตามทัศนะของข้าพเจ้า 
เจ้าหน้าที่ควรยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานภายใต้กรอบระเบียบกฎหมาย และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเป็นข้อมูลในการตรวจสอบการทํางาน ในรูปแบบต่างๆ ก่อนอ่ืนผู้
ปฏิบัติ ต้องเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน เช่น ก่อนบรรจุเข้าทํางาน ควรมี
หลักสูตรการฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือเข้าใจกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และฝึกจิตสํานึกที่ดีสัก ๓-๔ 
เดือน๑๑๕ การป้องกันการทุจริตต้องหล่อหลอม ปลูกฝังต้ังแต่วัยเยาว์ โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้เข้า
เรียนโรงเรียนคุณธรรมเพ่ือปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม รังเกียจการทุจริต ความไม่
ซื่อสัตย์ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะเป็นคนดีของสังคม๑๑๖  

สรุปได้ว่า การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ บุคลากร
ในองค์กรจะต้องมีจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย แนวทาง
ปฏิบัติ มีระบบการตรวจสอบท่ีดีและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการดําเนินงานกับ
องค์กรทุกขั้นตอน 

๖) การประชุมหารือเพื่อพัฒนาระบบงานและปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่องลดปัญหา
การทุจริต 

  การประชุมหารือนับเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อองค์กรเน่ืองจาก การปรึกษาหารือเป็นการ
พูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลา๑๑๗สามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาหรือ
ช่องทางในการก่อให้เกิดการทุจริตได้๑๑๘มีการประชุมบ่อยครั้งสามารถลดการทุจริตได้แต่ต้องควบคู่ไป
กับกระบวนการควบคุมภายในที่ดี การทุจริตลดลงได้อย่างมาก เน่ืองจากมีการนําปัญหาที่เกิดขึ้นใน
องค์กรมาระดมความคิด ให้ทุกคนร่วมกันคิดหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และมีการป้องกัน โดยกําหนด

                                                            
๑๑๑สัมภาษณ์ นายกอบชัย พลเสน, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่ีปรึกษา, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
๑๑๒สัมภาษณ์ นางตูนา แก่นศรียา, ผู้อํานวยการกองคลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
๑๑๓สัมภาษณ์ นางสาวเอื้อมเดือน อุทัยกุล, ผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, ๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๑๑๔สัมภาษณ์ นายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ, ท้องถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๑๕สัมภาษณ์ นายกอบชัย พลเสน, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๑๖ สัมภาษณ์ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ๔ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 
๑๑๗สัมภาษณ์ นางสาวเอื้อมเดือน อุทัยกุล, ผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด, ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๑๑๘สัมภาษณ์ นายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ, ท้องถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๐๗ 

วิธีการร่วมกัน นําระเบียบมาพูดคุยกัน เพ่ือให้เกิดแนวทางชัดเจนขึ้น๑๑๙เป็นไปได้มากเพราะสังเกต
จากการที่ได้มีการปรึกษา สตง. แล้วได้รับคําแนะนํา เจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติตามคําแนะนําด้วยดี ทําให้ไม่
เกิดปัญหาในภายหลัง๑๒๐ 

   จากข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่าการประชุมหารือเพ่ือพัฒนาระบบงานและปรับปรุงแก้ไข
ส่วนที่บกพร่อง ลดปัญหาการทุจริตเป็นหลักการหน่ึงของหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักมุ่งเน้นฉันทามติ
เป็นการหารือตกลงภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นข้อตกลงที่ใช้กระบวนการข้อมูล เพ่ือ
หาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ โดยในประเด็นที่สําคัญโดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องเป็น
ความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ ซึ่งตรงกับหลักพุทธศาสนา หลักธรรมคือ อปริยหานิยธรรม ๗ ข้อ ที่ว่า
หมั่นประชุมอย่างเป็นเนืองนิตย์ วางแผนพัฒนาความซื่อตรงโดยมีหน่วยงานที่ประชุมร่วมกัน
รับผิดชอบการประสานผลักดันการปฏิบัติตามแผนพัฒนาความซื่อตรง  

  ๗) การสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความ
มุ่งม่ันที่จะทํางานเพื่อสาธารณะโดยสุจริต 

  การสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร ส่งเสริมการให้บุคลากรมุ่งมั่นที่จะทํางาน
สาธารณะโดยสุจริต พบว่า ได้มีการเสนอให้จัดกิจกรรมแนวทางการต่อต้านป้องกันการทุจริต
คอร์รัปช่ันให้กว้างขวางอย่างต่อเน่ือง เช่นจัดกิจกรรมปฏิญาณตน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ให้คนตระหนัก
ถึงโทษของการทุจริต เน้นหนักด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยที่ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสามัคคีหลายรูปแบบ เช่น เทศบาลตําบลอุโมงค์มีการจัดโครงการคัดแยก
ขยะ โดยอยู่ในการกํากับดูแลของคณะกรรมการชุมชน และให้ชุมชนจัดการกันเองเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส ในการดําเนินการ และการเช่ือมความสามัคคีในชุมชน๑๒๑ เน่ืองจากการเข้ามีส่วนร่วมน้ัน   
จะเกิดการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน และลดโอกาสการฉกฉวยผลประโยชน์ได้มากกว่าการทําคน
เดียว๑๒๒เป็นปัจจัยที่สําคัญมาก เน่ืองจากถ้าองค์กรมีความมุ่งมั่นจะป้องกันการทุจริตแล้ว บุคลากรใน
องค์กรก็จะร่วมมือกันเพ่ือส่วนรวม๑๒๓ความสามัคคี มีส่วนมาก เพราะทําให้การทํางานประสบ
ความสําเร็จไปในทิศทางเดียวกัน หากองค์กรใดสามัคคีกันเพ่ือกระทําการทุจริต ก็จะเกิดกระบวนการ
ทุจริตในองค์กรส่งผลร้าย ทางกลับกัน สามัคคีเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน ท้องถิ่นจะก้าวหน้า๑๒๔

การทํางานเป็นทีม มีความสําคัญมากทุกคน มีส่วนสําคัญเท่ากัน เพ่ือขับเคล่ือนขบวนการทํางานที่ดี
โดยมีผู้นําที่ ดี มีคุณธรรมนําพาทีมงานทํางานอย่างเป็นธรรมถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้๑๒๕ 

                                                            
๑๑๙ สัมภาษณ์ นางสาวเอื้อมเดือน อุทัยกุล, ผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, ๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๑๒๐ สัมภาษณ์ นายวรพล ฝ่ายอุปปละ, ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๒๑ สัมภาษณ์ นายขยัน วิพรหมชัย, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลอุโมงค์, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๒๒ สัมภาษณ์ นายวรการ ปัญณะวิชัย, ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดลําพูน, ๑๔ ธันวาคม 

๒๕๕๙.  
๑๒๓ สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ ยอดใจ, นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๒๔ สัมภาษณ์ นายสมบัติ เฟ่ืองปาน, ท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๒๕ สัมภาษณ์ นายสะอาด นาคาเริงฤทธิ์, ประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๘ 

สอดคล้องกับหลักอปริหานิยธรรมข้อที่ ๑ หมั่นประชุมกันเป็นเนืองนิจ ซึ่งการประชุมถือว่าเป็นการ
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร่วมกันเพ่ือดําเนินกิจกรรม
หรือภารกิจ รวมไปถึงการอบรมให้ความรู้ในลักษณะสร้างสรร อันจะเป็นผลดีต่อการสํานึกซึ่งงาน
สาธารณะ๑๒๖ 

   กระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ซึ่ งเป็น
กระบวนการท่ีบุคลากรในองค์กร ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ 
ทําความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในฐานะหุ้นส่วน การ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับหลักอปริหานิยธรรมข้อที่ ๑ การประชุมกันอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้การ
บริหารงานสร้างความเข้มแข็งขององค์กร และสอดคล้องกับหลักอปริหานิยธรรมข้อ ๒ จัดประชุมและ
ทํากิจของส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นหลักพุทธธรรมที่ใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
ความสามัคคีในองค์กร 

  ๘) การส่งเสริมให้บุคลากรยึดม่ันในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต 
   การส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในการทํางานอย่างสุจริต ควรปลูกฝังทัศนคติ สร้างความ

ตระหนักให้เห็นโทษ พิษภัยของการทุจริตคอร์รัปช่ัน ปลุกจิตสํานึกของคนให้ถือศีลธรรม ยึดหลักศีล
ห้า และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้ฯแนวทางการดําเนินชีวิต และผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ปลูก
และปลุกจิตสํานึกให้กับข้าราชการ พนักงาน บุคลากรของทุกหน่วยงานต้ังแต่เริ่มต้นเข้าปฏิบัติงาน 
โดยต้องกําหนดหลักสูตรภาคบังคับให้ต้องมีการผ่านการอบรมเก่ียวกับหลักธรรม พุทธศาสนา ได้แก่ 
หลักหิริโอตัปปะเพ่ือให้เกิดการละอายต่อความช่ัว เกรงกลัวต่อบาป๑๒๗ การปลูกจิตสํานึกเป็นการ
แก้ปัญหาการทุจริตได้อย่างย่ังยืน๑๒๘จะทําให้เกิดปัญหาน้อยลง เพราะทุกคนมีหลักยึดที่ถูกต้องมี
แบบอย่างที่ดี จะทําให้ไม่มีความกล้าที่จะทําเรื่องทุจริต๑๒๙การยึดหลักธรรมาภิบาลในการทํางานอย่าง
เคร่งครัด การทุจริตไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส การมีส่วนร่วม
ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า หากปฏิบัติได้ประชาชนมีความสุข ประเทศชาติรุ่งเร่ือง๑๓๐ลดลงได้มาก 
ถ้าทุกคนมีจิตสํานึกในการทํางาน ตามหลักการ และกฎหมายกําหนดไว้ จะทําให้การทุจริตลดลงโดย
ปริยาย๑๓๑ 

   สรุปได้ว่าการส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต จะต้องเน้น
กระบวนการปลุกจิตสํานึกของบุคคลโดยเฉพาะหลักหิริโอตัปปะและศีลห้าเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่
กับการยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักในการบริหารจัดการองค์กร 

 
 

                                                            
๑๒๖ พระมหาวุฒิพงษ์ วุฒิวังโส, ดร. อาจารย์พิเศษ มจร น.ว.บ.สุพรรณบุรี, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๒๗ สัมภาษณ์ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง, อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ, ๕ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๒๘ สัมภาษณ์ นายประยูร บุญธรรม, ประธานสภาเทศบาลตําบลอุโมงค์, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๒๙ สัมภาษณ์ นางสาวนภาพร เหมะมุลินทร์, ผู้อํานวยการกองคลัง, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๓๐ สัมภาษณ์ นายสมบัติ เฟ่ืองปาน, ท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙.  
๑๓๑ สัมภาษณ์ นายขยัน วิพรมชัย, นายกเทศมนตรี ตําบลอุโมงค์,  ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๙ 

   ๙) การปฏิบัติงานในองค์กรโดยการให้เกียรติและเคารพในสิทธิของทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน  

   เมื่อทุกคนมีความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ จะทําให้กระบวนการทํางานเป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ การให้เกียรติและเคารพในสิทธิของทุกคน การสั่งการ หรือบังคับให้
กระทําผิดจะไม่เกิดขึ้น ความโปร่งใสก็มีมาก อปท.ทุกแห่งหากเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชนปัญหาการ
ทุจริตน้อยมาก หากผู้บริหารบังคับขู่เข็ญ ก็มีกฎหมายคุ้มครองในส่ิงน้ีด้วยการทํางานเป็นทีม รับฟัง
ปัญหา ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผนโดยส่วนทุกคนมีสิทธ์ิมีเสียงในการเสนอความคิดเห็น
และทุกคนต้องให้ความสําคัญกับการแสดงความคิดเห็นเช่นกัน๑๓๒ ในการประชุมขององค์กรผู้บริหาร
และบุคลากรรวมท้ังภาคประชาชนมีสิทธ์ิในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยเปิดโอกาสอย่าง
เท่าเทียมกัน เพ่ือร่วมคิดร่วมดําเนินการและหาข้อยุติในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการต่างๆ
ร่วมกันโดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นที่ต้ัง๑๓๓ 

จากข้อมูลดังกล่าววิเคราะห์ได้ว่าการปฏิบัติงานในองค์กรโดยการให้เกียรติและเคารพ
ในสิทธิของบุคลากรในองค์กรเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในประเด็นเรื่องหลักความเสมอ
ภาคการได้รับการปฏิบัติและได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกระหว่างงชาย/
หญิง ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพหรือสุขภาพทางกาย สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม 
ศาสนา จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 

๑๐) ด้านการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงาน
องค์กร 

การเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารของ
องค์กร เป็นการลดช่องทางที่อาจเกิดขึ้นได้มาก เพราะบางครั้งองค์กรมีบุคลากรน้อย การออกไป
ตรวจสอบหรือในบางกระบวนการที่ขอความร่วมมือเราจะได้ผู้ตรวจสอบท่ีดี๑๓๔ เทศบาลเมืองสีคิ้ว 
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ เช่น 
คอยติดตามและประเมินผลแผน คณะกรรมการได้มีโอกาสลงพ้ืนที่ ติดตามโครงการ เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพลดช่องทางการทุจริต เน่ืองจากถูกตรวจสอบเป็น
ประจํา๑๓๕เชิญคณะกรรมการ แต่งต้ังส่วนราชการมาเป็นคณะกรรมการต้ังแต่ขั้นตอนการ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และเชิญมาเป็นวิทยากรให้คําแนะนําและการมีส่วนร่วมในการประชุม 
ประชาคม๑๓๖ 

วิเคราะห์ได้ว่า การเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การ
บริหารขององค์กรเป็นแนวทางหน่ึงของหลักธรรมาภิบาลในเรื่องของการมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการ
ทําให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทุกองค์กรมีโอกาสได้เข้าร่วมรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ 

                                                            
๑๓๒สัมภาษณ์ นายวรพล ฝ่ายอุปปละ, ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
๑๓๓ สัมภาษณ์ นายสะอาด นาคาเริงฤทธิ์, ประธานสภาเทศบาล เมืองสีคิ้ว, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๓๔สัมภาษณ์ นายวรพล ฝ่ายอุปปละ, ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๓๕สัมภาษณ์ นางสาวนภาพร เหมะมุลินทร์ ผู้อํานวยการกองคลัง เทศบาลเมืองสีคิ้ว, ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๑๓๖สัมภาษณ์ นายขยัน วิพรมชัย, นายกเทศมนตรี ตําบลอุโมงค์, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๒๑๐ 

ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมวางแนวทาง ในการแก้ปัญหา ตลอดจนช่วยในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผล
ต่อหลักความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่เปิดเผยทําให้ประชาชนได้สามารถรับรู้ทุกขั้นตอนของการ
ดําเนินกิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆ ที่สามารถตรวจสอบได้ส่งผลให้การดําเนินการมีประสิทธิภาพ 
ปราศจากการทุจริตอย่างแท้จริง 

๑๑) ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้อาวุโสผู้มีประสบการณ์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาองค์กร  

การเปิดโอกาสให้ผู้อาวุโส ผู้มีประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมจะทําให้ได้มุมมองที่กว้างไกล
รอบคอบมากขึ้น เน่ืองจากเป็นผู้มีประสบการณ์มามาก เน่ืองจากผู้มีประสบการณ์ผ่านเหตุการณ์ และพบ
เห็นช่องทางที่สามารถทุจริตมาก่อน และมองได้อย่างครอบคลุม๑๓๗ผู้มีประสบการณ์อาจมีความรู้เฉพาะ
ด้านสามารถให้ข้อช้ีแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร๑๓๘การเปิดโอกาสให้ผู้อาวุโสมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารองค์กรภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางเป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นเพียงส่วนเดียว เพราะจะ
ช่วยเหลือด้านความรู้ ประสบการณ์บริหาร แต่การกําหนดทิศทางการบริหารควรมาจากภาคประชาชน
ด้วย จะรู้สภาพปัญหา๑๓๙ได้เชิญเข้ามาเป็นคณะกรรมการในระดับต่างๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล ในคณะต่างๆ ร่วมทั้งการเข้ามาเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลด้วย๑๔๐ 

   จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวพิจารณาว่า การเปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุผู้ที่ผ่าน
ประสบการณ์ชีวิตมีภูมิคุ้มกันทางชีวิต รวมถึงประชาชน นักวิชาการ ผู้ทํางาน เป็นสิ่งที่ดีงามรวมท้ัง 
สื่อสารมวลชนต้องร่วมกันศึกษาทําความเข้าใจและเผยแพร่ความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้ผลกระทบ
ของการทุจริต อาจแต่งต้ังเป็นที่ปรึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบหน่ึงของการรับฟังความจากภายนอกองค์กร 
ถือเป็นปัจจัยของความสําเร็จของการบริหารจัดการองค์กรตามหลักอปริหานิยธรรมข้อที่ ๔ คือการให้
ความเคารพต่อผู้อาวุโสในองค์กรปรึกษาหารือผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเป็นต้นแบบส่งผลให้เกิด
ความโปร่งใสที่เข้มแข็ง สามารถติดตามตรวจสอบการทํางานของทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้เกิด
ระบบการบริหารที่ดีหรือธรรมาภิบาล  

  ๑๒) ด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กรโดยการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
   การพัฒนาบุคลากรในองค์กรโดยการอบรมคุณธรรม จริยธรรมควรมีการปลูกฝังค่านิยม

ต้ังแต่วัยเยาว์ในระดับครอบครัว แต่หากเป็นบุคลากรควรมีการผ่านการอบรมก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่ในองค์กรประกอบการใช้หลักธรรมในการช่วยปลูกฝังจิตสํานึก เช่น ศีลห้า หลักหิริโอตัปปะ เป็น
ต้น และจากการสัมภาษณ์ พบว่า ทําให้บุคลากรมีทัศนคติในการทํางานที่ดีขึ้นมีความเกรงกลัวต่อผลที่
จะตามมา๑๔๑เป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่าน้ัน การให้รู้คุณโทษของการกระทําความผิดเป็นอีกส่วนที่ทําให้ผู้คิด
จะกระทําความผิดกลัว หากผลประโยชน์ที่รับน้อยกว่าโทษที่ควรได้รับ ความเกรงกลัวกฎหมายไม่เกิด 
อีกส่วนปัจจัยการดํารงชีพ ส่งผลให้เกิดการทุจริตเป็นไปได้อย่างมากหากผู้เข้ารับการอบรมสนใจใน

                                                            
๑๓๗สัมภาษณ์ นางสาวรัตนาภรณ์, เข็มกลัด ท้องถ่ินจังหวัดลําพูน, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๓๘สัมภาษณ์ นายขยัน วิพรมชัย, นายกเทศมนตรี ตําบลอุโมงค์, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๓๙สัมภาษณ์ นางจันเพ็ญ สุทธิจิระพีร์, ปลัดเทศบาลตําบลอุโมงค์, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๔๐สัมภาษณ์ นายวรพล ฝ่ายอุปปละ, ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๔๑สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ ยอดใจ, นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๒๑๑ 

หลักสูตร ด้วยวิธีการอบรม และข้อแนะนําที่ดีและต้องอบรมบ่อยๆ ครั้งปี ละ ๒-๓ ครั้งให้ทบทวนและ
ระลึกถึงเสมอ การอบรมคุณธรรมจริยธรรมต้องอบรมอย่างสม่ําเสมอพร้อมทั้งให้มีการศึกษาดูงาน
รูปแบบองค์กรที่มีการประพฤติดีโดยผู้เข้าอบรมควรจะต้องได้รับการปฏิบัติจริงด้วย๑๔๒ 

   องค์กรหลัก ได้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อมวลชนต้องร่วมมือกัน ไม่
ควรเป็นเพียงหน้าที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงหน่ึงเดียว ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
ภาคประชาชนต้องมีบทบาทสําคัญต้องร่วมกันเสาะแสวงหาแนวคิดหรือแนวทางหรือวิธีการที่จะ
เสริมสร้างความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นและฝังลึกอยู่ในจิตใจต้ังแต่เด็กเพ่ือจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงามเพ่ือสร้างสรรค์สังคมใหม่ให้เยาวชนที่จะต้องทําหน้าที่พัฒนาสังคมใน
อนาคต๑๔๓ การดําเนินการด้านการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมควรดําเนินการตามแนวทางต่างๆ ดังน้ี 

   ๑. บุคคลต้นแบบ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน เพ่ือน ต้อง
ได้รับการอบรมหรือทําความเข้าใจให้ถ่องแท้และร่วมมือในการนําความประพฤติ ปฏิบัติตน ในการ
เป็นต้นแบบที่ดี  

   ๒. ประวัติศาสตร์ เช่นเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์การเสียกรุง ที่มีเรื่องราวเก่ียวกับการ
ทุจริต หรือว่า องค์กรที่มีเรื่องราวเก่ียวกับการทุจริตทําให้ประเทศเสียหาย หรือว่า บุคคลท่ีมีความ
ซื่อสัตย์ต่อประเทศ เช่น บางระจัน แสดงถึงความรักชาติ รักประเทศ ท้องถิ่น  

   ๓. การอบรมบ่มเพาะเรื่องวินัย ค่านิยม แก่ข้าราชการ เจ้าพนักงาน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะต้องเน้นอย่างย่ิง ด้านความซื่อสัตย์ต้องกระทําซ้ําๆ ซากๆ อย่าง
ต่อเน่ือง มีการต่อยอด 

   หากทั้งภาคส่วนที่กล่าวมาทั้งหมดร่วมมือประสานการดําเนินงานร่วมกัน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสังคมและส่งผลต่อไปยังประเทศเกิดความ สงบ สันติสุข การทุจริตคิดมิ
ชอบ จะเป็นเรื่องที่น่าละอายเพราะความสามัคคีและความซื่อสัตย์ คือ บ่อเกิดของความร่มเย็นและผู้
บันดาลให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้ก็ คือ คน ที่จะเป็นคนดี ดังพุทธภาษิตที่ว่า “ทันโต เสฏโฐ มนุสเส
สุ ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐ”๑๔๔  

สรุปรูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดังตารางที่ ๔.๑๓ และ
แสดงความถี่ของการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังตารางที่ ๔.๑๔ 

ตารางที่ ๔.๑๐ รูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลําดับ รูปแบบการปอ้งกันการทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๑. การป้องกันการทุจริตในขั้นตอนการบริหารจัดการ 
๒. การส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสํานึกต่อการทํางาน 
๓. การพัฒนาขั้นตอนการบริหารองค์กรให้เกิดความโปร่งใส 
๔. การประสานความร่วมมือกับองค์กรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบการทุจริต 

                                                            
๑๔๒สัมภาษณ์ นายจรินทร์ จักกะพาก, อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๔๓ สัมภาษณ์ รศ.วุฒิสาร ตันไชย, เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๔๔ สัมภาษณ์ พระมหาวุฒิพงษ์ วุฑฒิวงฺโส, ดร., อาจารย์พิเศษ ม.จ.ร. นว.บ.สุพรรณบุรี, ๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 



๒๑๒ 

 
ตารางที่ ๔.๑๐ รูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ลําดับ รูปแบบการปอ้งกันการทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๕. การป้องกัน/แก้ไขการทุจริตในองค์กรให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
๖. การประชุมหารือเพ่ือพัฒนาระบบงาน 
๗. การสร้างความสามัคคีในองค์กร/มุ่งมั่นทํางานเพ่ือสาธารณะ 
๘. การส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในปารปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต 
๙. การปฏิบัติงานในองค์กรโดยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
๑๐. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
๑๑. การเปิดโอกาสให้ผู้ อาวุโส/ผู้มีประสบการณ์ เข้ ามามีส่วนร่วมในการให้

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์กร 
๑๒. การพัฒนาบุคลากรด้วยการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

 
ตารางที่ ๔.๑๑ ความถี่ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ข้อที่ 
ประเด็นการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนา  

ปริมาณ 
ความถ่ี 

(รูปหรือคน) 
ลําดับที ่

๑. การป้องกันการทุจริตในขั้นตอนการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 

๑๕ ๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓,
๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๒๑,๒๖ 

๒. ด้านการส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสํานึกต่อการ
ทํางานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

๑๒ ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑, 
๑๓ 

๓. ด้านการพัฒนาขั้นตอนการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใส 

๑๐ ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๐, 
๑๗ 

๔. ด้านการประสานความร่วมมือกับองค์กรที่ทํา
หน้าที่ตรวจสอบการทุจริต 

๒ ๑๑,๒๓ 

๕. การป้องกันและแก้ไขการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
และเกิดความโปร่งใส 

๑         ๗ 

๖. ด้านการประชุมหารือเพ่ือพัฒนาระบบงานและ
ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่องลดปัญหาการ
ทุจริต 

๕ ๒๒,๒๓,๒๒,๒๓,๒๕ 

๗. ด้านการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร
ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความมุ่งมั่นที่จะ
ทํางานเพ่ือสาธารณะ 

๔ ๑๐,๑๓,๑๗,๑๙ 

 



๒๑๓ 

ตารางที่ ๔.๑๑  ความถี่ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 

ข้อที่ 
ประเด็นการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนา  

ปริมาณ 
ความถ่ี 

(รูปหรือคน) 
ลําดับที ่

๘. การส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในการทํางาน
อย่างสุจริต 

๘ ๔,๕,๖,๗,๘,๙,๒๓,๒๐ 

๙. การปฏิบัติงานในองค์กรโดยการให้เกียรติและ
เคารพในสิทธิของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน จะ
ทําให้เกิดการทํางานที่สุจริต โปร่งใสได้มากน้อย 

๑๔ ๒ ,๔ ,๕ ,๖ ,๗ ,๘ ,๙ ,๑๒ ,๑๓ , 
๑๔,๑๕,๒๒,๒๓,๒๕ 

๑๐. ด้านการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารองค์กร 

๘ ๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๒,๑๓,๑๔ 

๑๑. ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้อาวุโสผู้มีประสบการณ์
ด้านการบริหารองค์กรภาครัฐได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร 

๖ ๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ 

๑๒. ด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กรโดยการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 

๔ ๑,๒,๘,๙ 

 
๔.๒.๕ กลไกพุทธศาสนาเพื่อเป็นรูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

แนวพระพุทธศาสนาที่ได้จากการประชุมเสวนา และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารระดับสูง
และบุคลากรในพ้ืนที่ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงหรือผู้เช่ียวชาญจากส่วนกลางได้เสนอรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนา โดยได้มีการเสนอ
หลักธรรมที่สามารถนํามาบูรณาการกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านความ
โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการ
ทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วน ในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

หลักธรรมคําสอนทางศาสนาสามารถปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตและคติธรรม
เพราะช่วยสร้างจิตสํานึกเพ่ือให้จิตใจยึดมั่นใน “integrity” ซึ่งกลไกศาสนามีบทบาทสําคัญย่ิงในการ
ปรับเปลี่ยนคนในสังคมให้ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของคุณธรรมและมี
ความสําคัญต่อสังคมส่วนรวมย่ิงกว่าคุณธรรมอ่ืนใด “ความซื่อสัตย์สุจริต” เป็นเพียงส่วนหน่ึงของการ
ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม ซึ่งเป็นการสอดแทรกหลักธรรมคําสอนของศาสนาผ่านหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้กับเยาวชนจึงถือเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการปลูกจิตสํานึกให้เยาวชนได้ตระหนักและ
ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ซึ่งคุณธรรมประจําตัวได้แก่ สัจจะพูดความจริง ความซื่อสัตย์สุจริต 



๒๑๔ 

ความระลึกในหน้าที่ ความอดกลั้น ความเป็นธรรม ความเอาใจเขามาใส่ใจเรา เมตตาธรรม ความ
กตัญญูกตเวที ความสุภาพนุ่มนวล ความคารวะผู้อาวุโส รักษาคําพูดและจิตสาธารณะ๑๔๕ 

การใช้หลักธรรมของศีล ๕ ด้วยการรณรงค์ให้บุคลากรและประชาชนในพ้ืนที่นําหลักของ
ศีล ๕ มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ควบคู่กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น สนับสนุน ส่งเสริม โครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ สืบสานการปฏิบัติ
หลักศาสนาตามวัฒนธรรมประเพณี เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้วยการให้ความสําคัญกับ
โรงเรียนคุณธรรมพร้อมทั้งนําหลักธรรม หิริโอตัปปะเป็นเครื่องมือกระตุ้นและปลุกจิตสํานึกให้บุคคล
ในองค์กรตระหนักถึงโทษของการทําช่ัวและเกรงกลัวต่อบาป กําหนดกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง รวมท้ังกําหนดขั้นตอน/วิธีการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการตรวจสอบทุก
ขั้นตอน๑๔๖ 

บุคคล ต้องมีจิตสํานึกในการทํางานและตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างซื่อสัตย์ 
ให้มีสติย้ังคิด ให้ไตร่ตรองก่อนการกระทําใดๆ ให้วิเคราะห์ว่าสิ่งที่ตนกําลังกระทําน้ันเป็นสิ่งดีงาม
หรือไม่ ถ้าเป็นสิ่งช่ัวช้าก็ให้นึกละอายที่จะกระทําเช่นน้ัน และให้นึกเกรงกลัวผลที่จะเกิดขึ้นจากการ
กระทําของตน กลัวคนอ่ืนเอาไปพูดกันทั่ว ช่ือเสียงที่สร้างมาพังพินาศ เมื่อกลัวว่าคนอ่ืนเขาจะติเอา 
โอตตัปปะก็เกิดขึ้น จึงไม่ยอมทําบาปหรือทุจริต เมื่อมีจิตสํานึกดี ทําให้เกิดจิตอาสา อยากมีส่วนร่วม
และให้ความร่วมมือ ปรับทัศนคติและการทํางานของข้าราชการประจําและข้าราชการการเมือง ให้
ดําเนินงานอย่างเป็นกลาง โปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นอิสระอย่างแท้จริง โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
พร้อมรับฟังความคิดเห็นและการตรวจสอบจากประชาชนและภาคส่วนอ่ืน๑๔๗ 

เห็นด้วยกับการนําหลักโลกบาลธรรม (หิริโอตัปปะ) เป็นกลไกปลุกจิตสํานึกในการพัฒนา
คนควบคู่กับหลักอปริหานิยธรรม เป็นกลไกในการพัฒนาองค์กรเน่ืองจาก เป็นธรรมมะท่ีสําคัญที่นัก
ปกครองใช้ควบคุมจิตใจมนุษย์ให้อยู่ในความดี ใช้ในการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม 
การดําเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีหิริโอตัปปะ ยับย้ังช่ังใจตนเองมิให้
กระทําผิด นอกจากหลักธรรมหิริตัปปะแล้วยังมีหลัธรรมสําหรับการปฏิบัติงานเพ่ือให้การดําเนินการมี
ประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดการทุจริตควรมีการนําหลักธรรมสําหรับปฏิบัติการได้แก่  

๑) พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ว่าด้วยเรื่องคุณธรรม ๔ 
ประการ ประการแรกการที่ทุกคนคิด พูด ทํา ด้วยความเมตตามุ่งดี มุ่งเจริญ ต่อกัน ประการที่ ๒ การ
ที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานงาน ประสานประสานประโยชน์กันให้งานท่ีทําสําเร็จผล
ทั้งแก่ตนเอง แก่ผู้อ่ืน และกับประเทศชาติ ประการที่ ๓ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความ

                                                            
๑๔๕ สัมภาษณ์ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ, กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ๑๖ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๔๖ สัมภาษณ์ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ๑๖ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 
๑๔๗ สัมภาษณ์ พระมหาวุฒิพงษ์ วุฑฒิวังโส, ดร., อาจารย์พิเศษ มจร.นวม.สุพรรณบุรี, ๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 



๒๑๕ 

สุจริตในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน ประการที่๔ การท่ีต่างคนต่าง
พยายามทําความคิดเห็นของตนเองให้ถูกต้อง เที่งตรงและมั่นคงอยู่ในเหตุในผล 

๒) หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยให้
นําไปดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยการเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
บุคลากรและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งสนับสนุนความ
เข้มแข็งภาคประชาชนโดยการสร้างเครือข่าย กลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนและการพัฒนา
วัฒนธรรมประชาธิปไตย ปลูกฝังจิตสํานึกคุณธรรมเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการตรวจสอบภาครัฐ 
เกณฑ์สากลเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ และการยอมรับจากนานาประเทศ นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้
ความสําคัญกับโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนพอเพียง๑๔๘ 

การนําหลักหิริโอตัปปะมาเป็นกลไกปลุกและปลูกจิตสํานึกในการพัฒนาคนให้บังเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม ควรปลูกและปลุกจิตสํานึกให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของทุก
หน่วยงานต้ังแต่เริ่มต้นเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมหรือหลักธรรมทาง
ศาสนา นอกจากน้ีกระทรวงศึกษธิการต้องกําหนดหลักสูตรภาคบังคับ สถานศึกษาบรรจุหลักสูตร
คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมมะดังกล่าว๑๔๙ 

การนําหลักธรรมหิริโอตัปปะมาใช้ในระดับบุคคลเพ่ือปลุกและปลูกจิตสํานึกในการพัฒนา
คนควบคู่กับหลัอปริหานิยธรรมเป็นกลไกในการพัฒนาองค์กรหากมีการดําเนินการ    และเพ่ือให้บัง
เกิดผลเป็นรูปธรรมควรมีการดําเนินการดังน้ี 

(๑) ขับเคลื่อนโดยองค์กรปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งคณะสงฆ์เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดประชาชนใน
ทุกระดับมากที่สุดองค์การหน่ึง และมีลักษณะความสัมพันธ์กันที่หลากหลาย โดยความเป็นพระ 
พุทธศาสนิกชนของชาวไทย และโดยประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ และทั้ง
ความเคารพในพระสงฆ์ของประชน อาศัยบทบาทหน้าที่ของคณะสงฆ์ ซึ่งทําหน่ีตามปกติอยู่แล้วเป็น
กลไกในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ฯ ไปพร้อมกันทุกระดับ องค์กรการปกครองคณะสงฆ์ ประกอบด้วย
มหาเถระสมาคม (ระดับนโยบาย) เจ้าคณะหน (สั่งการ) เจ้าคณะภาค (ระดับปฏิบัติการ) เจ้าคณะ
จังหวัด เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล เจ้าอาวาส ซึ่งมีการประชุมของคณะสงฆ์อยู่ทุกระดับ เป็นการ
ขับเคลื่อนโดยอาศัยการบัญชาการตามอํานาจหน้าที่ของคณะสงฆ์ 

(๒) ขับเคลื่อนโดยสอดแทรกเน้ือหา ผ่านพระสงฆ์ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการสอนโดย
หน่วยงานเผยแผ่ เช่น พระปริยัตินิเทศร์ ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระธรรมทูต พระธรรมจาริก 
พระวิทยากรต่างๆ ฯลฯ 

(๓) ขับเคลื่อนโดยสายงานการศึกษา ผ่านกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยสงฆ์(มหาจุฬา, 
มหามกุฏ) และกิจกรรมของพระนิสิตนัก เช่นการเจ้าคุณธรรม การบวชเณรถภาคฤดูร้อน เป็นต้น 

                                                            
๑๔๘ สัมภาษณ์ นายจรินทร์ จักกะพาก, อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๔๙ สัมภาษณ์ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง, อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ, ๕ เมษายน ๒๕๖๐. 



๒๑๖ 

(๔) ขับเคลื่อนโดยมีสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทําหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ เป็น
ผู้ประสานงานระหว่างคณะสงฆ์ และฝ่ายบ้านเมือง เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ไม่สะดุดหยุดลง
และสามารถเดินกน้าไปได้อย่างต่อเน่ือง 

(๕) การดําเนินการโดยสอดแทรกเน้ือหาผ่านกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา เช่นวัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันพระ และเทศน์ หรือบรรยายธรรมในโอกาสต่างๆ เป็นต้น 
รวมท้ัง สอดแรกผ่านกจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกาลเฉพาะในโอกาสอ่ืนๆ ตามลักษณะของงานในพ้ืนที่การ
ปกครองน้ันๆ๑๕๐  

สร้างค่านิยมไม่ทุจริตในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ มีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างสมํ่าเสมอ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในทุกกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๑๕๑ พร้อมทั้งนําแนวทางหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนามาปลุกจิตสํานึกในระหว่างการประชุมทุกคร้ัง๑๕๒ 
 
๔.๓ รูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกลไกพุทธบูรณาการ  
 ผู้วิจัยได้นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ทั่วประเทศซึ่งจัดโดยการใช้กลไกของรัฐเป็นเคร่ืองมือ และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและ
บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคําด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมทั้งการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ทรงคุณวุฒิใน
ระดับพ้ืนที่และในหน่วยงานภาครัฐจากส่วนกลางที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการป้องกันการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้กลไกพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการบูรณาการ ซึ่งแบ่งหลักธรรม
ที่ใช้ในการบูรณาการออกเป็น ๒ ระดับ คือระดับบุคคลและระดับองค์กร  
 ๔.๓.๑ กลไกการป้องกันการทุจริตด้วยหลักธรรม 

หลักธรรมที่ เหมาะสมสําหรับการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย ๒ หลักธรรมที่สําคัญ คือ โลกบาลธรรม และอปริหานิยธรรม ๗ มีรายละเอียดดังน้ี 

๑. โลกบาลธรรม เป็นหลักธรรมที่เหมาะสมในการนํามาประยุกต์ใช้ในการป้องกันการ
ทุจริตให้กับบุคคลในองค์กร โดยที่หลักโลกธรรมเป็นธรรมคุ้มครองโลก ๒ ประการ ได้แก่  

(๑) หิริ แปลว่า ความละอายต่อการทําบาปกรรมหรือความช่ัวทั้งปวงเป็นการมองเห็น
ความช่ัวหรือบาปกรรมว่าเป็นสิ่งสกปรกที่ไม่ควรจะไปข้องแวะด้วย ทั้งน้ีเพราะเช่ือมั่นในความดีและ
ศักด์ิศรีของตนจนไม่ประสงค์จะลดตัวลงไปเกลือกกลั้วกับความช่ัวทั้งหลาย เปรียบหิริเหมือน
ความรู้สึกของคนที่อาบนํ้าชําระล้างร่างกายจนสะอาดแล้ว ย่อมไม่ประสงค์จะให้ร่างกายไปแปดเปื้อน
กับสิ่งสกปรกอีก  

(๒) โอตัปปะ แปลว่าความกลัวบาป หมายถึง ความกลัววิบากหรือผลของความช่ัวที่จะ
ตามมาสร้างความทุกข์ให้กับชีวิต ความกลัวผลร้ายที่จะตามมานี้สามารถห้ามมิให้คนทําช่ัวได้ ผลร้าย
                                                            

๑๕๐ สัมภาษณ์  นางสุวณา สุวรรณจูฑะ , กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ,  
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

๑๕๑ สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ ยอดใจ, นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๒ สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ ยอดใจ, นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๒๑๗ 

น้ันเป็นไปได้ทั้งความทุกข์ในชาติน้ีและในชาติหน้า เปรียบโอตัปปะเหมือนความรู้สึกของคนที่เห็นถ่าน
เพลิงติดไฟลุกโชนแล้ว ไม่กล้าจับเพราะกลัวความร้อนเผามือของตน 

๒. อปริหานิยธรรม ๗ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการป้องกันการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ซึ่งจากการสัมภาษณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ทุกท้องถิ่นได้มีการนําหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะน้ัน หาก
ได้มีการนําหลักธรรมอปริหานิยธรรม๗ มาบูรณาการกับหลักธรรมาภิบาลย่อมจะส่งผลให้ การบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ปลอดการทุจริตคอร์รัปชัน เน่ืองจากหลักอปริ
หานิยธรรม๗ เป็นหลักธรรมสําหรับใช้ในการปกครอง เพ่ือป้องกันมิให้การบริหารหมู่คณะเสื่อมถอย 
แต่กลับเสริมให้เจริญเพียงส่วนเดียว สามารถนําไปใช้ได้ทั้งหมู่ชนและผู้บริหารบ้านเมืองและพระภิกษุ
สงฆ์ ดังน้ีคือ อปริหานิยธรรมสําหรับหมู่ชนและการบริหารบ้านเมืองเป็นหลักในการปกครอง โดย
ปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันความเสื่อม นําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว
มี ๗ ประการ คือ  

(๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เป็นการประชุมพบปะปรึกษาหารือกิจการงานต่างๆ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันโดยสม่ําเสมอ ซึ่งเป็น
เรื่องของการมีส่วนร่วม ผู้บริหาร/บุคลากร และภาคประชาชน ต้องทราบปัญหาความต้องการของ
ท้องถิ่น ต้องประชุมสร้างความเข้าใจเพ่ือให้การทํางานสอดคล้องกันและตรงตามวัตถุประสงค์ 

(๒) พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และทํากิจกรรมร่วมกัน เป็นการประชุมและการ
ทํากิจกรรมทั้งหลายที่พึงกระทําร่วมกัน หรือพร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง ซึ่งคนมักไม่เห็น
ความสําคัญ เพราะอาจมองว่าประชุมไปก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นกับตนเอง ดังน้ันควรให้มีการประชุมแบบมี
ส่วนร่วมและจัดกิจกรรมเพ่ือให้ทุกคนเห็นประโยชน์ของสาธารณะและจะย้อนกลับมาสู่ตนเอง 

(๓) ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่างๆ เป็นการไม่เพิกถอน ไม่เพ่ิมเติม ไม่ละเมิดหรือ
วางข้อกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ อันมิได้ตกลงบัญญัติไว้ และไม่เหยียบยํ่าล้มล้างสิ่งที่ตกลงวางบัญญัติไว้
แล้วถือปฏิบัติมั่นอยู่ในบมบัญญัติใหญ่ที่วางไว้เป็นธรรมนูญ บุคลากรในองค์กรจะต้องมีกฎระเบียบ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แต่กฎระเบียบจะต้องไม่บัญญัติจนกระทั่งทําให้คนสุจริตทํางานไม่ได้ 

(๔) ให้ความเคารพและรับฟังความเชคิดเห็นของผู้ใหญ่ ผู้มีประสบการณ์ยาวนาน ดังน้ัน
เราต้องให้เกียรติ เคารพนับถือ และรับฟังความคิดเห็นของท่านในฐานะที่เป็นผู้รู้และมีประสบการณ์
มาก เน่ืองจากผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ในท้องถิ่นมานานย่อมรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ ความเป็นมา
ของท้องถิ่น ควรเชิญเข้ามามีส่วนร่วมบริหารงาน ทําความเข้าใจกับชาวบ้าน ถ้ามีผู้อาวุโสร่วมมือ 
ทํางานกับท้องถิ่นก็จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกด้วย 

(๕) ไม่ข่มเหงสตรี เป็นการให้เกียรติและคุ้มครองสตรี มิให้มีการกดขี่ข่มเหงรังแก โดยให้
สตรีได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารองค์กร เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของ สตรี 
นอกจากน้ีควรเปิดโอกาสให้สตรี เด็ก คนชรา มีส่วนร่วมในการเข้าถึงโอกาสหรือประโยชน์ที่จะได้รับ
โดยเท่าเทียมกันอีกด้วย 

(๖) เคารพบูชาสักการะเจดีย์ คือการให้ความเคารพศาสนสถาน ปูชนียสถาน อนุสาวรีย์
ประจําชาติ อันเป็นเคร่ืองเตือนความจํา ปลูกเร้าให้เราทําความดี และเป็นที่รวมใจของหมู่ชน ไม่ละเลย



๒๑๘ 

พิธีเคารพบูชา อันพึงทําต่ออนุสรณ์สถานที่สําคัญเหล่าน้ีนตามประเพณีที่ดีงาม ซึ่งเจดีย์ปูชนียสถาน 
อนุสาวรีย์ นับเป็นสัญลักษณ์สิ่งหน่ึงที่แสดงถึงความยึดเหน่ียวให้บุคคลมาร่วมกันประพฤติปฏิบัติ โดย
ไม่มีการแบ่งแยกเช้ือชาติศาสนา การเคารพบูชาปูชนียสถานทําให้เกิดพลังความร่วมมือ ความสามัคคี 
ในการประพฤติปฏิบัติ เสมือนเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์รวมใจ เช่น พระพุทธรูป วัด เจดียสถานต่างๆ  

(๗) ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล เป็นการจัดการให้ความอารักขา บํารุง 
คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่บรรพชิต ผู้ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธ์ิ ซึ่งเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทาง
ศีลธรรมของประชาชน เต็มใจต้อนรับ และหวังให้ท่านอยู่โดยผาสุก เปรียบเสมือนกับการคุ้มครอง ยก
ย่องคนดีเพ่ือให้เป็นแบบอย่างในการประพฤตอปฏิบัติ เช่น หากคนดีประพฤติสุจริต ต่อต้านการทุจริต 
รายงานการทุจริตต้องช่วยกันปกป้องคนดี และให้รางวัลเป็นต้น  

ตามท่ีผู้วิจัยได้แบ่งรูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไก
พุทธบูรณาการ ออกเป็น ๒ ระดับ คือระดับบุคคลและระดับองค์กร ซึ่งผู้วิจัยได้นําหลักธรรม ๒ 
หลักธรรมเป็นกลไกในการบูรณาการ ได้แก่ โลกบาลธรรม (หิริโอตัปปะ) และหลักธรรมอปริหานิย
ธรรม ๗ โดยในระดับบุคคลได้นําหลักโลกบาลธรรม ได้แก่ หิริโอตัปปะเป็นกลไก บูรณาการป้องกัน
การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในระดับองค์กร ได้นําหลักอปริหานิยธรรม ๗ เป็นกลไก
บูรณาการการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลหรือหลักบริหาร
จัดการที่ดีซึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการดําเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในทุกองค์กรตามปกติอยู่แล้ว 

๔.๓.๒ รูปแบบการป้องกันการทุจริตด้วยกลไกพุทธบูรณาการ 
 รูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการจึงมี
ส่วนสําคัญต่อการประพฤติปฏิบัติของตนในสังคม ซึ่งหากมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีจิตสํานึกที่ดี ก็จะ
ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือระดับบุคคลและระดับ
องค์กร ดังน้ี 

๑) ระดับบุคคล 
  รูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการ ผู้วิจัย
พิจารณาเห็นว่า การป้องกันการทุจริตต้องเริ่มที่ตัวบุคคลด้วยการปลุกและปลูกจิตสํานึก โดยเสริมสร้าง 
บูรณาการกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ หลักโลกบาล หรือหิริโอตตัปปะเป็นธรรมะสําคัญที่นัก
ปกครองหรือบุคคลใช้ควบคุมจิตใจมนุษย์ให้อยู่ในความดี ใช้ในการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันของ
คนในสังคม การดําเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีหิริ
โอตัปปะ เคารพกฎหมาย และระเบียบของหน่วยงานรู้จักยับย้ังช่ังใจตนเองมอให้กระทําผิดซึ่งเมื่อ
จําแนกคําว่า หิริ หมายถึง ความละอายต่อบาปละอายต่อการทําความช่ัวในการดําเนินการต่างๆ ได้แก่ 
(๑) ละอายต่อการไม่ซื่อสัตย์ การไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์กรของตนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
(๒) ละอายต่อการสร้างโอกาสในทางผิด เช่น การตรวจรับ วัสดุอุปกรณ์ ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญา
จ้าง การเอ้ือผลประโยชน์ต่อระบบพวกฟ้องเครือญาติ (๓) ละอายต่อการประพฤติมิชอบ เช่น การ
ประพฤติผิดต่อจรรยาบรรณเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี (๔) ละอายต่อการเลือกปฏิบัติเลือกที่รักมักที่ชัง เช่น 
การให้ความชอบโดยเสน่หา (๕) ละอายต่อการใช้อํานาจหน้าที่ในทางที่ผิด เช่น เรียกรับผลประโยชน์ 
ดังน้ันเมื่อบุคคลเกิดความละอายแล้ว ก็จะนําไปสู่การเกรงกลัวความผิดไม่กระทําความผิดทั้งต่อหน้า



๒๑๙ 

และลับหลังได้แก่ (๑) เกรงกลัวว่า ความไม่ซื่อสัตย์ของตน จะนําความเสื่อมเสียมาสู่ตระกูลของตน
รวมท้ังตนด้วย (๒) เกรงกลัวต่อการสร้างโอกาสในทางท่ีผิด เกรงจะถูกกล่าวหาว่าใช้โอกาสของการมี
ตําแหน่งหน้าที่จัดสรรผลประโยชน์ของสาธารณะเพ่ือตนเองและพวกพ้อง (๓) เกรงกลัวต่อการประพฤติ
มิชอบ(๔) เกรงว่าเมื่อประพฤติไม่ดีจะเป็นแบบอย่างที่ทําให้สังคมและบุคคลในองค์กรไม่ให้ความ
ไว้วางใจและขาดการเช่ือถือ เกรงกลัวต่อการเลือกที่รักมักที่ชัง เกรงว่า เมื่อเกิดการลําเอียง เพราะรัก 
ชัง โกรธ เกลียดกลัว แล้ว การปกครอง ที่จะนําไปสู่ความยุติธรรม สันติสุข สามัคคีจะทําให้การป้องกัน
การทุจริตเกิดขึ้นได้ยาก (๕) เกรงกลัวต่อการใช้อํานาจที่ผิดเมื่อเกิดการเกรงกลัวต่อการใช้อํานาจหน้าที่
ในทางที่ผิดแล้ว การเกิดคดีเก่ียวกับการทุจริตย่อมเกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะน้อยลง 
และปัญหาการทุจริตก็จะกลายเป็นเรื่องน่ารังเกียจ ในสังคม และผู้คนที่สุด เป็นต้น ฉะน้ันหากบุคคลใน
องค์กรมีหลักธรรมหิริ โอตัปปะ เป็นเครื่องมือหรือกลไกในการยึดเหน่ียวจิตใจให้เกิดความละอาย และ
เกรงกลัวต่อบาปหรือความช่ัว อันเป็นหนทางไปสู่การปลุกและปลูกจิตสํานึกมิให้บุคคลกระทําการ
ทุจริตซึ่งจะเป็นแนวทางการป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังแผนภาพต่อไปน้ี 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ รูปแบบการป้องกันการทุจริตด้วยกลไกพุทธบูรณาการในระดับบุคคล 
 
 
 
 
 

ละอาย 

ต่อการไม่ซ่ือสัตย์ 

ละอายต่อการสร้าง
โอกาสในทางท่ีผิด 

ละอายต่อการ 

ประพฤติมิชอบ 

ละอายต่อการปฏิบัติ 

การเลือกท่ีรักมักท่ีชัง 

หลักหิริโอตัปปะ 

เกรงกลัว 
ต่อการไม่ซ่ือสัตย์ 

เกรงต่อการ 

สร้างโอกาสในทางท่ีผิด 

เกรงต่อการ 

ประพฤติมิชอบ 

เกรงต่อการ 

เลือกท่ีรักมักท่ีชัง 

จิตสํานึก 

ป้องกัน 

การทุจริต 

ละอายต่อ 
การใช้อํานาจในทางท่ีผิด

เกรงกลัวต่อการ 

การใช้อํานาจในทางท่ี



๒๒๐ 

 
 

        ทั้งน้ีเมื่อนําหลักธรรมโลกบาลธรรมเป็นกลไกบูรณาการในการพัฒนาคน ซึ่งจะเป็น
เครื่องเตือนสติให้บุคคลคิดดีปฏิบัติดีละอายต่อการประพฤติช่ัวเกรงกลัวต่อบาปจะทําให้บุคคลผู้น้ัน
ประกอบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นหลักไตรสิกขา คือ (๑) อธิสิลสิกขา คือ ศึกษาเร่ืองศีล อบรม
ปฏิบัติให้ถูกต้องดีงาม (๒) อธิจิตตสิกขา คือ ศึกษาเรื่องจิต อบรมจิตให้สงบ มีความเป็นสมาธิ          
(๓) อธิปัญญาสิกขา คือ ศึกษาเรื่องปัญญา อบรมตนเองให้เกิดปัญญาแจ่งแจ้ง โดยเมื่อนําหลักธรรม
ดังกล่าวมาบูรณาการเพื่อเป็นเครื่องมือในการปลุกและปลูกจิตสํานึกโดยการสร้างคนให้มีศีลธรรม
จรรยาจะทําให้การดําเนินการป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย่างย่ังยืนตลอดไป  
ดังแผนภาพต่อไปน้ี 
 
         หลักโลกบาลธรรม          หลักการพัฒนาคน          หลักพุทธธรรมในการพัฒนาคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ รูปแบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๒) ระดับองค์กร 
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยพิจารณาแล้วว่ารูปแบบการ

ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนาในระดับองค์กรด้วยการนําหลักอปริหานิยธรรม ๗ มา
บูรณาการกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งจาก
การสังเคราะห์และวิเคราะห์ จากการประชุมระดมความเห็นกลุ่มบุคคลเป้าหมายทั่วประเทศ และการ
สํารวจพ้ืนที่ พร้อมทั้งสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) และเก่ียวข้องกับการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในพ้ืนที่ พบว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการงานของ

 
 

- หิร ิ
- โอตัปปะ 

เป็นเครื่องเตือนตนเอง
ให้คิดดี ปฏิบัติดี 

- ล ะ อ า ย ต่ อ ก า ร
ประพฤติช่ัว 

- เกรงกลัวต่อการทํา
บาป 

 

หลักไตรสิกขา 
๑. ศีล 
๒. สมาธิ 
๓. ปัญญา 
 
 

การบูรณาการ: ปลุกและปลกูสํานึกโดยการสรา้งคนให้มีศีลธรรม



๒๒๑ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนได้รับรางวัลการบริหารจัดการด้านความโปร่งใส โดยมีการดําเนินการ
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการและหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดังน้ี 

 
๒. หลักธรรมาภิบาล 

(๑) หลักนิติธรรม โดยการปฏิบัติตามระเบียบ การบริหารงานภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการปฏิบัติตามหลักกฎหมายอย่างถูกต้อง ดังน้ัน วิธีการของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงจะควบคุมและยึดระเบียบวิธีการทํางานอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ
และการบริหารงานคลัง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การกําหนดราคากลาง การใช้แผนที่ภาษี การเร่งรัด
ลูกหน้ี การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุในสํานักงาน ใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือที่เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ในการบริหารงานของ อปท.และองค์กรที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือก่อให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสร้างความถูกต้อง 

(๒) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ การปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอําเภอใจ หรืออํานาจของ
ตัวบุคคลคํานึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เป็นหลักเกณฑ์
มาตรฐานในการบริหารงานของ อปท.และองค์กรที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือก่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสร้างความถูกต้องนํามาซึ่งความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการทํางาน 

(๓) หลักความโปร่งใส โดยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นเป้าหมายสร้าง
ความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างคนในองค์กรและในสังคม ปรับปรุงกลไกการทํางานให้มีความ
โปร่งใส ใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้ประชาชนได้เข้ามาร่วม
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน นอกเหนือไปจากการตรวจสอบการทํางานของฝ่ายสภา 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายแห่งได้มีการกําหนดกรอบแนวคิดผ่านการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการประกาศมาตรฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงาน 

(๔) หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนรับรู้และเสนอความคิดเห็นควบคู่กับการลดความขัดแย้งในสังคมอันเน่ืองมาจากการดําเนิน
โครงการพัฒนา เพ่ือให้สามารถประสานแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างราบรื่นสัมฤทธิผลและเกิด
ความสงบสุขสามัคคีในสังคม ร่วมรู้ การบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําให้
ประชาชนได้รับรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร และสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ปฏิทินแจ้งข่าวบอกกล่าวภารกิจ การรับทราบ
จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารสําหรับบริการประชาชน กระบอกข่าว ตัวอย่างการร่วมรู้เห็นได้จากการส่ง
เอกสารสอบราคา/ประกวดราคาถึงมือผู้รับจ้างโดยให้มากรายที่สุด การประกาศตามเสียงไร้สายบอก
ข่าวเล่าเรื่องการบริหารงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ และทางเว็บไซด์ ประชาพิจารณ์ไต่สวนสาธารณะ
แสดงประชามติ เป็นต้น ร่วมคิด หมายถึง การเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมกําหนดนโยบายและวาง
แผนการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยประชาชนร่วมกันคิดและเสนอแผนงานโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาใน
ชุมชนของตนเองผ่านเวทีต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้กิจกรรมหรือโครงการท่ีสอดคล้องกับความต้องการใน
พ้ืนที่ ริเริ่มทําโครงการ ร่วมทํา หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นน้ันประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการเอง 
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(๕) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสํานึกรับผิดชอบต่อ
สังคม ใส่ใจปัญหาสาธารณะของสังคม เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยการร่วมแก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีศักยภาพ และมีส่วนร่วมในกลไกการพัฒนาเมืองให้ย่ังยืน กล่าวคือ การ
พัฒนาให้สมาชิกชุมชนร่วมถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์การทํางานของเทศบาล ให้ข้อแนะนํา และคํานึงถึง
ต่อประโยชน์ส่วนร่วมของท้องถิ่นทั้งน้ีเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่ได้ตรงจุดและตอบสนอง
ต่อความต้องการของสมาชิกในชุมชน ซึ่งใช้เวทีการประชุมประชาคมในแต่ละชุมชนเพ่ือให้ประชาชน
ได้ร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ร่วมตรวจสอบ โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทางตรงและสร้างกลไกลการตรวจสอบการทํางานของ อปท. อย่างแท้จริง เช่น การแต่งต้ังประชาชน
ในชุมชนให้เข้ามาเป็นกรรมการจัดซื้อจัด การแจ้งเบาะแส ปัญหาการทุจริตในโครงการ ใช้วิธีการมี
ส่วนร่วมของกรรมการชุมชนเพื่อเป็นคณะกรรมการในการเปิดซองสอบราคา และเป็นคณะกรรมการ
ในตรวจรับงานจ้าง ร่วมรับประโยชน์ ผลความสําเร็จในภารกิจของ อปท. เริ่มจากสมาชิกในชุมชน 
และสมาชิกเป็นผู้ดําเนินการ และผลักดันโครงการ แน่นอนว่าสมาชิกในชุมชนได้รับประโยชน์ทางตรง 
เช่น โครงการทางด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา สาธารณสุขอย่างทั่วถึงนอกจากน้ี ประโยชน์
ดังกล่าวส่งผลให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

(๖) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจํากัด การประหยัด
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม กล่าวคือ แนวทางของโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําเป็นต้องคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เช่น การประหยัด
งบประมาณ และการดําเนินการกิจกรรมเพ่ือการประหยัดพลังงาน รณรงค์ให้บุคคลในองค์กร/สังคมมี
ความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่าร่วมรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ 

โดยสรุป การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กรได้ใน
ระดับหน่ึง ซึ่งจากผลการวิจัยและแนวคิดทฤษฎีต่างๆ พบว่า ถึงแม้จะมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังปรากฏว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร
เน่ืองจากสาเหตุหลายประการเช่น การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยตําแหน่งหน้าที่ อํานาจและอิทธิพลที่ตน
มีอยู่ เพ่ือประโยชน์แก่ตนเองและหรือผู้อ่ืน รวมถึง การเลือกที่รักมักที่ชัง การเห็นประโยชน์ส่วนตน
และพวกพ้อง กินสินบน ฉ้อราษฎร์บังหลวง การใช้ระบบอุปถัมภ์และความไม่เป็นธรรม อ่ืนๆ ที่
ข้าราชการหรือบุคคลใดใช้เป็นเคร่ืองมือในการลิดรอน ความเป็นธรรมและ ความถูกต้องตามกฎหมาย
ของสังคม ระบบการควบคุมและตรวจสอบท่ีขาดประสิทธิภาพ ความรู้เท่า ไม่ถึงการณ์ การใช้อํานาจ
ของผู้บริหารในทางที่มิชอบ ระบบอุปถัมภ์หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับลูกน้อง สร้าง
ลูกน้องไว้ช่วยเหลือตนและอํานวยประโยชน์ ในเรื่องต่างๆ เหตุเพราะจิตใจและความโลภของแต่ละ
บุคคล ในขณะเดียวกันคนในสังคมส่วนใหญ่ นับถือความ ร่ารวย ย่อมเป็นแรงจูงใจในการแสวงหาเงิน
ทองประกอบกับ ภาวะเศรษฐกิจที่บีบคั้น ดังน้ัน การที่จะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สังคมไทยมีการพัฒนาให้ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และโปร่งใสจําเป็นจะต้องใช้กระบวนการ
เสริมสร้างและกล่อมเกลาทางสังคมที่เป็นสถาบันหลักนอกจากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
แล้ว นับว่าสถาบันศาสนามีส่วนสําคัญย่ิงโดยใช้เครื่องมือคือหลักธรรมทางศาสนาเพ่ือปลูกฝังค่านิยมที่
ดีงามซ่ึงผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าหลักธรรมท่ีเหมาะสมต่อการพํมนาองค์กรให้มีความโปร่งใสได้แก่ การ
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นําหลักธรรมอปริหานิยธรรมมาประยุกต์ใช้โดยบูรณาการกับหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาลได้ดังน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓ รูปแบบการป้องกันการทุจริตด้วยกลไกพุทธบูรณาการระดับองค์กร 
 
 ๒. หลักอปริหานิยธรรม ๗ 

 หลักอปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมเพ่ือป้องกันความเสื่อมและสร้างความเจริญก้าวหน้า 
จึงนับว่าหลักอปริหานิยธรรม เป็นธรรมท่ีควรค่าในการนําเป็นแนวทางปฏิบัติยึดเป็นธรรมาภิบาลใน
องค์กรที่ทรงคุณค่าย่ิง สําหรับใช้ในการบริหารองค์กร เน่ืองจากองค์กรเป็นการรวมตัวกันของคน
มากกว่าสองคนขึ้นไปร่วมมือกันทํากิจให้สําเร็จลุล่วงไป แต่หากว่าคนในองค์กรมีความคิด ทัศนคติ 
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ทําให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน การบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกัน มักเกิดปัญหาในการบริหารงานหลายด้านด้วยกันเช่น การไม่เข้าใจในระบบ
การบริหารงาน การฉกฉวยเอาผลประโยชน์เข้าสู่ตนเองและพวกพ้อง การไม่ลงรอยกันในการทํางาน 
เป็นต้น เหล่าน้ีเป็นปัญหาและเป็นสิ่งที่ฉุดดึงการบริหารงานไม่ให้สามารถดําเนินไปอย่างราบร่ืนได้ 
หลักอปริหานิยธรรมจึงเป็นหลักการสําคัญที่สามารถนํามาใช้ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักนิติธรรม 

หลักคุณธรรม 

หลักความโปร่งใส 

หลักการมีส่วนร่วม 

หลัก 
ธรรมาภิ
บาล 

หลักความ
รับผิดชอบ 

หลักความคุ้มค่า 

ยึดหลักกฎหมาย 
ปฏิบัติตามระเบียบ 

การประพฤติ 

ปฏิบัติต่อประชาชน 

หลักการใช้
งบประมาณ 

ประชาชน 

องค์กรอิสระ 

ต่อประชาชน 

บทบาทขององค์กร 

การใช้ทรัพยากร
ขององค์กรอย่าง

หลักอปริ
หานิยธรรม 

๗ 
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ได้ ซึ่งผู้วิจัยจะได้นําเสนอรูปแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ 
ประการ ดังต่อไปน้ี 

 หลักอปริหานิยธรรม ข้อที่ ๑ : หม่ันประชุมเป็นนเนืองนิตย์  
   การประชุมกันอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งเป็นต้นแบบการสร้างองค์กรเข้มแข็ง การประชุมหรือ

พบปะกันเป็นประจําเป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งและเป็นการตรวจสอบ
ปัญหา อุปสรรคในการบริหารงานองค์กร และเปิดโอกาสให้ส่วนงานต่างๆ ในองค์กรได้ร่วมกันเสนอ
แนวคิด รายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป สิ่งสําคัญของการบริหารองค์กร
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การกําหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน ในการกําหนด
วิสัยทัศน์น้ัน ควรนําเป้าหมาย พันธกิจ ความท้าทายทั้งภายในและภายนอก 

   องค์กร รวมทั้งความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มาประกอบการ การดําเนินการ และควรเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กําหนดทิศทางขององค์กรด้วย เช่น การจัดให้มีการประชุม Shared Vision Session การสํารวจ
ความคิดเห็นของบุคลากรเป็นต้น โดยมีขั้นตอนการจัดทําวิสัยทัศน์ ดังน้ี 

 (๑) การประเมินสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน โดยใช้เคร่ืองมือ SWOT Analysis เพ่ือ
สะท้อนให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรในการตอบสนองต่อโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือการตอบโต้
ต่อแรงกดดัน หรือภัยคุกคามจากภายนอก ซึ่งประกอบด้วยเทคนิค ต่างๆ ได้แก่ การระดมสมองจาก
กลุ่มเป้าหมาย การออกแบบสอบถามรายบุคคล การสํารวจความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย การสํารวจเพ่ือวิเคราะห์องค์กร 

 (๒) การระบุองค์ประกอบของวิสัยทัศน์เพ่ือการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนน้ีเป็นการสร้าง
ภาพอนาคตขององค์กร ผู้บริหารต้องกําหนดหลักเกณฑ์ที่สําคัญเพ่ือใช้ประกอบเน้ือหาในถ้อยแถลง
วิสัยทัศน์ เช่น กําหนดตําแหน่ง/อันดับ/ท่าที ในการแข่งขันกับคู่แข่งขององค์กร สภาพความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และระบุทักษะการทํางานที่เป็นแกนหลักในการพัฒนาองค์กร 
นอกจากน้ีควรมีการทบทวนองค์ประกอบของวิสัยทัศน์ทั้งในแง่จุดมุ่งหมายหลัก ความสามารถเฉพาะ 
และคุณค่าหลักขององค์กร 

 (๓) การกําหนดสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลง โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาพ
ปัจจุบันและภาพอนาคตที่ต้องการไป แล้วนํามากําหนดสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ 

 (๔) การร่างวิสัยทัศน์ โดยการระดมสมองและสร้างความเห็นร่วมกันในองค์กร 
 (๕) การประเมินร่างวิสัยทัศน์โดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ประเมินวิสัยทัศน์เพ่ือให้

ทราบจุดอ่อนจุดแข่งวิสัยทัศน์ โดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ ซึ่งมักประกอบด้วย ตําแหน่ง/บทบาท/
ท่าทีในการแข่งขันกับองค์กรคู่แข่ง ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทักษะหลักขององค์กรที่
ต้องการพัฒนา ทิศทางและแนวทางในการตัดสินใจ ความสามารถหรือความเข้มแข็งของคุณค่าหลัก 
หลักการและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง สาระสําคัญและรูปแบบของการเป็นผู้นําความเปลี่ยนแปลง 

 (๖) การทบทวนเพ่ือกําหนดเน้ือหาและรูปแบบ 
 (๗) นําผลจากการประเมินในขั้นตอนที่ผ่านมามาจัดทําร่างวิสัยทัศน์อีกครั้งและทบทวน

หลักเกณฑ์รวมทั้งวิพากษ์วิจารณ์จนกว่าจะได้ข้อยุติร่วมกัน 



๒๒๕ 

   ทั้งน้ี จากการประชุมระดมความคิดเห็นตามโครงการประชุมเสวนาการบูรณาการ
เครือข่ายต่อต้านการทุจริต ประกอบกับการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลทําการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล
สําคัญ(Key Informant Interview) นํามาสู่รูปแบบการป้องกันการทุจริตโดยใช้กลไกพุทธบูรณาการ 
โดยนํามีหลักธรรมที่ผู้วิจัยทําการสํารวจวรรณกรรม ผสานกับคําให้สัมภาษณ์ที่ผู้ให้ข้อมูลสําคัญได้ให้
สัมภาษณ์ตรงกับหลักเป็นรูปแบบดังจะได้นําเสนอ ดังต่อไปน้ี 
 
   หลักอปริหานิยธรรมข้อที่ ๑   
 

 

      

 

 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๔ รูปแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการประชุมเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ 
  

จากแผนภาพอธิบายว่าหลักอปริหานิยธรรม ข้อที่ ๑ การประชุมกันอย่างสม่ําเสมอ โดยนํา
หลักวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ด้วยหลักการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจํากัด
(อุปสรรค) ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ซึ่งช่วยผู้บริหารกําหนดหาจุดแข็งจุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค ของการป้องกันการทุจริตว่า เกิดจากอะไร โดยท่ีหลักการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ด้วยหลักอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ ปัญหาการบริหารงาน สมุทัย จุดเริ่มต้น ต้นตอของปัญหา นิโรธ การ
พัฒนาองค์กร มรรค นําทั้งสองสิ่งเหล่าน้ัน มาผสานกัน เกิดเป็นเคร่ืองมือ แนวทางผลของการปฏิบัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นน้ีขององค์กรผู้วิจัยมีความเช่ือว่า จะนํามาสู่ความเข้มแข้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .ในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการประชุม 
จะเกิดเป็นผล คือ ชายและหญิงทุกคนมีสิทธิและเสียง ในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจท้ังโดย
ทางตรงและทางอ้อม ผ่านการประชุม ซึ่งจะเป็นการใช้สิทธิอันชอบธรรมของตน การประชุมที่เปิด
กว้างน้ันต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการมีเสรีภาพ ในการรวมกลุ่มและการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น 
รวมถึงสามารถเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์ เป็นการมุ่งฉันทคติ ความชอบธรรม
อย่างหน่ึง เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย และ
กระบวนการข้ันตอนใดๆ ให้มากท่ีสุดที่จะเป็นไปได้ และเกิดเป็นความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมก็จะ
ตามมา มีโอกาสปรับปรุงส่วนที่เสียหายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 
การป ระชุ ม
กั น อ ย่ า ง
สมํ่าเสมอ 

วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือกําหนด
วิสัยทัศน์ด้วยหลัก Swot 

analysis 
จุดแข็ง = Strengths 
จุดอ่อน = Weaknesses 
โอกาส =Opportunities 
อุปสรรค = Threats 

 

หลักการประชุมโดยพร้อมเพรียง
กันตามหลักอริยสัจ 
ทุกข์=ปัญหาการบริหารงาน 
สมุ ทั ย=จุด เร่ิม ต้น  ต้นตอของ

ปัญหา 
นิโรธ= การพัฒนาองค์กร 
มรรค= เคร่ืองมือ แนวทาง 

รูปแบบการบริหาร

ความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



๒๒๖ 

หลักอปริหานิยธรรมข้อที่ ๒ : พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
ประชุมหรือเลิกประชุมและทํากิจของส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นการแสดงออกถึง

หมู่คณะหรือพร้อมใจกันเป็นหน่ึงเดียวกันของสมาชิกทั้งหมู่คณะในอันที่จะร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
รับผิดชอบ ทั้งในยามทุกข์ยามสุขเพ่ือปฏิบัติภารกิจของหมู่คณะให้สําเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายและ
กําหนดเวลา ในขณะที่ภารกิจเกิดปัญหาก็หารือร่วมกันเพ่ือวางแผนรับผิดชอบและพร้อมเพรียงกัน
เพ่ือแก้ไขปัญหา อุปสรรคให้ผ่านพ้น ไม่เห็นแก่ความเหน่ือยยาก เสมือนเป็นอานุภาพแห่งความเป็น
เอกภาพของหมู่คณะ ซึ่งจะทําให้คนในองค์กรมีความสามัคคีส่งผลให้องค์กรมีความมั่นคง 
 

หลักอปริหานิยธรรมข้อที่ ๒     
      หลักการบริหารองค์กร        หลักพุทธธรรมในการบริหาร         การบูรณาการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๕ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กรเพ่ือสร้างความสามัคคี 

 
จากแผนภาพหลังจากมีการประชุมหารือร่วมกันแล้ว ภายหลังจากการเลิกประชุมและทํา

กิจส่วนรวมต้องทําพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องมีการประสานสัมพันธ์กันทั้งในรูปแบบ
และนอกรูปแบบหรือที่เรียกว่า “กฎทองคําขาว ซึ่งเป็นปรัชญาของการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์เป็น
กระบวนการจูงใจคนอย่างมีประสิทธิภาพท่ีว่าด้วยศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความพอใจ รักใคร่
ศรัทธา เคารพนับถือ ครองใจโดยแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสมทั้งกาย วาจา และใจเพ่ือให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีใกล้ชิดเป็นกันเอง ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพราะว่าการสร้าง
สัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์ เกิดขึ้นจากที่ น่ี ความสามัคคีจะเกิดขึ้น แต่ต้องพร้อมด้วยการสอดแทรก
หลักธรรม น่ันก็คือ การสงเคราะห์กันด้วย การให้กําลังใจซึ่งกันและกัน ด้วยถ้วยคําสมานฉันท์ 
ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
เป็นระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีมนุษยสัมพันธ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําให้เกิดความสามัคคี
โดยหลักในการปฏิบัติที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นสังคมแห่งคุณธรรมนําหลักธรรมสังคหวัตถุ 

 
 
 

เลิกประชุม และทํากิจ
ของส่วนรวมอย่าง
พร้อมเพรียงกัน 

การสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
 
๑) กฎทองคําขาว 
๒) กระบวนการสร้าง

มนุษยสัมพันธ์ 

 สังคหวัตถุ=หลักปฏิบัติสําหรับท่ี
จะให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกัน
และทํ างาน ร่วมงานได้อ ย่างมี
ค วามสุ ข  และความพอ ใจ  ๔ 
ประการ  
๑) ทาน 
๒) ปิยวาจา 
๓) อัตถจริยา 
๔) สมานัตตตา 

การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อสร้างความสามัคคี 

 



๒๒๗ 

คือความสุขและความพอใจในงาน ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตามาเป็นแนวทางในการ
ประสานการดําเนินงานเพ่ือนําไปสู่สังคมคุณธรรมดังแผนภาพ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมตาม
หลักธรรมาภิบาล 

   หลักอปริหานิยธรรมข้อที่ ๓ : ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติ ไม่เลิกล้มสิ่งที่ได้บัญญัติไว้ 
การไม่บัญญั ติสิ่งที่มิได้บัญญั ติ ไม่เลิกล้มสิ่งที่ ได้บัญญั ติไว้แล้ว ยึดถือปฏิบัติตาม

หลักธรรมที่บัญญัติไว้ เป็นการพูดถึงวัฒนธรรมองค์กรว่าสิ่งใดท่ีบัญญัติไว้เป็นสิ่งดีงาม เป็นวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีของสังคม ขององค์กรซึ่งสืบทอดกันมาช้านาน เป็นสิ่งสําคัญไม่ควรล้มล้าง
เพราะถือเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ขององค์กร ถือเป็นธรรมภิบาลอันสําคัญย่ิง ส่งผลให้องค์กรมี
ความเข้มแข็งและสง่างาม 
 

หลักอปริหานิยธรรมข้อที่ ๓     
      หลักการบริหารองค์กร                   หลักพุทธธรรมในการบริหาร      การบูรณาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๖ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับในทกุระดับสายงานองค์กร 
 

เมื่อบุคคลข้าราชการ เจ้าพนักงาน ข้าราชการ มีการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด รวมถึงการเข้าใจถึงพระราชบัญญัติบริหารแผ่นดิน พระราชบัญญัติบริหารส่วนจังหวัด 
และเทศบาล ระเบียบอ่ืนๆ ผสานเข้ากับการส่งเสริมหลักศีล ๕ ที่บุคคลมีอยู่ในตัวมากบ้างน้อยบ้าง 
หลักการพัฒนาระดับบุคคล โดยยึดหลีกศีลสามัญตา หรือว่าหลักหิริโอตตัปปะ  ก็จะนําไปสู่ จริยธรรม 
เป็นหลักสําคัญต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตามภารกิจและนํามาซึ่งประโยชน์สุขหลายๆ ด้านด้วยกัน 
ผู้วิจัยมีความคิดว่า การเคารพกติกา ระเบียบข้อบังคับ เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหลักนิติกรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 
 
การเคารพกฎ กติกา 
ระเบยีบข้อบังคับ และ

กฎหมายอย่าง
เครง่ครัด 

ระเบยีบการบริหาร 
อปท. 

๑) พรบ.บริหาร
ราชการแผ่นดิน 

๒) พรบ.องคก์าร
บริหารส่วนจังหวัด 

๓) พรบ.เทศบาล 
๔) ระเบียบอ่ืนๆ 

 
๑) ศีล ๕ = หลักการพัฒนา

พฤติกรรมระดับบุคคล 
๒) หลักสีลสามัญญตา 
๓) หลักหิริ โอตตัปปะ 
 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคบัในทุกระดับสายงานองค์กร 



๒๒๘ 

   หลักอปริหานิยธรรมข้อที่ ๔ : ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ 
การให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ ใหญ่ หรือผู้ อาวุโสในองค์กร

เปรียบเสมือนการให้ความเคารพนับถือผู้บังคับบัญชาในองค์กรตามลําดับซึ่งองค์กรใดๆ ย่อมมีผู้นํา มี
สายการบังคับบัญชาประกอบกับการอยู่ร่วมกันในสังคม หรือในองค์กรต้องมีผู้นํา หากให้ความเคารพ 
ให้เกียรติผู้นํา ปฏิบัติตามความคิดในฐานะเป็นผู้อาวุโส ผู้มีประสบการณ์ มีกรอบการทํางานในทิศทาง
เดียวกัน ไม่ลบหลู่ผู้นํา ย่อมนําไปสู่ความมั่นคงและเข้มแข็งขององค์กร 

 
หลักอปริหานิยธรรมข้อที่ ๔     

     หลักการบริหารองค์กร       หลักพุทธธรรมในการบริหาร   การบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๗ การบริหารองค์กรโดยอาศัยประสบการณ์จากผู้เช่ียวชาญทุกระดับ 
 

หลักอปริหานิยธรรมข้อที่ ๔ การให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นเน่ืองจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มายาวนานในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาก่อนแล้ว ฉะน้ันต้องให้เกียรติ ให้ความเคารพนับถือและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อาวุโสในฐานะที่เป็นผู้รู้และมีประสบการณ์มาก ถือได้ว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติ ตามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า จะนําไปสู่ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การรับฟังเสียงจากภายนอก การจัดต้ังสภาที่ปรึกษา เพ่ือนําสิ่ง
เหล่าน้ันมาประพฤติปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมการให้ความเคารพต่อผู้อาวุโส ๖ ประการ ตามหลักสาราณีย
ธรรม ซึ่งเป็นธรรมที่ ต้ังแห่งความระลึกถึงกัน เป็นธรรมที่ เป็นพลังสร้างความสามัคคีได้แก่ ๑) 
กายกรรม คือ การกระทําทางกายที่ประกอบด้วยเมตตาในการอนุเคราะห์ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือต่อกัน ๒) 
วจีกรรม คือ การมีวาจาที่สุภาพ อ่อนหวาน พูดมีเหตุผล ๓) มโนกรรม คือ ความคิดที่ประกอบด้วย

 
 
การให้ความเคารพต่อผู้อาวุโส
ในองค์กร ปรึกษาหารือผู้ท่ี
เคยมีประสบการณ์มาก่อน 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการ
บริหารจัดการอปท. 

๑) การรับฟังความเห็นจาก
ภายนอก 

๒) การจัดต้ังสภาท่ีปรึกษา  
 

สาราณียธรรม= หลักธรรมท่ีส่งเสริม
การให้ความเคารพต่อผู้อาวุโส  ๖ 
ประการ 
๑) เมตตากายกรรม 
๒) เมตตาวจีกรรม 
๓) เมตตามโนกรรม 
๔) สาธารณโภคี 
๕) สีลสามัญญตา 
๖) ทิฏฐิสามัญญตา 

การบริหารองค์กรโดยอาศัยประสบการณ์จากผู้เช่ียวชาญทุกระดับ 



๒๒๙ 

เมตตาทั้งต่อหน้าและลับหลัง คิดดีต่อกันไม่ริษยา หรือไม่มุ่งร้ายพยาบาท ๔) สาธารณโภคี คือ การ
รู้จักแบ่งปันสิ่งของให้กันและกันตามโอกาสอันควร ๕) ศีลสามัญญตา คือ ความรักใคร่สามัคคี รักษา
ศีลอย่างเหมาะสมตามสถานะของตน ประพฤติตนสุจริต ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหมู่คณะ ๖) ทิฏฐิ
สามัญญตา คือ การมีความเห็นร่วมกัน ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

     หลักอปริหานิยธรรมข้อที่ ๕ : ไม่ข่มเหงสตรี  
การไม่ข่มเหงสตรีเป็นการให้เกียรติและคุ้มครองสตรี มิให้มีการกดขี่ ข่มเหง รังแก เป็น

หลักธรรมท่ีกําหนดในการให้เกียรติสตรีซึ่งถือว่าเป็นเพศแม่ เพศท่ีอ่อนแอ บุรุษควรให้เกียรติ ยกย่อง 
ปกป้อง ไม่ละเมิดสิทธิ ข่มเหงรังแกและไม่ล่วงเกิน บุตร ภรรยาของคนอ่ืนหรือของผู้ร่วมงานหรือพูด
ในทางไม่ดี องค์กรใดหากละเว้นการกระทําในส่ิงไม่ดีดังกล่าวและให้เกียรติซึ่งกันและกันย่อมส่งผลดี
ต่อองค์กรและบุคลากรขององค์กร 
    
หลักอปริหานิยธรรมข้อที่ ๕     
      หลักการบริหารองค์กร               พุทธธรรมในการบริหาร                  การบูรณาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๘ การบริหารองค์กรโดยการเคารพและให้เกียรติต่อกันในองค์กร 
 

อปริหานิยธรรมข้อที่ ๕ คือ หลักการบริหารองค์กร ที่ผู้วิจัยพิจารณาว่า ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเคารพและให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน เคารพกันตามวัยวุฒิ คุณวุฒิ โดยยึดหลัก
ประชาธิปไตย ระดับท้องถิ่น รัฐธรรมนูญว่าสิทธิ เสรีภาพ ในส่วนที่ว่าด้วย เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ โดยท่ีมี
หลักธรรมแห่งความเกื้อกูล ผูกมัดใจกันไว้ในสังคม คือหลักสังคหวัตถุ ๔ และหลักสัปปุริสธรรม ธรรม
ของสัตบุรุษ การทะเลาะเบาะแว้ง อันจะนําพาให้แตกสามัคคี ก็เกิดขึ้นไม่ได้ เป็นสังคมแห่งการให้อภัย 
มีแต่ความเคารพซึ่งกันและกัน การประชุม หรือว่าร่างนโยบายข้อกําหนด ก็จะมีแต่ความสมัครสมาน
สามัคคี เปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้เด็ก สตรี 
และคนชรา มีส่วนร่วมในการเข้าถึงโอกาสหรือประโยชน์ที่จะได้รับโดยเท่าเทียมกันอีกด้วย 

   

 
 
ไม่ข่มเหงสตรีการเคารพ
และให้เกียรติซึ่งกันและ

กัน 

 
๑ ) หลักประชาธิป ไตยใน

ระดับท้องถ่ิน 
๒) รัฐธรรมนูญว่าด้วยเร่ือง

สิทธิ เสรีภาพ 

 

 
๑) หลักสังคหวัตถุ= 
 หลักการปฏิบัติท่ีให้เกียรติ

ซ่ึงกันและกัน 
๒) หลักสัปปุริสธรรม= 
หลักการปฏิบัติต่อกันด้วย
การเคารพซ่ึงกันและกัน 
 

การบริหารองค์กรโดยการเคารพและให้เกียรติต่อกันในองค์กร 



๒๓๐ 

หลักอปริหานิยธรรมข้อที่ ๖ : เคารพบูชาสักการะเจดีย์  
การให้ความเคารพบูชาสักการะเจดีย์ถือเป็นหลักธรรมใน การให้ความเคารพ ศาสนสถาน 

ปูชนียสถาน อนุสาวรีย์ประชาชาติ อันเป็นเครื่องเตือนความว่า ปลุกเร้าให้คนทําความดี และเป็นที่
รวมใจของหมู่ชน ไม่ละเลยพิธีเคารพบูชาอันพึงทําต่ออนุสรสถานที่สําคัญเหล่าน้ีหรือให้ความสําคัญ
ต่อสถานที่หรือที่ทํางานซึ่งหมายรวมถึง ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของบุคคลในองค์กรที่ต้อง
ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละเช้ือชาติ ศาสนา เพ่ือเน้นความสามัคคีและหลักการอยู่
ร่วมกันเป็นสําคัญ 
 
หลักอปริหานิยธรรมข้อที่ ๖    

         หลักการบริหารองคก์ร          หลักพุทธธรรมในการบริหาร              การบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๙  การบริหารองค์กรโดยการส่งเสริมจารีต ธรรมเนียมท้องถิ่นเดิมของแต่ละท้องถิ่น 
 

การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมากมาย บางพ้ืนที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ ที่มีวัฒนธรรม ความ
เป็นอยู่ ประเพณีต่างกัน  ธรรมเนียมท้องถิ่นต่างกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปลูกฝังเยาวชน 
หรือการเคารพ การปฏิสัมพันธ์ กับวัฒนธรรมอ่ืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพยายามเข้าใจ
พัฒนาการตรงจุดน้ีด้วย สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมต่างกัน แต่อยู่บนพ้ืนฐานกฎหมายอัน
เดียวกัน เป็นสิ่งที่ยากลําบาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทําความพึงพอใจในจุดน้ี เพราะความ
ต่างกันของศาสนา หรือวัฒนธรรม การเคารพนับถือทางจารีตประเพณี วัฒนธรรมต้องยืนอยู่บน
ความถูกต้องของศาสนาน้ันๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ ทั้ง
เรื่องงบประมาณและการสนับสนุนส่งเสริม  ของศาสนา คติความเช่ือ น้ันๆ  ในที่ น้ีสําหรับ
พระพุทธศาสนา ศีล ๕ เป็นหลักแห่งการอยู่ร่วมกันที่ดีที่สุด เมื่อทุกคนมีศีล ๕ แล้ว ก็จะเป็นเสมือน
กับได้รับการประกันชีวิต จากบริษัทประกันภัยที่ดีเย่ียมน่ันก็คือ ศีล ๕ จะได้รับการประกัน ความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินจะไม่สูญหาย ไม่มีการประพฤติผิดประเพณี การกล่าวมุสา ใส่ร้ายส่อเสียดก็
จะไม่เกิดขึ้น ความประมาทจากการด่ืมสุราและเมรัยอันจะเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียก็จะน้อยลง 

บทบาทของ อปท . ในการ
ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม 
๑) การพัฒนาปรับปรุง 
๒) การให้งบประมาณ 
๓) การส่งเสริมและสานต่อ 
 

 
การความเคารพนับถือจารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ยอมรับ
ความแตกต่างทางคติความ
เชื่อ ศาสนา 

 
๑) หลักศีลธรรม 
๒) หลักพรหมวิหาร=  
หลักการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 
 

การบริหารองค์กรโดยการสง่เสริมจารีต ธรรมเนียมท้องถ่ินเดิมของแต่ละท้องถ่ิน 



๒๓๑ 

หรือว่าหมดไป และปฏิบัติธรรมตามหลักพรหมวิหาร ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมประจําใจเพ่ือให้ตนดํารงชีวิต
ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธ์ิ และทําให้บุคคลในสังคมพึงประพฤติปฏิบัติในทางอันประเสริฐทั้งต่อตน
และผู้อ่ืนด้วยธรรมสี่ประการคือ ๑) เมตตา (ความประสงค์ให้ผู้อ่ืนมีความสุข) ๒) กรุณา (ความ
ประสงค์ที่จะช่วยให้ผู้ อ่ืนพ้นทุกข์) ๓) มุทิตา (ความยินดี สรรเสริญในความสุขที่ผู้ อ่ืนได้รับ) ๔) 
อุเบกขา (ความวางใจเป็นกลางต่อความสุขและความทุกข์ที่มีต่อตนและผู้อ่ืนได้รับ)  
 

   หลักอปริหานิยธรรมข้อที่ ๗: ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล 
การให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล เป็นการจัดการให้ความอารักขาบํารุง

คุ้มครองอันชอบธรรม แก่บรรพชิต ผู้ทรงศีลผู้ทรงธรรมอันบริสุทธ์ิหากมีการนําหลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้คือ การรักษาคนดีคนที่มีคุณธรรมย่อมได้รับความคุ้มครอง เช่น บุคคลที่ประพฤติสุจริต
ต้องมีการมอบรางวัลหรือเชิดชูยกย่องคนดี บํารุงรักษาดูแลมิให้เกิดอันตรายเพ่ือเป็นแบบอย่างของผู้
ประพฤติดีในองค์กร 

 
   หลักอปริหานิยธรรมข้อที่ ๗    
    หลักการบริหารองค์กร             หลักพุทธธรรมในการบริหาร          การบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๐  การส่งเสริม อุปถัมภ์ความเช่ือ ศาสนา และบุคลากรทางศาสนา 
 

หลักอปริหานิยธรรมข้อที่ ๗ คือ การบํารุงดูแลให้การอุปถัมภ์ศาสนสถาน ศาสนบุคคล 
ปราชญ์ชุมชน ให้ได้รับความสะดวก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเพ่ิมกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุน
บทบาทสถาบันศาสนาในการพัฒนาจิตใจด้วยหลักธรรมทางศาสนา ตามความเช่ือน้ันๆ เพ่ือปลูกฝัง
กล่อมเกลาจิตใจ และมีการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน โดยร่วมมือกับนักบวชของศาสนาน้ันๆ เพ่ือ

 
การบํ ารุ ง ดูแล  ให้ การ
อุ ป ถั ม ภ์  ศ าสน สถ าน 
ศาสน บุ คคล  ป ราชญ์
ชุ ม ชน  ให้ ไ ด้ รั บ ค วาม
สะดวก 

๑) บทบาทของ อปท. 
ในการทํ า นุ บํ ารุ ง
ศ า ส น า
ศิลปวัฒนธรรม 

๒) การบริหาร อปท . 
ตามบทบาท หน้าที่ 
และกฎกติกาของ
ทางราชการ 

หลักประโยชน์ ๓ 
ประการ 

๑) อัตตัตถประโยชน์= 
ประโยชน์ส่วนตน   

๒ ) ปรัตถประโยชน์= 
ประโยชน์ของผู้อ่ืน  

๓) อุภยัตถประโยชน์=
ประโยชน์ร่วมกันทั้ง
สองฝ่าย 

การส่งเสริม อปุถัมภ์ความเชื่อ ศาสนา และบุคลากรทางศาสนา 



๒๓๒ 

วางแผนและนโยบาย ผสานกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ในการทํานุบํารุง
ศาสนา ศาสนาในที่น้ี นับรวมศาสนาต่างๆ ที่พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น้ันๆ ต้ั ง อ ยู่ โ ด ย ยึ ด
หลักกฎกติกาของทางราชการ และที่สําคัญที่สุด ต้องยึดหลัก ๓ ประการ คือ การยึดประโยชน์ส่วนตน 
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้รับ และประโยชน์ผู้อ่ืน ก็คือ บุคคลในชุมชนพ้ืนที่น้ัน และที่สุด 
คือ ทั้งสองฝ่าย โดยเป็นการส่งเสริมเรียนรู้และนํากรอบวัฒนธรรมอันดีงามมาใช้ ประสานและ
เช่ือมโยงการทํางาน กับครอบครัวและสถานศึกษา 

ได้ว่ารูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวพุทธศาสนามี
แนวทางการบริหารจัดการที่สําคัญใน ๒ ระดับคือ ประการแรก ระดับบุคคลควรเน้นการพัฒนาบุคคล
ด้วยการปลูกและปลุกจิตสํานึกของผู้นําและบุคลากรในองค์กรให้มีการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไป
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบด้วยการนําหลักพุทธ
ธรรมที่เหมาะสมและครอบคลุมมาเป็นแนวทางปฏิบัติในระดับบุคคลคือ หลักโลกบาลธรรม (หิริโอตัป
ปะ) อันเป็นหลักธรรมที่เป็นเคร่ืองเตือนตนเองให้คิดดีปฏิบัติดีและประการที่ ๒ ระดับองค์กรโดยการ
นําหลักอปริหานิยธรรม ๗ อันเป็นหลักธรรมที่ใช้ในการปกครองและการบริหารบุคคล บริหารองค์กร 
หมู่ชน ให้ทํางานร่วมกันด้วยความสามัคคีสุจริต เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยความเสมอภาค
นํามาบูรณาการกับหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าใน
การบริหารจัดการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้โปร่งใสด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนและประชาชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในท้องถิ่น มีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลปลอดภัยจากการทุจริตตลอดไป 

นอกจากน้ี ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจากการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การสํารวจความคิดเห็นจาการสัมภาษณ์  ได้มีการนํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตควบคู่กับ
การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลด้วย ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดการใช้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นฐานในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต โดยมีแนวทางและมาตรการท่ี
เก่ียวข้องกับการบริหารงานขององค์กร เพ่ือนําไปสู่การป้องกันการทุจริต ๔ ประเด็น ได้แก่ 
 (๑) ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๒) ส่งเสริมการใช้และกําหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแก่ทุกภาคส่วนและ
กํากับดูแลการประพฤติให้เป็นไปตามหลักประมวลจริยธรรม 
 (๓) การใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูก-ปลุกและปรับเปลี่ยน
ฐานความคิดเด็ก/ เยาวชน/ เจ้าหน้าที่รัฐ/ นักการเมือง 
 (๔) ดูแลคุณภาพชีวิตและรายได้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการ 
 
 
 
 
 



๒๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี ๔.๑๑ รูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้กลไกพุทธบูรณาการ 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

(ปลูก/ปลุกจิตสํานึกฯ) 
แนวทาง/มาตรการ 

๑. ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ส่งเสริมการใช้และกําหนด
บทลงโทษในประมวลจริยธรรม
แก่ทุกภาคส่วน 

๓. การใช้การศึกษาและศาสนา
เป็นเคร่ืองมือในการปลูก-ปลุก-
ปรับเปลี่ยนฐานความคิด เด็ก 
เยาวชน เจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

๔. ดูแลคุณภาพชีวิตและรายได้
ของเจ้าหน้าของรัฐและ
ข้าราชการ 

๑. หลักธรรมาภิบาล 

    หลักนิติธรรม 

    หลักคุณธรรม 

    หลักความโปร่งใส 

    หลักการมีส่วนร่วม 

    หลักความรับผิดชอบ 

    หลักความคุ้มค่า 

๒. หลักหิริโอตัปปะ 

๓. หลักอปริหานิยธรรม ๗ 

 สร้างมาตรฐานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล
ให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
ความเกรงกลัวและ
ละอายต่อบาป 

 ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีล้าสมัย
และไม่เปิดช่องให้
เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

 เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร
กระบวนการยุติธรรม
เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐได้ 

 ส่งเสริมให้ประชาชน
มีโอกาสได้รับรู้ และ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะจากทาง
ราชการและสื่อ
สาธารณะอื่นได้อย่าง
กว้างขวาง 

 ส่งเสริมกระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดีใน
ภาคเอกชนลดการ
ประพฤติมิชอบของ
หน่วยงานราชการ 

ภาครัฐ 

 

การป้องกันการ
ทุจริตด้วยกลไก
พุทธบูรณาการ 

ประชาชน 



๒๓๔ 

 ๔.๓.๑ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสาร(Documentary Research) ที่ เป็นแนวคิด ทฤษฎี

เก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับการทุจริตคอรัปช่ัน รูปแบบการทุจริตคอรัปช่ัน ทฤษฎีเก่ียวกับการทุจริต
คอรัปช่ัน ผลกระทบจากการทุจริตคอรัปช่ัน แนวคิดเรื่ององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคิด
เก่ียวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ตัวช้ีวัดและประเมินความโปร่งใสหน่วยงานรัฐหลักพุทธ
ธรรมที่เก่ียวกับการทุจริต ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทย งานวิจัยที่
เก่ียวข้อง สําหรับรายนามผู้เช่ียวชาญที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus Group Discussion) เพ่ือ
เสนอแนะข้อคิดเห็นในรูปแบบการป้องกันการทุจริตโดยใช้กลไกพุทธบูรณาการ ประกอบด้วย 

 รวมถึงหลักพุทธธรรมที่ได้จากการศึกษาพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา คัมภีร์ 
ทั้งฉบับภาษาบาลี และภาษาไทย หลักพุทธธรรมที่เก่ียวกับการป้องกันการทุจริต คือ หลักโลกปาล
ธรรม สุจริต ๓ สัปปุริสธรรม ๗ ประการ  อปริหานิยธรรม ๗ ประการ ที่โดดเด่นตามที่ผู้วิจัยและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเลือก และงานวิจัยที่เก่ียวข้องได้นําไปสู่การสร้างเป็นแบบสอบถามก่ึงโครงสร้างและได้ผล
การสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview Semi-Structure) กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informant) 
ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ  เช่น ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จํานวน ๒๖ รูปหรือคน นํามาสู่กระบวนการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ(Focus Group Discussion) จากผู้เช่ียวชาญจํานวน ๙ รูปหรือคน จนได้รูปแบบการป้องกัน
การทุจริตโดยใช้กลไกพุทธบูรณาการ ดังน้ี  

 
ตารางที่ ๔.๑๒  ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตําแหน่ง 
๑. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ  

กิตฺติปญฺโญ,ผศ.ดร. 
ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ (วังน้อย) 

๒. พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร,ดร. อาจารย์ประจําหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๓. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

๔. รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
๕. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
๖. ผศ.ดร.ภิศักด์ิ กัลยาณมิตร อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ 
๗. อ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
๘. อ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว  อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
๙. ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย์อลงกรณ์ฯ 
 
 
 
 



๒๓๕ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิได้ทําการสนทนากลุ่มเฉพาะยืนยันรูปแบบ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ และนําเสนอ
เป็นประเด็นสําคัญ และได้สรุปทัศนะของผู้วิจัยดังต่อไปน้ี 
 ผู้วิจัยต้องพิจารณาผลการวิจัยที่ได้ว่า มีความสอดคล้องกับองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย
หรือไม่อย่างไร๑๕๓ ขอให้ศึกษาแนวทางการดําเนินการเรื่องการป้องกันการทุจริตตามแนวพุทธศาสนา
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
รณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) ดําเนินโครงการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพุทธศาสนาเป็นกลไกหน่ึงในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนเผยแพร่
และพัฒนาองค์ความรู้ ด้านคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม เพ่ือป้องกันและปราบปราม การทุจริต นําสู่
การปฏิบัติในระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด พร้อมทั้งได้ร่วมกันกําหนดกิจกรรมความร่วมมือเพ่ือ
รณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะกิจกรรมกัณฑ์เทศป้องกันการทุจริต ซึ่ง
แสดงธรรมโดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  ในฐานะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ขอให้ผู้วิจัยได้นํา
เน้ือหามาอ้างอิงด้วยจะเป็นการศึกษาที่ดีมาก๑๕๔ รูปแบบการสังเคราะห์ที่ได้ผลจากการระดมความ
คิดเห็นตามโครงการประชุมเสวนา เครือข่ายต่อต้านการทุจริตได้มีการสังเคราะห์ เขียนนํามาเสนอได้
ดีมาก ให้นําผลที่ได้ของผู้วิจัยจากการสังเคราะห์มาบูรณาการโดยอาจนําผลมาจําแนกเป็นประเด็น
ด้านองค์กรและด้านปัจเจกบุคคล๑๕๕ วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑ สภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มี
ต่อสังคมไทย เป็นแนวทางที่เป็นภาพลบ ผู้วิจัยต้องช้ีให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร ที่มีลักษณะ
ของการเอ้ือประโยชน์ แต่ละเทศบาลมีแนวทางการทํางานอย่างไร องค์ความรู้ที่ได้ คือ ตรงไหน ผู้วิจัย
ต้องการรูปแบบใดและนําหลักธรรมที่มาใช้บูรณาการแนวพุทธ ต้องชัดเจนและครอบคลุมเพ่ือให้ได้
กลไกพิเศษ๑๕๖ มีความเห็นเป็นแนวเดียวกันกับ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล โดย
ผู้วิจัยต้องมีการถอดบทเรียนเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ ต้องมีกระบวนการใช้กฎหมายอย่างไร มีการนํา
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางในระดับประเด็น นโยบาย มาอยู่ในงานวิจัย จะเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับงานวิจัยน้ีเพ่ิมขึ้น๑๕๗ ต้องการให้ผู้วิจัยเขียนระบบกลไก เพ่ือนํามาเสนอในงานวิจัย
ช้ินน้ีด้วย เพ่ือที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่สามารถนําไปเสนอตามหน่วยงานต่างๆ ได้ เพราะว่าทุกองค์กร
มีปัญหาเรื่องความโปร่งใสมาก๑๕๘  ต้องการให้ผู้วิจัยศึกษากับงานวิจัยช้ินน้ีเพ่ิม ดังน้ี ๑. สภาพเอ้ือ
                                                            

๑๕๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตติปญฺโญ ผศ.ดร., ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙. 

๑๕๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตติปญฺโญ ผศ.ดร., ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙. 

๑๕๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตติปญฺโญ ผศ.ดร., ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙. 

๑๕๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล, อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย์อลงกรณ์ฯ, 
๒๖ เมษายน ๒๕๕๙. 

๑๕๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวินัยธร อเนก เตชวโร, อาจารย์ประจําหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, เมษายน ๒๕๕๙. 

๑๕๘สนทนากลุ่มเฉพาะ อ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย์ประจําหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙.  



๒๓๖ 

ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ อาจจะไม่ใช้สภาพปัญหา ต้องเขียนให้ชัดเจน เป็นประเด็นๆ 
สําคัญ  เช่น ด้านกฎหมาย องค์กรฯ การใช้ธรรมาภิบาลยังเป็นรูปแบบเก่าควรมีกระบวนการสร้าง
รูปแบบใหม่ การวิจัยเร่ืองน้ีควรสร้างและเขียนให้เป็นโมเดลของผู้วิจัย ๒ .นําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เป็นตัวกําหนดในการวิจัย ได้แก่ ทุกข์คือปัญหา สมุทัย นิโรธ มรรค โดยต้องหาทาง
แก้ปัญหา ๓. วัตถุประสงค์กับกระบวนการหาคําตอบต้องไปด้วยกัน และชัดเจน๑๕๙ องค์ความรู้ที่ได้
จากการวิจัยต้องสอดคล้องกับแนวคิด หลักธรรมหิริโอตตัปปะนับว่าเป็นกลไกพุทธบูณรณาการ
ป้องกันการทุจริต ผู้วิจัยต้องสกัดบทสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์๑๖๐การป้องกันการทุจริต 
งบประมาณ เสี่ยงต่อการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณทําอย่างไร ให้โปร่งใส ก็คืองานทบทวนวรรณกรรม 
การมีส่วนร่วม การพัฒนาคน ต้องปลูกฝังจิตสํานึก มีการอบรมอย่างไร ต้องนําหลักธรรม ผู้วิจัยต้อง
สื่อให้เห็นเรื่องการสร้างจิตสํานึกเป็นอย่างไร นําหลักธรรม ต้องเช่ือมให้เห็นว่ามีจุดอย่างไรตามหลัก  
๓ ป ให้ดูหลักการของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ผู้วิจัยทบทวนเป็น
มาตรการควบคู่กันไป อภิปลายผลเน้นการสร้างจิตสํานึก๑๖๑เพ่ิมเติม ผู้วิจัยต้องสกัดความรู้ ที่
สัมภาษณ์ข้อมูลที่เป็น Data ตรงนี้ ว่าหลักพุทธธรรมที่นํามาใช้ เอาไปทํางานมีอะไรบ้าง แปลงมาเป็น
แผน การทุจริตเป็นภาษาพระ หลักทุจริต ทางกาย ความประพฤติ ไม่ได้เจาะจงกาย วาจาใจ ทางใจได้
ยาก ภาษากฎหมายมีอาการอย่างไร ภายในหลักธรรม มีอาการอย่างไร เรื่องกุศลกรรมบถ ผู้วิจัยไป
ทบทวนตรงน้ีเพ่ิมเติม๑๖๒ 
 จากการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้วิจัยขอสรุปเป็นประเด็นตามทัศนะของวิจัย ดังน้ี รูปแบบ
การป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา ยังไม่มีรูปแบบที่ได้รับ
การยอมรับเพียงแต่เป็นการประพฤติ ปฏิบัติของปัจเจกบุคคล เช่น การทําวัตร สวดมนต์ ถือศีล
อุโบสถ รูปแบบที่ผู้วิจัยนํามาสนทนากลุ่มเฉพาะน้ีเป็นแนวคิดของผู้วิจัย ได้จากการจัดโครงการ
ป้องกันการทุจริต และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นข้อมูลแล้วผู้วิจัยนํามา สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเป็น
รูปแบบท่ีผู้ วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือยืนยันความถูกต้อง โดยที่รูปแบบเป็นการผสานกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือนํามาเป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างป้องกันการทุจริตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่นับว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถิติ การทุจริตในการคอร์รัปช่ัน ซึ่งผู้วิจัยจะได้นํา
ผลการวิจัยเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ สํานักงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
เพ่ือเป็นกลไกหน่ึงในการป้องกันการทุจริต ที่จะส่งผลต่อสังคมไทย โดยรวมหลายๆ ด้านด้วยกัน และ
มีกิจกรรมที่ผ่านการสังเคราะห์กับ โครงการและกิจกรรม  โดยอิงกับข้อมูลที่เป็นข้อมูล ที่ต้ังอยู่บน
ความถูกต้องได้รับการยินยอมจากผู้ให้สัมภาษณ์ โดยตรงกับกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์การวิจัย  

                                                            
๑๕๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ภิศักด์ิ กัลยาณมิตร, อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ, 

๒๖ เมษายน ๒๕๕๙. 
๑๖๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร. ธิติวุฒิ หม่ันมี, เลขานุการหลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ, ๒๖ เมษายน 

๒๕๕๙. 
๑๖๑สนทนากลุ่มเฉพาะ อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว, อาจารย์ประจําหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙. 
๑๖๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตติปญฺโญ, ผศ.ดร., ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙. 



๒๓๗ 

แนวทาง มาตรการ 

๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๒ แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

ยุทธศาสตร์ 
ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านทุจริต เน้นการปรับเปล่ียนฐานความคิดของคน 

๑. การ ดํ าเนิน
ชี วิ ต ต ามหลั ก
ป รั ช ญ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

๒. ส่งเสริมการใช้
แ ล ะ กํ า ห น ด
บ ท ล ง โ ท ษ ใ น
ประมวลจริยธรรม
แก่ทุกภาคส่วน 

๓. ก า ร ใ ช้ ก า ร ศึ ก ษ าแ ล ะ
ศาสนาเป็นเครื่องมือในการ
ป ลูกและป ลุกป รับ เป ล่ี ยน
ค ว า ม คิ ด เ ด็ ก / เย า ว ช น /
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/ฝ่ายการเมือง 

๔. ดูแลคุณภาพชีวิต
แ ล ะ ร า ย ไ ด้ ข อ ง
เจ้ าห น้ า ท่ี ข อ ง รั ฐ /
ข้าราชการ 

นวัตกรรมการ
ป้องกันการทุจริต
ตามแนวพุทธ 

- เรียนรู้จาก อปท. ต้นแบบ 

- จั ด ก ระบ วน ก าร ให้ เกิ ด ค วาม
ตระหนัก 

- สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

- ทํางานร่วมกับองค์กรสงฆ์ 

- โร ง เรี ยน คุ ณ ธรรม /  โร ง เรี ยน
พอเพียง 

หลักธรรมาภิบาล 

๑. หลักนิติธรรม 

๒. หลักคุณธรรม 

๓. หลักความโปร่งใส 

๔. หลักการมีส่วนร่วม 

๕. หลักความรับผิดชอบ 

๖. หลักความคุ้มค่า เป้าหมายในการ
ป้องกันการทุจริต 

คน องค์กร 

หลักโลกบาลธรรม 

- หิริ 

- โอตัปปะ 

หลักอปริหานิยธรรม ๗ 
๑. หมั่นประชุมกันเสมอ 
๒. พร้อมเพรียงกันประชุม 
๓. เคารพกฎหมาย กติกา ข้อบังคับ 
๔. เคารพนับถือผู้อาวุโส 
๕. ให้เกียรติ/คุ้มครองสัตว์ 
๖. เคารพศาสนสถาน/ไม่ละเลยประเพณีดีงาม 
๗. ให้ความคุ้มครองบรรพชิตผู้ประพฤติดี 
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จากแผนภาพองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มี
ต่อสั งคมไทยและรูปแบบการป้องกันการทุ จริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนว
พระพุทธศาสนา พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการนํานโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธ
บูรณาการ ผู้วิจัยได้คัดเลือกเพียง ๑ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปลูกและปลุกจิตสํานึก
การต่อต้านทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต ซึ่งได้กําหนดแนวทางและมาตรการ ๔ 
มาตรการ ดังน้ี 

๑. ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส่งเสริมการใช้และกําหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมทุกภาคส่วน 
๓. การใช้การศึกษาและศาสนามาเป็นเครื่องมือในการปลูก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิดเด็ก

และเยาวชน 
๔. ดูแลคุณภาพชีวิตและรายได้ของเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการ 
ทั้งน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการนํายุทธศาสตร์ดังกล่าวมาบริหารจัดการควบคู้กับ

หลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้องค์กรเกิดความโปร่งใส ซึ่งประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า โดยมีเป้าหมายการป้องกัน
การทุจริตเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ๑) ระดับบุคคล โดยมีการดําเนินการด้วยการปลุกจิตสํานึก พร้อมทั้ง
ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รณรงค์ให้
บุคลากรรักษาศีล ๕ ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการนําหลักธรรม โลกบาลธรรม 
(หิริ โอตัปปะ) เป็นกลไกการบูรณาการในกาปลูกและปลุกจิตสํานึกของบุคคลในองค์กร เพ่ือให้เกิด
ความละอายต่อความช่ัว และเกรงกลัวต่อผลของของการประพฤติช่ัว ๒) ระดับองค์กร ได้มีการนํา
หลักอปริหานิยธรรม ๗ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ใช้ในการปกครอง เน้นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและเกิด
ความสามัคคีของหมู่คณะมาบูรณาการร่วมกับหลักธรรมาภิบาลในการเป็นกลไกบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้โปร่งใส ประกอบด้วย 

๑. การประชุมกันอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือเป็นหลักการในการระดมความเห็น วิเคราะห์ปัญหา 
กําหนดวิสัยทัศน์ด้วยหลัก SWOT Analysis โดยนําหลักพุทธธรรมในการบริหารมาเป็นเคร่ืองมือใน
การประกอบการดําเนินการให้เกิดความพร้อมเพียง ได้แก่ หลักอริยสัจ ๔ (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) 
เพ่ือทําให้การบริหารงานขององค์กรมีความเข้มแข็ง 

๒. พร้อมเพียงกันประชุมและเลิกประชุม เพ่ือทํากิจของส่วนรวมอย่างพร้อมเพียงกัน เป็น
หลักการสร้างมนุษยสัมพัน์ที่ดีในองค์กร โดยนําหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ (ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา 
สมานัตตา) เป็นหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กรอีกด้วย 

๓. การเคารพกฎ กติกา ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งนําหลัก
พุทธธรรมในการบริหาร ได้แก่ ศีล ๕ หลักโลกบาลธรรม เป็นแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ในทกุระดับ 
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๔. การให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสในองค์กร ปรึกษาหารือผู้ที่เคยมีประสบการณ์ ซึ่ง
นับเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการรับฟังเสียง
จากภายนอก หรือการต้ังสภาที่ปรึกษา เพ่ือดึงประสบการณ์จากผู้ทรงความรู้มาใช้ในสการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ผนวกกับการนําหลักพุทธธรรม สาราณียธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ส่งเสริม
การให้ความเคารพผู้อาวุโส ๗ ประการ 

๕. การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นหลักของการประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น 
และหลักเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ โดยมีการนําหลักสังคหวัตถุธรรม ซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติให้เกียรติซึ่ง
กันและกันมาประกอบการปฏิบัติ เพ่ือให้การบริหารองค์กรมีความเสมอภาค 

๖. เคารพศาสนสถาน/ไม่ละเลยประเพณีที่ดีงาม เป็นหลักการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมและทํานุบํารุงศาสนา และส่งเสริมสานต่อจารีตประเพณีของท้องถิ่น โดยยึด
หลักพรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกเขา) เป็นแนวทางในการดําเนินการบริหารองค์กร 

๗. ให้อารักขา บํารุง คุ้มครองผู้ทรงศีล ทรงธรรม ซึ่งเป็นหลักในการบริหารองค์กร ตาม
บทบาทหน้าที่ของราชการและให้การคุ้มครองอภิบาลผู้ประพฤติผู้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยการใช้หลัก
พุทธธรรม หลักประโยชน์ ๓ ประการ (ประโยชน์ตน, ประโยชน์ของผู้อ่ืน และ ประโยชน์ร่วมกันทั้ง ๒ 
ฝ่าย) เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความคุ้มครองป้องกันผู้ที่ทํา
ความดี ประพฤติดี ประพฤติชอบ 

จากการนําหลักธรรมดังกล่าวมาเป็นแนวทางการบริหารจัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีความโปร่งใส เพ่ือนําไปสู่นวัตกรรมการป้องกันการทุจริตตามแนวพุทธ ได้แก่ การเรียนรู้จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ การจัดกระบวนการให้เกิดความตระหนักถึงคุณและโทษของการ
ทุจริตคอร์รัปชัน สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตด้วยการรณรงค์กระตุ้นจิตสํานึกของสังคมทุกรูปแบบ
ที่เรียกว่าคนทุจริตต้องถูกลงโทษด้วยกระบวนการทางสังคมนอกเหนือจากลงโทษด้านกฎหมาย การ
ทํางานร่วมกับองค์กรสงฆ์ด้วยการเผยแพร่กล่อมเกลาหลักธรรมและหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ
โรงเรียนคุณธรรมเพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการดําเนินการอยู่แล้วให้มี
การขยายผลและเกิดประสิทธิภาพต่อเด็กและเยาวชนย่ิงขึ้น 

จากประเด็นองค์ความรู้ดังกล่าว ผู้วิจัยได้นํามากําหนดเป็นรูปแบบการป้องกันการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการตามแผนภาพดังกล่าวข้างต้น 
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บทที่ ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยน้ีเป็นวิจัย เรื่อง การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไก
พุทธบูรณาการ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยได้สรุปผลการศึกษาทั้งหมด จากข้อมูลทั้ง ๔ ส่วน คือ 
๑) การสํารวจเอกสาร (Documentary Research) โดยจะทําการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ทั้งที่เป็น
ปฐมภูมิ(Primary Sources) คือ พระไตรปิฎก และเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่
งานวิจัย ตําราวิชาการ และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย ๒) การประชุมเสวนาระดมความคิดเห็น
กลไกของรัฐเป็นเคร่ืองมือดําเนินการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการจากส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั่วประเทศประมาณ ๑,๔๐๐ คนโดยมีการจัด
ประชุม ๒ รุ่น รุ่นละประมาณ ๗๐๐ คน รุ่นที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ ๒ จากจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ ๓) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ(Key Informants) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงหรือ
ผู้ทรงคุณ วุฒิจากหน่วยงานส่วนกลางที่ เก่ียวข้อง จํานวน  ๕  คน  คือ  รัฐมนตรี ช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งสัมภาษณ์
ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารส่วนราชการ/ เอกชนในระดับพ้ืนที่ 
จํานวน ๔ องค์กร ที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคําที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนจากสถาบันพระปกเกล้า รวมทั้งสิ้น จํานวน ๒๗ รูป/คน ที่อยู่ในพ้ืนที่
ภาคเหนือ ๒ แห่ง (จังหวัดลําพูน และเชียงใหม่) ภาคกลาง ๑ แห่ง (จังหวัดสุพรรณบุรี) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ แห่ง (จังหวัดนครราชสีมา) และ ๔) จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) เพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและรูปแบบ จํานวน ๙ รูป/คน โดยในบทท่ี ๕ 
น้ีประกอบด้วยเน้ือหาหลัก ๓ ส่วน คือ  

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
๕.๓ ข้อเสนอแนะการวิจัย นําเสนอเป็น ๓ ส่วน คือ 
      ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
      ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
      ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณา
การ” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ๓ ข้อ คือ 
 ๕.๑.๑ เพ่ือวิเคราะห์สภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทย  
 ๕.๑.๒ เพ่ือศึกษารูปแบบการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ๕.๑.๓ เพ่ือนําเสนอรูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
กลไกพุทธบูรณาการ 
 จากการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไก
พุทธบูรณาการ ด้วยวิธีการดังกล่าว ทําให้พบประเด็นคําตอบท่ีสอดรับกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ทั้ง ๓ 
ข้อ ดังต่อไปน้ี 

๕.๑.๑ วิเคราะห์สภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทย  
ผลการวิเคราะห์สภาพการเอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทย ผู้ วิจัยได้

วิเคราะห์สภาพการเอื้อประโยชน์ต่อการทุจริต โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับบุคคลและระดับ
องค์กร ดังน้ี 

๑) ระดับบุคคล  
สภาพเอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตมีสาเหตุเกิดจากภายในตัวบุคคล ผู้กระทําหรือผู้มี

อํานาจหน้าที่และผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยตัวผู้กระทําเองจะต้องไตร่ตรองหรือใคร่ครวญถึงองค์ประกอบ
ต่างๆ ๔ ประการ คือ ความโลภ โอกาส สิ่งจูงใจ และคุณธรรมจริยธรรม 

    ๑.๑) ความโลภ พฤติกรรมความโลภ เป็นสาเหตุมาจากพฤติกรรมส่วนบุคคล 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมจนกลายเป็นคนเห็นแก่ได้ 
มีความอยากและความไม่รู้จักความเพียงพอ นอกจากน้ี ปัญหาที่เกิดจากภาคประชาชน โดยที่
ประชาชนมีค่านิยมจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือเร่งรัดในการได้รับบริการจากภาครัฐ มีการเสนอ
สินบนให้เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้นําขาดจิตวิญญาณของการมีอุดมการณ์ในการเป็นบุคคลสาธารณะที่ต้องยึด
หลักความเป็นธรรม ความถูกต้อง ความเป็นกลาง ไม่อคติ ยึดมั่นในส่ิงที่ถูกต้อง ทําให้เกิดการอยาก
โดยขาดการพิจารณา 

   ๑.๒) โอกาส เกิดจากการให้บริการภาครัฐมีขั้นตอนยุ่งยาก ซับซ้อน ทําให้เกิด
ช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีโอกาสแสวงหาประโยชน์ ระบบการปฏิบัติงานมีช่องทางให้มีการทุจริต 
องค์กรขาดระบบการควบคุมภายในเป็นผลให้การตรวจสอบไม่รัดกุม ทําให้เจ้าหน้าที่เกิดความเคยชิน
และคุ้นเคยกับการที่จะได้ “ค่านํ้าร้อนนํ้าชา” อาศัยช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตาม
กฎและระเบียบมาตรการบทลงโทษทางกฎหมายไม่รุนแรง ด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง การ
จัดซื้อจัดจ้าง เกิดจากการใช้อํานาจบารมี อิทธิพล หรือตําแหน่งหน้าที่ราชการของผู้มีอํานาจในการ
วินิจฉัยกล่าวคือนักการเมืองระดับประเทศผลักดันงบประมาณลงสู่ระดับท้องถิ่นในพ้ืนที่กลุ่มของตนที่
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เรียกว่า ฮ้ัวเชิงนโยบาย โดยมีข้าราชการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับพรรคพวกของตนเท่าน้ัน ประกอบกับความไม่เข้มแข็งขององค์กรตรวจสอบ เข้าไม่ถึง
ข้อมูล มีการพิจารณาความผิดล่าช้า หน่วยตรวจสอบมีบุคลากรไม่เพียงพอในการดําเนินการ ประกอบ
กับ ค่านิยมที่ยกย่องคนมีฐานะรํ่ารวย การจัดซื้อจัดจ้างเป็นแบบผูกขาดกับนายทุนหรือ กลุ่มลงทุน
ขนาดใหญ่ทําให้มีการเสนอสินบนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ 

   ๑.๓) สิ่งจูงใจ มูลเหตุจากการมีตําแหน่งหน้าที่ที่เอ้ืออํานวยต่อการกระทําผิด ได้แก่ 
การมีอํานาจ หน้าที่ และเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ การเบิกจ่ายค่าจ้าง/ ค่าล่วงเวลาเป็นเท็จ การยักยอกทรัพย์ เบียดบังทรัพย์สินทางราชการ 
โดยนําทรัพยากรของรัฐไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งการใช้อํานาจหน้าที่นําทรัพย์สินทางราชการมา
เป็นของตนเองขาดความยับย้ังช่ังใจในการซื่อสัตย์ต่องบประมาณที่ใช้ในการบริหารงานโครงการ การ
คอร์รัปชันพบมากในส่วนราชการที่เจ้าหน้าที่ระดับสูง ไม่สามารถควบคุมเจ้าหน้าที่ช้ันผู้น้อยให้อดทน
ต่อความเย้ายวนของสินบนได้ ย่ิงไปกว่าน้ันก็คือเจ้าหน้าที่ระดับสูงเหล่าน้ันก็คอรัปช่ันเสียเอง  

   ๑.๔) การขาดจริยธรรม ของตัวบุคคล ไม่มีการนําประมวลคุณธรรมจริยธรรมมา
บังคับใช้กับบุคคลในองค์กรให้บังเกิดผล ประกอบกับ การบังคับใช้กฎหมายไม่เคร่งครัดและมีช่องว่าง
ให้ผู้ใช้กฎหมายดําเนินการแบบ ๒ มาตรฐาน เน่ืองจากขาดจริยธรรมในตนเอง และประการสําคัญ
จริยธรรมคุณธรรมของฝ่ายการเมือง ผู้มีอิทธิพลขาดเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ มุ่งแก้ไขปัญหาการทุจริต
อย่างจริงจัง เน่ืองจากฝ่ายการเมืองขาดความต่อเน่ืองในการบริหารประเทศ 

การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ มีการเพิกเฉยต่อ
การกระทําที่ผิดกฎหมาย กลุ่มบุคคลมีการรู้เห็นเป็นใจต่อการกระทําความผิด หรือละเว้นการกระทํา
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง นอกจากน้ี บุคคลส่วนใหญ่ยังมีความคิดว่า การทุจริตเป็น
เรื่องธรรมดา รับได้ และสามารถกระทําได้ เน่ืองจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติขององค์กรที่มีมาแต่เดิม 
จนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร เช่น การมอบสิ่งของตอบแทน การติดสินบน เป็นต้น 

๒) ระดับองค์กร 
สภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตอีกระดับหน่ึงมีสาเหตุเกิดขึ้นจากภายในองค์กร 

โดยสถานการณ์และสภาพแวดล้อมขององค์กร เป็นปัจจัยที่ส่งผลเอ้ือให้บุคคลในองค์กรประพฤติ
ทุจริต ดังน้ี 

   ๒.๑) สภาพแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริต พบว่าการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งผู้บริหารฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจํา และฝ่ายตรวจสอบมีความสามัคคีทํางาน
ร่วมกันอย่างไม่มีปัญหา อาจเกิดการแอบแฝงเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ระบบอุปถัมภ์ การเล่นพรรคเล่นพวก ในการบรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย
ข้าราชการ หรือการรับสมัครบุคคลเข้าทํางานในองค์กร เลือกพรรคพวกของตนเองเข้าทํางาน มีการ
ว่ิงเต้นขอตําแหน่งตามลักษณะบุญคุณต้องตอบแทน การเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนปราศจากความ
ยุติธรรม ทั้งที่บุคคลอ่ืนมีความเหมาะสมและมีความสามารถมากกว่า 
    ๒.๒) การบริหารงานของรัฐที่ขาดประสิทธิภาพ ผู้วิจัยพิจารณาว่า การบริหารงาน
ที่ขาดประสิทธิภาพหมายถึงการปกครองบังคับบัญชาที่หละหลวม ผู้ใต้ปกครองและผู้บังคับบัญชาไม่
สุจริต การไม่กวดขันควบคุมทางระเบียบวินัยเกือบจะเป็นประเพณีนิยมของบ้านเมืองไป การไม่
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ควบคุมดูแล ความบกพร่องในการบริหารเปิดโอกาสให้แก่การคอร์รัปชัน และบางคร้ังการบริหารงาน
อย่างเป็นทางการมากเกินไปก็ทําการคอร์รัปชันมีมากขึ้นด้วยมูลเหตุจากกฎหมายหรือระเบียบมี
ช่องว่างหรือมีข้อบกพร่อง ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของกฎหมายคือ การคอร์รัปชันมิได้เป็นอาชญากรรมที่
เห็นได้ชัดแจ้ง กอรปกับการหาพยานหลักฐานทําได้ยาก ย่ิงกว่าน้ันการคอร์รัปชันยังก่อประโยชน์ให้
คู่กรณีทั้งสองฝ่าย จึงไม่ค่อยมีฝ่ายใดยอมเปิดเผยและถ้าหากมีฝ่ายใดปรารถนาจะเปิดเผยความจริงใน
เรื่องน้ี ก็อาจจะเป็นอันตรายและปราศจากการคุ้มครองประกอบกับบทลงโทษไม่รุนแรงและ
กระบวนการยุติธรรมล่าช้า 

   ๒.๓) ด้านงบประมาณ ผู้วิจัยพิจารณาว่า การทําบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงิน
การคลัง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ทําตามระเบียบ
ฯ และอ้างว่าไม่ทราบเก่ียวกับ เรื่องที่มีการให้จัดทําและ ไม่จัดทําซึ่งเมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลในส่วนเร่ืองที่กลุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่จัดทําอันเป็นผลก่อให้เกิดการทุจริตใน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นปัญหาของการขาดองค์ความรู้เรื่องระบบการควบคุมภายใน ดัง
ตัวอย่างเช่น ไม่ทําทะเบียนยืมเงิน ไม่ทําบัญชีคุมรายรับรายจ่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ไม่มีการทํา
หลักฐานในการเบิกจ่ายพัสดุ ไม่มีการทําการลงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่มีการทํารายงานแสดงรายรับ
รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ไม่มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจําปี ไม่จัดให้มีการแต่งต้ังผู้แทนชุมชนหรือผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือจัดให้มีก็เป็นการแต่งต้ังคนหน้าเดิมๆ ในการตรวจรับงานจ้าง มี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีญาติมารับเหมาเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งพบว่ามีการทุจริตในด้านการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่าด้าน
อ่ืนๆ 

   ๒ .๔ ) ด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ กฎหมายขาดความสมบูรณ์ ในการ
ดําเนินงาน มีช่องโหว่ให้ผู้ใช้กฎหมายดําเนินการแบบ ๒ มาตรฐาน ทําให้ขาดความเช่ือมั่นต่อการ
ร้องเรียนและฟ้องร้อง ตลอดจนการออกระเบียบปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายในบางกรณีมี
ข้อบังคับทําให้คนสุจริตทํางานไม่ได้ ประกอบกับการร้องเรียนประชาชนไม่กล้าที่จะระบุตัวบุคคล
ผู้กระทําการทุจริต แต่จะระบุในรูปขององค์กร ส่งผลกระทบให้การตรวจสอบเป็นไปได้ยาก ย่ิงไปกว่า
น้ันกระบวนการยุติธรรมล่าช้า และบทลงโทษผู้กระทําความผิดไม่รุนแรง 

 
   ๒.๕) ด้านประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์และการเปิดเผยข้อมูล เป็นส่วนหน่ึง

หากไม่มีการช้ีแจงประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ ให้
ประชาชนทราบ เช่น ไม่แจ้งงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนและ ไม่ส่ง
ข่าวสารทางราชการให้ประชาชนได้รับทราบ ไม่มีการประกาศในช่องทางการสือ่สารให้ประชาชนทราบใน
การดําเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ไม่มีการประกาศการดําเนินกิจกรรมและงบประมาณให้
ชาวบ้านทราบเช่นกัน ปัจจุบันมีเงินงบประมาณหรือเงินในบัญชี มีจํานวนเท่าไร นอกจากน้ี ยังเป็นผลให้
ภาคประชาชนที่ออกมาช่วยเหลือภาครัฐ ในการต่อต้านป้องกันการทุจริต ไม่มีส่วนร่วมและไม่ได้รับ
การสนับสนุนให้มีความเข้มแข็ง การประชาสัมพันธ์และการให้รางวัลผู้กระทําการต่อต้านและรายงาน
การทุจริตมีน้อยมากอีกทั้งไม่ได้รับการคุ้มครองเพียงพอ 
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๕.๑.๒ รูปแบบการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ตามแนว
พระพุทธศาสนา 

   จากการวิเคราะห์สภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทย ได้แก่ ตัวบุคคล
อาจเกิดความโลภ มีโอกาสมีสิ่งจูงใจ การขาดจริยธรรมคุณธรรม อาศัยช่องว่างของกฎหมายและ
สภาพการทุจริตอาจเกิดขึ้นได้จากระบบภายในองค์กร เช่น ช่องว่างของกฎหมายกลไกการควบคุม
ภายในไม่มีประสิทธิภาพเป็นต้น ผู้วิจัยได้แบ่งแนวทาง การศึกษา รูปแบบการป้องกันการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบตามแนวทางพุทธศาสนา ออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับบุคคล และ
ระดับองค์กร  

        ๑.๑) ระดับบุคคล ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๔ แห่ง พบว่า ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยนําค่านิยม ๑๒ ประการ มาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติและเป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้นําฝ่ายบริหารและฝ่ายการเมืองมีความสามัคคี และ
สร้างระบบตรวจสอบซ่ึงกันและกัน นําหลักศาสนาโดยเน้นหลักศีล๕ เป็นแนวทางให้ผู้นําและ
ผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือปฏิบัติ มีการประสานงานให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น ป.ป.ช. ส.ต.ง. และกรมบัญชีกลาง ร่วมการตรวจสอบ
และให้ความรู้ ปลูกฝังให้บุคคลในองค์กรได้รับทราบกับภัยทุจริต และปลุกจิตสํานึกให้บุคลากรเกิด
การกลัวที่จะประพฤติช่ัว และละอายต่อบาป ผู้บริหารในองค์กรเป็นแบบอย่างของการยึดมั่นหลัก
คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ รณรงให้ประชาชนร่วมตรวจสอบทุกขั้นตอนของการดําเนินงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากจะมีการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมด้วยการสอดแทรกการ
ดําเนินการตามหมู่บ้านรักษาศีล๕ ให้กับบุคลากรของท้องถิ่นแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๔ 
แห่ง มีการจัดประชุมสัมมนาประจําเดือน เช่น ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ ชมรมมาจาก ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานในองค์กร ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ต้อง
โปร่งใส พร้อมทั้งมีการเชิญพระสงฆ์หรือผู้ที่มีบทบาทในพระพุทธศาสนาเป็นที่ประจักษ์มาช้ีแนะ
บรรยายให้กับบุคลากรและสมาชิกตัวแทนภาคประชาชนต่างๆ และเพ่ือป้องกันการทุจริตอันเกิดจาก
กลุ่มธุรกิจ/เครือญาติและพวกพ้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการสร้างมาตรฐานต้นแบบให้เป็น
มาตรฐานตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชัน โดยมีการจัดต้ัง
คณะทํางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต โดยในระดับบุคคลได้เน้น
ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่เก่ียวข้องทุกระดับมีจิตสํานึกและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตเพ่ือ
ส่งผลต่อมาตรฐานการทํางานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางบริหารจัดการ 

   ๑.๒) ระดับองค์กร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใข้หลักธรรมาภิบาลมา
เป็นแนวทางบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในองค์กรโดยมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการดํารงตน ซึ่งมีการใช้หลักการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในองค์กร 
โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริตด้วยการจัดแผนงานโครงการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งหลักธรรมาภิบาล
ที่นํามาใช้ในการบริหารจัดการบริหารจัดการท้องถิ่น ประกอบด้วย หลักนิติธรรม โดยการปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับทุกคน หลักคุณธรรม การบริหารงานและให้บริการประชาชนต้องให้ความ
เป็นธรรม หลักความโปร่งใส การปฏิบัติหน้าที่ การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีความโปร่งใส หลักการมีส่วน
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ร่วม โดยให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า ต้อง
คํานึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณของประชาชน อย่างความคุ้มค่า ในการสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานการบริหารงาน อธิบายได้ดังน้ี 

     (๑) หลักนิติธรรม โดยการปฏิบัติตามระเบียบ การบริหารงานภายใน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการปฏิบัติตามหลักกฎหมายอย่างถูกต้อง ดังน้ัน วิธีการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจะควบคุมและยึดระเบียบวิธีการทํางานอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่อง
งบประมาณและการบริหารงานคลัง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การกําหนดราคากลาง การใช้แผนท่ีภาษี 
การบริหารงานบุคคล การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุในสํานักงาน ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือที่เป็น
หลักเกณฑ์มาตรฐานในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะ
เป็นเคร่ืองมือก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างความถูกต้อง  
 (๒) หลักคุณธรรม โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดย 
ถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอําเภอใจ หรืออํานาจของตัวบุคคล จะต้อง คํานึงถึง
ความเป็นธรรม และความยุติธรรม อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานในการ
บริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือก่อให้เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างความถูกต้องนํามาซึ่งความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการทํางาน 
 (๓) หลักความโปร่งใส โดยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นเป้าหมายใช้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงาน นอกเหนือไปจากการตรวจสอบการทํางานของฝ่ายสภา โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ทางเทศบาลได้มีการกําหนดกรอบแนวคิดผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการประกาศมาตรฐาน
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมไว้ให้พนักงาน 
 (๔) หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่
กับการลดความขัดแย้งในสังคมอันเน่ืองมาจากการดําเนินโครงการพัฒนา เพ่ือให้สามารถประสาน
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างราบร่ืนสัมฤทธิผลและเกิดความสงบสุขสามัคคีในสังคม ร่วมรู้การ
บริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
และสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ปฏิทินแจ้งข่าวบอกกล่าวภารกิจ การรับทราบจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารสําหรับ
บริการประชาชน กระบอกข่าว ตัวอย่างการร่วมรู้เห็นได้จากการส่งเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา
ถึงมือผู้รับจ้างโดยให้มากรายที่สุด การประกาศตามเสียงไร้สายบอกข่าวเล่าเรื่องการบริหารงาน บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และทางเว็บไซด์ เป็นต้น เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตรวจสอบการ
ดําเนินงานของท้องถิ่น ซึ่งร่วมคิด หมายถึง การเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมกําหนดนโยบายและวาง
แผนการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยประชาชนร่วมกันคิดและเสนอแผนงานโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาใน
ชุมชนของตนเองผ่านเวทีต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้กิจกรรมหรือโครงการท่ีสอดคล้องกับความต้องการใน
พ้ืนที่ ริเริ่มทําโครงการ ร่วมทํา หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นน้ันประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการเอง และร่วมตรวจสอบ หมายถึง การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของท้องถิ่นทุกขั้นตอน 



๒๔๖ 

 

 (๕) หลักความรับผิดชอบ โดยการร่วมแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมี
ศักยภาพ และมีส่วนร่วมในกลไกการพัฒนาเมืองให้ย่ังยืน กล่าวคือ การพัฒนาให้สมาชิกชุมชนร่วม
ถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์การทํางานของเทศบาล ให้ข้อแนะนํา และคํานึงถึงต่อประโยชน์ส่วนร่วมของ
ท้องถิ่นทั้งน้ีเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่ได้ตรงจุดและตอบสนองต่อความต้องการของ
สมาชิกในชุมชน ซึ่งใช้เวทีการประชุมประชาคมในแต่ละชุมชนเพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมกันเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ร่วมตรวจสอบ โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางตรงและสร้างกลไก
ลการตรวจสอบการทํางานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความสํานึกรับผิดชอบร่วมกัน 
อย่างแท้จริง เช่น การแต่งต้ังประชาชนในชุมชนให้เข้ามาเป็นกรรมการจัดซื้อจัด การแจ้งเบาะแส 
ปัญหาการทุจริตในโครงการ ใช้วิธีการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนเพ่ือเป็นคณะกรรมการในการเปิด
ซองสอบราคา และเป็นคณะกรรมการในตรวจรับงานจ้าง ร่วมรับประโยชน์ ผลความสําเร็จในภารกิจ
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มจากสมาชิกในชุมชน และสมาชิกเป็นผู้ดําเนินการ และผลักดัน
โครงการ แน่นอนว่าสมาชิกในชุมชนได้รับประโยชน์ทางตรง เช่น โครงการทางด้านสาธารณูปโภค 
ด้านการศึกษา สาธารณสุขอย่างทั่วถึงนอกจากน้ี ประโยชน์ดังกล่าวส่งผลให้คุณภาพชีวิตของสมาชิก
ในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 (๖) หลักความคุ้มค่า โดยการประหยัด กล่าวคือ แนวทางของโครงการหรือ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําเป็นต้องคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
และให้เกิดประสิทธิผลอย่างคุ้มค่า เช่น การประหยัดงบประมาณ และการดําเนินการกิจกรรมเพ่ือการ
ประหยัดพลังงาน 

๕.๑.๓  ข้อเสนอรูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกลไก
พุทธบูรณาการ 

จากการศึกษาสภาพเอ้ือประโยชน์ที่มีต่อการทุจริตในสังคมไทย และรูปแบบการป้องกัน
การทุจริตในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบตามแนวพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จาก
แนวทางศึกษาดังกล่าว โดยเฉพาะในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส และป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ควรมีการนําหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนามาประยุกต์เป็นกลไกบูรณาการควบคู่กับการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เน่ืองจากหลักธรรมคําสอนและคติธรรมของศาสนา เป็นหนทางที่สามารถปลูกฝังค่านิยม 
กระตุ้นเตือนจิตสํานึกของบุคคลให้ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอหลักธรรมเพ่ือเป็น
กลไกในการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับบุคคล
และระดับองค์กรดังน้ี 
      ๑)  หลักโลกบาลธรรม พัฒนาคน 
  หลักโลกบาลธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมที่คุ้มครองโลก ใช้ในการปกครองควบคุมจิตใจมนุษย์
ให้ต้ังมั่นอยู่ในความดี มิให้ละเมิดศีลธรรมในการดําเนินชีวิตเพ่ือให้อยู่กันด้วยความเรียบร้อยสงบสุข 
ไม่เดือดร้อนสับสนวุ่นวาย ประกอบด้วย 

(๑) หิริ ความละอายต่อบาป ละอายใจ ละอายต่อการทําความช่ัว 
(๒) โอตัปปะ ความเกรงกลัวบาป เกรงกลัวความช่ัวและกลัวผลของการกระทําช่ัว 



๒๔๗ 

 

ทั้งน้ี หลักโลกบาลธรรมเป็นหลักในการดําเนินชีวิต ซึ่งบุคคลควรยึดเป็นหลักปฏิบัติใน
การพัฒนาตนเอง เพ่ือเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการปลุกและปลูกจิตสํานึก สร้างคนให้มีศีลธรรม
จรรยา มีระเบียบวินัย โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรหากยึดมั่นในหลักหิริโอตัปปะเป็นแนวปฏิบัติย่อม
นําไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสห่างไกลทุจริต สร้างเป็นวัฒนธรรมขององค์กรอย่างย่ังยืน
ต่อไป 
 ๒)  หลักปริหานิยธรรม พัฒนาองค์กร 

การพัฒนาองค์กรควรมีการนําหลักธรรมเพ่ือเป็นกลไกการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบูรณาการสนับสนุน สร้างเสริมการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งได้มีการดําเนินการตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแล้วน้ันให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลอย่างย่ังยืนตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ได้แก่ 

(๑) การประชุมกันอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือเป็นหลักการในการระดมความเห็น 
วิเคราะห์ปัญหา กําหนดวิสัยทัศน์ด้วยหลัก SWOT Analysis โดยนําหลักพุทธธรรมในการบริหารมา
เป็นเครื่องมือในการประกอบการดําเนินการให้เกิดความพร้อมเพียง ได้แก่ หลักอริยสัจ ๔ (ทุกข์ 
สมุทัย นิโรธ มรรค) เพ่ือทําให้การบริหารงานขององค์กรมีความเข้มแข็ง 

(๒) พร้อมเพียงกันประชุมและเลิกประชุม เพ่ือทํากิจของส่วนรวมอย่างพร้อมเพียง
กัน เป็นหลักการสร้างมนุษยสัมพัน์ที่ดีในองค์กร โดยนําหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ (ทาน ปิยวาจา อัตถ
จริยา สมานัตตา) เป็นหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กรอีกด้วย 

(๓) การเคารพกฎ กติกา ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อม
ทั้งนําหลักพุทธธรรมในการบริหาร ได้แก่ ศีล ๕ หลักโลกบาลธรรม เป็นแนวทางการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ในทุกระดับ 

(๔) การให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสในองค์กร ปรึกษาหารือผู้ที่เคยมีประสบการณ์ 
ซึ่งนับเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการรับฟังเสียง
จากภายนอก หรือการต้ังสภาที่ปรึกษา เพ่ือดึงประสบการณ์จากผู้ทรงความรู้มาใช้ในสการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผนวกกับการนําหลักพุทธธรรม สาราณียธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ส่งเสริม
การให้ความเคารพผู้อาวุโส ๗ ประการ ซึ่งการบริหารองค์กรจําเป็นต้องอาศัยความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ 

(๕) การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นหลักของการประชาธิปไตยใน
ระดับท้องถิ่น และหลักเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ โดยมีการนําหลักสังคหวัตถุธรรม ซึ่งเป็นหลักการ
ปฏิบัติให้เกียรติซึ่งกันและกันในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลย่อมส่งผลดีต่อองค์กร เพ่ือให้การบริหาร
องค์กรมีความเสมอภาค 

(๖) เคารพศาสนสถาน/ไม่ละเลยประเพณีที่ดีงาม เป็นหลักการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและทํานุบํารุงศาสนา และส่งเสริมสานต่อจารีตประเพณีของ
ท้องถิ่น โดยยึดหลักพรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกเขา) เป็นแนวทางในการดําเนินการ
บริหารองค์กร ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างความสามัคคีให้บุคคลร่วมกันกระทําความดี 

(๗) ให้การอารักขา บํารุง คุ้มครองผู้ทรงศีล ทรงธรรม ซึ่งเป็นหลักในการบริหาร
องค์กร ตามบทบาทหน้าที่ของราชการและให้การคุ้มครองอภิบาลผู้ประพฤติผู้เป็นแบบอย่างที่ดี โดย



๒๔๘ 

 

การใช้หลักพุทธธรรม หลักประโยชน์ ๓ ประการ (ประโยชน์ตน, ประโยชน์ของผู้อ่ืน และ ประโยชน์
ร่วมกันทั้ง ๒ ฝ่าย) เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความคุ้มครอง
ป้องกันผู้ที่ทําความดี ประพฤติดี ประพฤติชอบ 
 
๕.๒ อภปิรายผลการวิจัย 
 ในการอภิปรายผลผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยและอภิปราย
ข้อค้นพบใหม่จากการทําวิจัยดังน้ี 

๕.๒.๑ สภาพการเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตที่มีต่อสังคมไทย 
สภาพการเอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตสาเหตุของการทุจริตคอรัปช่ันในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พบว่า มีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ไม่มีความ
ซื่อสัตย์และคุณธรรม จริยธรรม มีความโลภ ขาดการยับย้ังช่ังใจ ขาดจิตสํานึกไม่เกรงกลัวต่อความผิด 
ไม่มีความละอาย ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีค่านิยมที่ผิด ช่ืนชอบวัตถุนิยม ขัดสนในการดําเนิน
ชีวิตจึงเห็นแก่อามิสสินจ้างโดยเฉพาะงบประมาณเป็นปัจจัยก่อให้เกิดการทุจริต เน่ืองจากไม่มีการวาง
ระบบการบริหารจัดการและการตรวจสอบท่ีมีกระบวนการทางกฎหมายมีช่องว่างไม่สามารถ
ดําเนินการกับผู้กระทําความผิดทุจริตได้ ประกอบกับกระบวนการยุติธรรมล่าช้าและบทลงโทษไม่
รุนแรง พฤติกรรมการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการเรียงลําดับมากไปหาน้อย ได้แก่ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาเป็นเท็จ กรณีการเบียดบังนําเงินไปใช้ส่วนตัวนอกจากนี้
ยังพบว่าประชาชนไม่เห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตเน่ืองจากมองว่าเป็น
เรื่องปกติที่เกิดขึ้นในองค์กรภาครัฐไม่คํานึงถึงความถูกต้อง เห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเอง มากกว่า
ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวมหรือประเทศชาติ เน่ืองจากบทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนต่างๆ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับข้อบังคับขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังน้ันสมควรแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการกําหนด นอกจากน้ัน 
เพ่ือให้มีสภาพบังคับที่ชัดเจนแน่นอน ต้องยกระดับระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นกฎกระทรวงหรือ
ว่าพระราชบัญญัติเพ่ือใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตินันท์ สุขี
เกตุ๑ ได้วิจัยเรื่อง แนวทางป้องกันทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอําเภอปากช่อง จังหวัด 
นครราชสีมาผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของคนใน สังคมไทย เน่ืองจากขาด
การปลูกฝังต้ังแต่วัยเด็ก และการ มีค่านิยมความเชื่อ วัฒนธรรมการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง โดย เห็นว่า
ความรํ่ารวยเป็นสิ่งที่ดีงาม สังคมยอมรับนับหน้า ถือตา ทําให้เกิดรากเหง้าของการแสวงหาโอกาสที่ทํา
ให้ ร่ํารวยขึ้นทุกวิถีทาง โดยไม่คํานึงถึงวิธีการที่ได้มาว่า ถูกต้องหรือไม่ นอกจากน้ีพบว่า ความจําเป็น
ทาง เศรษฐกิจ รายได้หรือเงินเดือนของข้าราชการไม่เพียงพอ ต่อการครองชีพเป็นสาเหตุหน่ึงของการ
ทุจริตคอรัปช่ัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สังศิต พิริยะรังสรรค์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร๒ ได้วิจัย
                                                            

๑จิตินันท์ สุขีเกตุ, “แนวทางป้องกันทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของอําเภอปากช่อง จังหวัด 
นครราชสีมา”, รายงานการวิจัย, (ขอนแก่น: วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ินมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๓), หน้า ๑๓-
๑๕. 

๒ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ, “คอรัปชั่นในภาครัฐ : ความเห็นและประสบการณ์ในครัวเรือน”, รายงาน
วิจัย, (สํานักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๗-๒๘. 



๒๔๙ 

 

เรื่อง คอรัปช่ันในภาครัฐ : ความเห็นและประสบการณ์ในครัวเรือน ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุการ 
คอรัปช่ันของข้าราชการเป็นเพราะเงินเดือนของ ข้าราชการไม่เพียงพอ เพราะค่าครองชีพในปัจจุบัน 
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง แรงจูงใจทางวัตถุนิยมที่เกิดจาก ค่านิยมทางสังคมก็มีส่วนกระตุ้นให้ข้าราชการ
แสวงหา ประโยชน์ด้วยวิธีการที่ผิดความต้องการของผู้บริหารและบุคลากร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบางส่วนต้องการเงินทอง ตลอดจน สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม เก่ียวกับการ
แสดงออกในทางวัตถุนิยม นอกจากน้ียัง สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนะ บัวสนธ์๓ ที่ได้วิจัยเรื่อง 
คอรัปช่ันในวงการศึกษาของไทย: กรณีศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า 
สาเหตุ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการคอรัปช่ันน้ันพบว่ามีสาเหตุ จากแรงจูงใจท่ีกระทําการคอรัปช่ัน
ได้แก่ ค่านิยมในการ ดําเนินชีวิต การได้รับโอกาสให้กระทําการยอมรับทางสังคม ผู้ที่ทําการทุจริต
คอรัปช่ันจึงขาดความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เกรงกลัวต่อบาป ขาดความรับผิดชอบ ขาดจริยธรรม และขาด
การอบรมกล่อมเกลาจากส่ิงแวดล้อมในทางที่ ถูกต้อง ซึ่งเป็นสาเหตุภายในตัวบุคคล ที่ทําให้บุคคล
น้ันๆ ทําการทุจริตคอรัปช่ัน นอกจากน้ียังพบว่า การทุจริตคอรัปช่ันมีสาเหตุ มาจากการใช้อํานาจของ
นักการเมืองในทางท่ีผิด การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ กฎหมายหรือระเบียบการ ปฏิบัติงานมี
ช่องว่างเปิดโอกาสให้บุคลากรทุจริตในหน้าที่ กระบวนการคัดเลือกคนเข้าสู่ระบบให้ความสําคัญด้าน 
ความรู้มากกว่าคุณธรรมจริยธรรม ใช้ระบบอุปถัมภ์ เห็น แก่พวกพ้อง กฎหมายการลงโทษข้าราชการ
ที่คอรัปช่ันไม่ เด็ดขาดจริงจัง ไม่มีระบบตรวจสอบที่เป็นรูปธรรมและมี ประสิทธิภาพ ผู้บังคับบัญชา
ประพฤติทุจริตคอรัปช่ันให้ ข้าราชการช้ันผู้น้อยเห็นเป็นตัวอย่าง การเล่นพรรคเล่น พวก การจัดซื้อ
จัดจ้างของทางราชการมีช่องโหว่ เช่น มี การจํากัดลักษณะจําเพาะหรือล็อกสเปค ตลอดจนพ่อค้า นัก
ธุรกิจ และประชาชนมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการคอรัปช่ัน เพราะ ต้องการความสะดวกสบาย มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน และเพ่ือผูกขาดในกิจการที่ต้องได้สัมปทานจากรัฐบาล รวมถึงการฮ้ัวประมูล
โครงการต่าง ๆ ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์๔ ได้วิจัยเรื่อง 
“แนวโน้มของคอรัปช่ันในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า เง่ือนไขที่ นําไปสู่การ คอรัปช่ัน
ประกอบด้วย ๕ เง่ือนไข คือ ๑) ระบบงาน ประกอบด้วย การบริหารงบประมาณ ความก้าวหน้าใน 
ตําแหน่ง การต้อนรับผู้บังคับบัญชา ระบบอุปถัมภ์อํานาจอิทธิพล ผู้ใช้กฎหมายไม่เคร่งครัดในการ
บังคับใช้ กฎหมาย และบรรยากาศในองค์กร ๒) ความจําเป็นทาง เศรษฐกิจและครอบครัว โดยมี
สาเหตุจาก รายได้น้อย การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย อิทธิพลของภรรยา ๓) สังคมขาด ความเป็นระเบียบ ๔) 
พฤติกรรม ประกอบด้วยการ แสวงหาผลประโยชน์ วัตถุนิยม/โลภ และ ๕) ประชาชน โดยประชาชน
เป็นผู้เสนอเง่ือนไขประชาชนไม่มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งแต่ละ 
เง่ือนไขล้วนแต่มีผลโยงใยด้วยกันทั้งสิ้น สาเหตุดังกล่าว เป็นเพราะระบบราชการมีกฎระเบียบในการ
กํากับ ตรวจสอบการทํางานไม่เข้มข้น ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ไม่ทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดี สาเหตุอีก
ประการ เกิดจากการที่นักธุรกิจให้ ความช่วยเหลือกับข้าราชการ โดยความคาดหวังที่จะ ได้รับการ
ตอบแทนจากข้าราชการ ซึ่งนักธุรกิจเหล่าน้ีจะ ได้รับการบริการที่มีอภิสิทธ์ิ รวดเร็ว ข้าราชการจะ
                                                            

๓รัตนะ บัวสนธ์, “คอรัปชั่นในวงการศึกษาของไทยในเขตภาคเหนือตอนล่าง”, รายงานการวิจัย, 
(มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๖), หน้า ๒๗-๒๙. 

๔จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์, “แนวโน้มของคอรัปชั่นในประเทศไทย”, รายงานการวิจัย, (สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๖), หน้า ๑๐๗ .   



๒๕๐ 

 

อะลุ้มอล่วยต่อกฎระเบียบข้อบังคับและมองข้ามกิจกรรม ซึ่งมีลักษณะที่น่าสงสัยว่าทําผิดกฎหมาย
เพ่ือผลประโยชน์ ของผู้ให้ความช่วยเหลือ  

๕.๒.๒ รูปแบบการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบตามแนว
พระพุทธศาสนา 

การป้องกันการทุจริตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนาในระดับ
นโยบายควรมีการกําหนดนโยบายและมาตรการแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
ภาครัฐด้วยการมุ่งเน้นสร้างหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการมีส่วนร่วมตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดก้ันการทุจริตพร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยม ยึดถือคุณธรรม
จริยธรรม ในการสร้างภูมิคุ้มกันในการดําเนินชีวิต โยเฉพาะการปลุกและปลูกจิตสํานึกบุคคลในวัย
เยาว์ต้องมีจิตสํานึกที่ดีมีคุณธรรม สนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม นอกเหนือจากการใช้กฎหมายเป็น
ระเบียบข้อบังคับพร้อมทั้งสอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าสู่ตัวบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีที่ดีที่สุด คือ การทําให้บุคคลเหล่าน้ันตระหนักในหน้าที่ของตน มีหน้าที่อะไร 
ควรทําหน้าที่น้ันให้ดีที่สุด และต้องมีความสุจริต ๓ ประการ ได้แก่ ๑. ไม่บกพร่องต่อหน้าที่ ๒. ไม่ละ
เว้นหน้าที่ ๓. ไม่ทุจริตต่อหน้าที่และเกิดความละอายต่อการทําช่ัว เกรงกลัวต่อบาปหรือต่อการทํา
ความช่ัวสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตินันท์ สุขีเกตุ  ได้วิจัยเรื่อง แนวทางป้องกันทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของอําเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ให้แนวทางปูองกัน
การทุจริตไว้ ว่า คณะผู้บริหารต้องยึดหลักคุณธรรม และยึดความ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย สร้าง
จิตสํานึกและเป็น ตัวอย่างให้กับบุคลากร ในส่วนของข้าราชการ เจ้าหน้าที่๕ประการแรก ไม่บกพร่อง
ต่อหน้าที่  ข้าราชการ เจ้าพนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มกําลังความสามารถ เมื่อได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ใด จะต้องทําหน้าที่น้ันอย่างดีที่สุด เพ่ือไม่ให้
เกิดความบกพร่องเสียหายแก่งานในหน้าที่ 

ประการท่ีสอง ไม่ละเว้นหน้าที่ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องไม่ละเว้น
หน้าที่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่รู้สึกถึงความไม่ชอบธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ที่จะทักท้วง 
ช้ีแจง ถึงความไม่ถูกต้องเหล่าน้ัน การเกลงกลัว ผู้บริหารที่ดํารงความไม่ถูกต้อง เก่ียวกับการทุจริต  
 ประการที่สาม ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปฏิบัติหน้าที่ไป
ในทางที่มิชอบด้วยกฎหมายและหลักศีลธรรม หมายถึง ต้องไม่ใช้อํานาจหน้าที่ไปในการแสวงหา
ประโยชน์ให้กับตนเองหรือคนอ่ืนในทางที่ผิดกฎหมายและผิดทํานองคลองธรรม ดังพุทธภาษิตว่า 
ธัมมัง จะเร สุจะริตัง แปลความว่า “บุคคลควรประพฤติธรรมให้สุจริต ไม่ควรประพฤติธรรมนั้นให้
ทุจริต ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า”สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาส 
ภาสศรัทธา๖ ได้ทําวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ีอความโปร่งใสในการบริหารจัดการของ

                                                            
๕จิตินันท์ สุขีเกตุ, “แนวทางป้องกันทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของอําเภอปากช่อง จังหวัด 

นครราชสีมา”, รายงานการวิจัย, (ขอนแก่น : วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ินมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๓), หน้า 
๘๙-๑๐๑. 

๖ภาส ภาสศรัทธา, “การบูรณาการหลักธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๒๕๑ 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการทุจริตหรือฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นปัญหาของ
สังคมไทยที่ส่งผลกระทบกับประเทศในทุกด้านไม่ว่า สังคม เศรษฐกิจ หรือการเมือง จนคนไทย
บางส่วนยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนยอมรับได้ ย่ิงปัจจุบันมีการวิวัฒนาการ
รูปแบบการทุจริตสลับซับซ้อนมากข้ึนจากรูปแบบเดิมเป็นรูปแบบทุจริตเชิงนโยบาย ทั้งน้ีมาจาก
สาเหตุของการแสวงหาอํานาจทางการเมืองของนักการเมืองและผลประโยชน์ทางโครงสร้างเศรษฐกิจ
การเมืองที่มีลักษณะผูกขาดอยู่ในมือคนกลุ่มน้อยที่มีทั้งทุน ความรู้ อํานาจทางการเมือง การครอบงํา
ข้อมูลข่าวสาร การบริหารงานของรัฐที่ขาดประสิทธิภาพ กฎหมายหรือระเบียบมีช่องว่างหรือ
ข้อบกพร่องเปิดโอกาสให้ทุจริตได้มากขึ้น ขณะที่คนส่วนใหญ่ยังยากจน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และ
ความรู้ตํ่า ขาดการมีส่วนร่วม รวมทั้งการอุปถัมภ์เล่นพรรคเล่นพวกโดยเฉพาะ กลายเป็นสังคมที่
คุณธรรม จริยธรรมถดถอย ทําให้เกิดการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 

ความซื่อตรง เป็นคุณค่าที่ควรสร้างให้กับคนในสังคม เพ่ือให้เป็นผู้มีจิตสํานึกต่อประโยชน์
ส่วนรวม ความซื่อตรงเป็นคุณค่าที่ควรสร้างให้กับคนในสังคม เพ่ือให้เป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์ เพราว่า 
คนซื่อตรง คือ คนที่มีความรับผิดอชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้สําเร็จตามภารกิจอย่างงดงาม 
ด้วยความมุ่งมั่น ขยัน อดทน และยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ความถูกต้องชอบธรรม ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง โดยต้องมีการบูรณาการระบบ กระบวนการ กลไกและเครื่องมือ กฎหมาย จารีต
ประเพณี หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และจรรยาบรรณหลายๆ อย่างเข้าด้วยกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กาญจนา ดําจุตติ๗ ได้ทําวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้นําชุมชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชน กรุงเทพมหานคร มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความ
ทันสมัยทางวัตถุ กรุงเทพมหานคร จึงต้องส่งเสริมโดยการ ให้การยอมรับ ให้โอกาส ให้ความสําคัญ ให้
ความรู้ แก่ผู้นําชุมชน โดยนําหลักอปริหานิยธรรมมาบูรณาการ ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม คือ MBB Model  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดระบบและกระบวนการยกย่องเชิดชูแล และการลงโทษ
อย่างจริงจัง และบุคลากรที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดหรืออบรมขัดเกลา  นอกจากน้ันปัจจัยภายนอก 
คือ ระบบการเมืองที่ขาดความซื่อตรง การป้องกันและปราบปรามทุจริตที่ไม่เข้มแข็ง โดยที่โครงสร้าง
ของระบบราชการที่ไม่เอ้ืออํานวย และขาดการบูรณาการกับหลักความเช่ือความศรัทธาทาง
พระพุทธศาสนา ที่เป็นหลักความนับถือศรัทธา สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอ้ือมอร ชลวร๘ ได้วิจัย
เรื่อง การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ” ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ มี ๒ ประเภท คือ ความรู้ฝัง
ลึกในตัวคน และความรู้ชัดแจ้ง ในกระบวนการจัดการความรู้และการสืบทอดองค์ความรู้ผ่าน
กาลเวลาท่ียาวนานร่วม ๒,๖๐๐ ปี ซึ่งนับว่ายาวนานมากแสดงให้เห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการ
ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงมาก จึงสามารถรักษาองค์ความรู้

                                                            
๗กาญจนา ดําจุตติ, “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้นําชุมชนในการบริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของกรุงเทพมหานคร”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิวทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๘เอ้ือมอร ชลวร, “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๒๕๒ 

 

ทั้งปริยัติ แนวทางปฏิบัติ และปฏิเวธธรรมไว้ได้อย่างดี มีหลักธรรมที่โดดเด่นอยู่ ๔ หมวดคือ ๑) การ
ใช้หลักไตรสิกขา ๒) หลักสาราณียธรรม ๓) กระบวนการจัดการสังคีติ ร้อยกรองพระธรรมและพระ
วินัย และ๔) พระวินัย และระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการรวมตัวเป็นหมู่สงฆ์ 
 ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยอดปรารถนาของทุกองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหาร 
โดยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการที่เกษียณอายุบ้ันปลายบ้าง เป็นตระกูลเก่าแก่ที่ได้รับความนับถือโดยการ
สืบทอดมาต้ังแต่ รุ่นปู่ย่า ตาทวด หากว่าบุคคลเหล่าน้ัน เป็นคนท่ีไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความ
มั่นคง ชอบแต่สิ่งที่ เรียกว่า มักง่ายได้ยาก การสร้างสรรค์ประโยชน์ ให้แก่ท้องถิ่นน้ันๆ ให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมย่อมเกิดขึ้นยาก รวมไปถึงการสร้างความศรัทธาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็น
ข้าราชการ เจ้าพนักงาน บ่ันทอนลงไป ดังน้ัน การทํางานแบบขอไปที รอจังหวะการเปล่ียนผู้บริหาร
นับว่า เป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ ไม่เต็มภาระท่ีได้รับมอบหมาย ดังน้ัน จะได้ยิน
กันบ่อยๆว่า ผู้บังคับบัญชาไม่โปร่งใส ขณะเดียวกัน ผู้บังคับบัญชาก็จะพูดถึงลูกน้อง ในส่วนที่ว่า ไม่
เสียสละ ไว้ใจยาก ความซื่อสัตย์สุจริต การให้ความเคารพผู้บังคับบัญชาในองค์กร เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ภายใต้หลักกฎกติกาบ้านเมือง จะทําให้ปัญหาการ
ทุจริตน้อยลง จะต้องมีการปลูกฝัง ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ้ืนฐานของความดีทุกอย่าง ผู้วิจัยพิจารณา
ว่า การฝึกอบรมโดยส่วนงานท่ีเก่ียวข้องเป็นสิ่งที่ต้องทําให้เกิดขึ้น เพ่ือจะได้บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประโยชน์ และเจริญมั่นคง  กลับกัน ผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาที่ไม่มีความสุจริต 
ไม่มีความมั่นคง ชอบแต่หาผลประโยชน์ทางทุจริตให้แก่ตนและพวกพ้อง ไม่มีวันที่จะสร้างสรรค์
ประโยชน์ส่วนรวม ที่สําคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่น ทีจะเสียสละให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะทํางานที่สําคัญย่ิงใหญ่เป็นคุณประโยชน์ แก่องค์กรทุจริตได้ และเป็นการลด
การทุจริตอีกทางหนึ่ง โดยอ้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล๙ วิจัยเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน
ตําบล ผลการวิจัยพบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีศึกษาอยู่ไม่เคยมีปัญหา เรื่องผู้มีอิทธิพลหรือการ
ถูกข่มขู่จากคนในพ้ืนที่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่ที่มีบ้างจะ
เกิดขึ้นจากคนนอกพ้ืนที่และเป็นเรื่องของการสูญเสียผลประโยชน์ สิ่งยึดเหน่ียวหรือสิ่งเตือนใจ
ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติงานด้วยความสุจริตคือ ความภูมิใจในตนเองที่เป็นข้าราชการ พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล ได้ทํางานให้ประเทศชาติซึ่งถือว่ามีเกียรติ มีศักด์ิศรี หลักความโปร่งใส 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่งมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
งบประมาณประจําปี ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้างกําหนดการประชุม อบต. รายงานทาง
การเงิน ขั้นตอนการรับบริการ เอกสารทีต้องใช้และระยะเวลาที่แล้วเสร็จของการให้การบริการ ให้
ประชาชนรับทราบอยู่เสมอโดยการประชาสัมพันธ์ 

  การป้องกันการทุจริตต้องเริ่มที่ตัวบุคคลน้ันก่อน โดยเสริมสร้าง บูรณาการกับหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา คือ หลัก ธรรมเป็นโลกบาล คือ หิริโอตตัปปะ หิริหมายถึง ความละอาย ๑. 
ละอายต่อการไม่ซื่อสัตย์ การไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์กรของตน ท้องถิ่น ภาษีที่จัดเก็บก็เป็นเสมือนเก็บได้
                                                            

๙คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, “คุณธรรมจริยธรรมท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตําบล”, รายงานวิจัย, (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สํานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน), ๒๕๔๙), หน้า ๑. 



๒๕๓ 

 

จากวงศาคณาญาติ ๒. ละอายต่อการสร้างโอกาสในทางผิด เช่น การตรวจรับ วัสดุอุปกรณ์ ไม่ตรง
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง การเอื้อผลประโยชน์ต่อกัน ๓. ละอายต่อการประพฤติมิชอบ เช่น การ
ประพฤติผิดเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ๔. ละอายต่อการใช้อํานาจหน้าที่ในทางที่ผิดเช่น เรียกรับผลประโยชน์ 
๕ . ละอายต่อการเลือกปฏิบัติเลือกที่รักมักที่ ชัง ๖ . ละอายต่อการใช้อํานาจหน้าที่ในทางที่ผิด
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทีป มากมิตร๑๐ ได้วิจัยเรื่อง จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมการณ์
ศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า ๑) จริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน มีองค์ประกอบ ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี ๑ จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา 
จริยธรรมต่อองค์กร และจริยธรรมต่อสังคม องค์ประกอบท่ี ๒ คือ จริยธรรมต่อนักศึกษา และ
จริยธรรมต่อผู้ร่วมงานองค์ประกอบที่ ๓ คือ จริยธรรมต่อส่วนงาน และจริยธรรมส่วนตน ๒) แนวทาง
ในการส่งเสริมาจริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบันเอกชน มี ๘ แนวทางใหญ่
ได้แก่  ๑ ) การสนับสนุนด้านนโยบาย ๒) มีการจัดฝึกอบรมจริยธรรม ๓) จัดทําประมวลจริยธรรม 
หรือ จริยธรรมวิชาชีพในองค์กร ๔) การตรวจสอบจริยธรรม ๕) การนําจริยธรรมเข้าเป็นส่วนหน่ึง
สําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล ๖) การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้นํา ๗) มีคณะกรรมการหรือที่
ปรึกษาด้านจริยธรรม ๘) การจูงใจ 

 หลักธรรมาภิบาลกับปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทย การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยตําแหน่ง
หน้าที่ อํานาจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่ เพ่ือประโยชน์แก่ตนเองและหรือผู้อ่ืน รวมถึง การเลือกที่รักมักที่
ชัง การเห็นแก่ญาติพ่ีน้อง กินสินบน ฉ้อราษฎร์บังหลวง การใช้ระบบอุปถัมภ์และความไม่เป็นธรรม 
อ่ืนๆ ที่ข้าราชการหรือบุคคลใดใช้เป็นเคร่ืองมือในการลิดรอน ความเป็นธรรมและ ความถูกต้องตาม
กฎหมายของสังคม ระบบการควบคุมและตรวจสอบที่ขาดประสิทธิภาพ ความรู้เท่า ไม่ถึงการณ์ การ
ใช้อํานาจของผู้บริหารในทางที่มิชอบ ระบบอุปถัมภ์หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับลูกน้อง 
สร้างลูกน้องไว้ช่วยเหลือตน ในเรื่องต่างๆ จิตใจและความโลภของแต่ละบุคคล คนในสังคมส่วนใหญ่ 
นับถือความ ร่ารวย ย่อมเป็นแรงจูงใจในการแสวงหาเงินทอง ภาวะเศรษฐกิจที่บีบคั้นสอดคล้องกับ
งานวิจัยของศรีพัชรา สิทธิกําจร แก้วพิจิตร๑๑ ได้ทําการวิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า ๑) การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ คือ หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรมและเสมอภาค หลักความ
โปร่งใส หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า หลักความมั่นคง หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม 
หลักการใช้อํานาจหน้าที่ และ ๒) การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยการสัมมนา
อิงผู้เช่ียวชาญ(Connoisseurship) ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ีสําคัญ ๘ องค์ประกอบ มีความ
เหมาะสม เป็นไปได้และสามารถนําไปใช้ประโยชน์  
 
 

                                                            
๑๐ประทีป มากมิตร, “จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา” วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐). 
๑๑ศรีพัชรา สิทธิกําจร แก้วพิจิตร, “การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”, วิทยานิพนธ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑). 
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 ๕.๒.๓ รูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกลไก
พุทธบูณรณาการ 

 หลักธรรมคําสอนศาสนา และคติธรรมสามารถปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต
เพราะจะเป็นแนวทางในการกระตุ้นจิตสํานึกของบุคคลเพ่ือให้มีจิตใจยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม
ซึ่งกลไกศาสนาจึงนับว่ามีบทบาทสําคัญย่ิงเป็นการปรับเปลี่ยนคนในสังคมให้ยึดมั่น ต้ังมั่นในความดี 
ความชอบธรรมซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของระบบคุณธรรมโดยบุคคลต้องมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่
และตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้มีสติยั้งคิด ไตร่ตรอง ก่อนกระทําการ
ใดๆ ควรวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ตนกําลังกระทําน้ันเป็นสิ่งดีงามหรือไม่ ถ้าเป็นสิ่งช่ัวช้าก็ให้นึกละอายที่จะทํา
เช่นน้ัน และให้นึกเกรงกลัวต่อผลการกระทําความช่ัวที่จะเกิดขึ้น ความต่ืนตัวของบุคคลในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ผลกระทบจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และรู้ถึงบทบาทของตัวเองในการที่จะ
เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการต่อต้านปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว ส่วนน้ีผู้วิจัยได้เสนอผลการวิจัย
ด้วยการนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นกลไกในการบูรณาการ การดําเนินงานเพ่ือป้องกันทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ๑) ระดับบุคคลด้วยการนํานําหลักธรรม 
โลกบาลธรรม (หิริ โอตัปปะ) เป็นกลไกการบูรณาการในกาปลูกและปลุกจิตสํานึกของบุคคลในองค์กร 
เพ่ือให้เกิดความละอายต่อความช่ัว และเกรงกลัวต่อผลของของการประพฤติช่ัว ๒) ระดับองค์กร ได้มี
การนําหลักอปริหานิยธรรม ๗ ซึ่งเป็นหลักธรรมท่ีใช้ในการปกครอง เน้นความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
และเกิดความสามัคคีของหมู่คณะมาบูรณาการร่วมกับหลักธรรมาภิบาลในการเป็นกลไกบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้โปร่งใส ประกอบด้วย (๑) การประชุมกันอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือ
เป็นหลักการในการระดมความเห็น วิเคราะห์ปัญหา กําหนดวิสัยทัศน์ด้วยหลัก SWOT Analysis โดย
นําหลักพุทธธรรมในการบริหารมาเป็นเคร่ืองมือในการประกอบการดําเนินการให้เกิดความพร้อมเพียง 
ได้แก่ หลักอริยสัจ ๔ (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) เพ่ือทําให้การบริหารงานขององค์กรมีความเข้มแข็ง 
(๒) พร้อมเพียงกันประชุมและเลิกประชุม เพ่ือทํากิจของส่วนรวมอย่างพร้อมเพียงกัน เป็นหลักการ
สร้างมนุษยสัมพัน์ที่ดีในองค์กร โดยนําหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ (ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา) 
เป็นหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กรอีกด้วย (๓) การเคารพกฎ 
กติกา ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งนําหลักพุทธธรรมในการบริหาร ได้แก่ 
ศีล ๕ หลักโลกบาลธรรม เป็นแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในทุกระดับ (๔) การให้
ความเคารพต่อผู้อาวุโสในองค์กร ปรึกษาหารือผู้ที่ เคยมีประสบการณ์  ซึ่งนับเป็นปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการรับฟังเสียงจากภายนอก หรือ
การต้ังสภาที่ปรึกษา เพ่ือดึงประสบการณ์จากผู้ทรงความรู้มาใช้ในสการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผนวกกับการนําหลักพุทธธรรม สาราณียธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมการให้ความเคารพ
ผู้อาวุโส ๗ ประการ (๕) การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นหลักของการประชาธิปไตยใน
ระดับท้องถิ่น และหลักเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ โดยมีการนําหลักสังคหวัตถุธรรม ซึ่งเป็นหลักการ
ปฏิบัติให้เกียรติซึ่งกันและกันมาประกอบการปฏิบัติ เพ่ือให้การบริหารองค์กรมีความเสมอภาค       
(๖) เคารพศาสนสถาน/ไม่ละเลยประเพณีที่ดีงาม เป็นหลักการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การส่งเสริมและทํานุบํารุงศาสนา และส่งเสริมสานต่อจารีตประเพณีของท้องถิ่น โดยยึดหลักพรหม
วิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกเขา) เป็นแนวทางในการดําเนินการบริหารองค์กร (๗) ให้อารักขา 
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บํารุง คุ้มครองผู้ทรงศีล ทรงธรรม ซึ่งเป็นหลักในการบริหารองค์กร ตามบทบาทหน้าที่ของราชการ
และให้การคุ้มครองอภิบาลผู้ประพฤติผู้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยการใช้หลักพุทธธรรม หลักประโยชน์ ๓ 
ประการ (ประโยชน์ตน, ประโยชน์ของผู้อ่ืน และ ประโยชน์ร่วมกันทั้ง ๒ ฝ่าย) เพ่ือให้การบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความคุ้มครองป้องกันผู้ที่ทําความดี ประพฤติดี ประพฤติ
ชอบ มีความเช่ือมั่นว่าจะเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญ ทั้งน้ีรวมไปถึง เป้าหมายหลัก การพัฒนาอบรมบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเน้นเร่ืองความโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งให้ความสําคัญ
เรื่อง จริยธรรม 

ในขณะเดียวกันผลการวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรศักด์ิ โตประสี๑๒ ได้ทํา
การวิจัยเรื่อง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตําบล ผลการวิจัยพบว่า ๑) 
องค์การบริหารส่วนตําบลมีธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลังในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความสํานึกรับผิดชอบหลักความโปร่งใส หลัก
ประสิทธิภาพ และหลักการควบคุมการคอร์รัปชัน หลักอปริหานิยธรรม ข้อแรก คือ การประชุมกัน
อย่างสม่ําเสมอ โดยนําหลักวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ด้วยหลัก ทฤษฎีตะวันตก หาจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของการป้องกันการทุจริตว่า เกิดจากอะไร โดยท่ีหลักการประชุมโดยพร้อม
เพรียงกันด้วยหลักอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ ปัญหาการบริหารงาน สมุทัย จุดเริ่มต้น ต้นตอของปัญหา 
นิโรธ การพัฒนาองค์กร มรรค นําทั้งสองสิ่งเหล่าน้ัน มาผสานกัน เกิดเป็นเครื่องมือ แนวทางผลของ
การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นน้ีขององค์กรผู้วิจัยมีความเชื่อว่า จะนํามาสู่ความเข้ม
แข้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการ
ประชุม จะเกิดเป็นผล คือ ชายและหญิงทุกคนมีสิทธิและเสียง ในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ
ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ผ่านการประชุม ซึ่งจะเป็นการใช้สิทธิอันชอบธรรมของตน การประชุมที่
เปิดกว้างน้ันต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการมีเสรีภาพ ในการรวมกลุ่มและการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น 
รวมถึงสามารถเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์ เป็นการมุ่งฉันทคติ ความชอบธรรม
อย่างหน่ึง เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย และ
กระบวนการข้ันตอนใดๆ ให้มากท่ีสุดที่จะเป็นไปได้ และเกิดเป็นความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมก็จะ
ตามมา มีโอกาสปรับปรุงส่วนที่เสียหายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
รักษา สุดเส้นผม๑๓ ได้ทําวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการกระจายอํานาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรม
และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการกระจายอํานาจสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบว่า หลักอปริหานิยธรรม มาใช้กับการกระจายอํานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
หลักธรรมที่นํามาใช้ให้เกิดความเจริญทั้งส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งเป็นการนําความเจริญมาสู่หมู่คณะ 
ซึ่งเป็นเรื่องที่เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การเคารพกฎกติกาของส่วนรวมซึ่งเป็นธรรมที่ใช้ใน

                                                            
๑๒สุรศักด์ิ โตประทีป, “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตําบล”, วิทยานิพนธ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๓). 
 ๑๓รักษา สุดเส้นผม, “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการกระจายอํานาจสู่องค์กรปกครองส่วน       
ท้องถ่ินของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๒๕๖ 

 

การปกครอง ป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมในหมู่คณะ เป็นหลักธรรมที่ใช้สําหรับผู้นํา ผู้บริหาร
บ้านเมือง รวมท้ังสามารถนํามาใช้ กับการบริหารงานในส่วนท้องถิ่นได้ หากนําหลักธรรมดังกล่าวมา
ใช้ก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความสําเร็จในการกระจายอํานาจ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เกดแก้ว ศรีหาราช๑๔ ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการเป็น
เทศบาลนครหลวงเวียงจันทร์ : กระบวนการเรียนรู้จากประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ในระบบการ 
ปฏิบัติงานมีสภาพ ดังน้ี พนักงานแขนงแผนการ-การเงินมีความเข้าใจงานได้เป็นอย่างดี ลดขั้น ตอน
การ ทํางานและลดขั้นตอนในการให้การบริการ มีประชาชนท่ีมาใช้บริการมีจํานวนเพ่ิมขึ้น มีรายได้
เพ่ิมขึ้น จากการกําหนดแบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียม ค่าบริการที่ชัดเจนแต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี๑๕ ได้วิจัยเร่ือง “บูรณาการการดําเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่า หลักอปริหานิยธรรม ในพระพุทธศาสนา 
หมายถึง ธรรมอันเป็นที่ต้ังแห่งความไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวมี ๗ ประการ ได้แก่ ๑) หมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทํากิจที่
พึงทํา ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ ๔) เคารพนับถือท่านเหล่าน้ันเห็นถ้อยคําของท่านว่าเป็นสิ่งอัน
ควรฟัง ๕) บรรดากุลสตรีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง ๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถาน ปู
ชนียวัตถุและ ตลอดจนอนุสาวรีย์ต่าง ๆ) ๗) จัดให้มีการอารักขา คุ้มครองป้องกัน อันชอบธรรมแก่
อรหันต์ทั้งหลายรวมทั้งบรรพชิตผู้ดํารงธรรมเป็นหลักของประชาชนทั่วไป การเลิกประชุมและทํากิจ
ส่วนรวมต้องทําพร้อมเพรียงกัน เปรียบเสมือนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีธรรมะประจํา
ใจ คือ อปริหานิยธรรม ข้อที่สอง ดังกล่าวข้างต้น การขออนุญาตกลับก่อน ไม่ควรเกิดขึ้น เพราะว่า
การสร้างสัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์ เกิดขึ้นจากที่น่ี ความสามัคคีจะเกิดขึ้น แต่ต้องพร้อมด้วยการสอดแทรก
หลักธรรม น่ันก็คือ การสงเคราะห์กันด้วย การให้กําลังใจซึ่งกันและกัน ด้วยถ้วยคําสมานฉันท์ 
ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ผู้วิจัยมีความเห็นส่วนตัว
ว่า เป็นระบบการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจนและบุคลากรทุกคนต้องได้รับ
การพัฒนาในส่วนน้ีอย่างต่อเน่ือง และสม่ําเสมอ เพ่ือนําไปสู่ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กาญจนา ดําจุตติ๑๖ ได้ทําวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้นําชุมชนใน
การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า หลักอปริหานิย
ธรรมมาบูรณาการ ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วม คือ MBB Model ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้โดยการ M (Meeting) การร่วมประชุม เพ่ือเป็นการให้การยอมรับ ให้ โอกาส ให้

                                                            

 ๑๔เกดแก้ว ศรีหาราช, “การพัฒนารูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือการเป็นเทศบาลนครหลวงเวียง
จันทร์ : กระบวนการเรียนรู้จากประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเลย, ๒๕๕๒).  

๑๕ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี, “บูรณาการการดําเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจังหวัดสงขลา”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๑๖กาญจนา ดําจุตติ, “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้นําชุมชนในการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิวทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๒๕๗ 

 

ความสําคัญ ให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชน ได้ร่วมกันประชุมให้เป็นประจําภายในชุมชน และระหว่างหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องของกรุงเทพมหานครกับผู้นําชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหา รับรู้ข้อตกลงเง่ือนไขต่าง ๆ คําแนะนํา 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ  B (Board) ร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ให้การยอมรับในการเข้าร่วม
กิจกรรม ให้โอกาสในการนําเสนอความเห็น ปัญหา ความต้องการของชุมชน ให้ความสําคัญในการรับฟัง 
หาแนวทางป้องกัน แก้ไขให้ความรู้แก่ชุมชน B (Benefits) ร่วมรักษาผลประโยชน์ ซึ่งเป็นผลจากการ
ร่วมต้ังแต่กิจกรรม การตัดสินใจ ดําเนินการ รับผลประโยชน์ และประเมินผล ไม่ให้เกิดความเสื่อม ใน
เรื่องของการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม สิ่งที่ดีงามเป็นเอกลักษณ์ เช่น วัฒนธรรม อาชีพเฉพาะชุมชน หรือ
บุคคลที่มีคุณประโยชน์ มีภูมิรู้ ในชุมชน เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ชุมชนเข้มแข็ง ทั้งในด้านการศึกษา 
ปัญหายาเสพติด สุขภาพและสวัสดิการชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ผลประโยชน์ที่
ชุมชนได้รับ เป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาของชุมชน ให้สามารถพ่ึงตนเองและบริหารจัดการได้โดย
คนในชุมชน 
 
 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    
๑) การดําเนินการตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรมีการแต่งต้ังคณะทํางานในระดับชาติ เพ่ือติดตามประเมินการ
ดําเนินงานและทําวิจัย เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
จริงจัง 
 ๒) ภาครัฐควรดําเนินการตามหลัก ๓ ป. ๒ ย. (ปลูกฝัง ป้องกัน ปราบปราม ยกย่อง
ชมเชย ยึดหลักการบังคับใช้กฎหมาย) ได้แก่  

๒ .๑ ) “ปลูกฝัง” เน้นการรณรงค์ปลูกฝังจิตสํานึกคนทุกระดับ ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการดําเนินชีวิต 

๒.๒) “ป้องกัน” โดยบูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน 
ด้วยการสร้างกระแสสังคมให้รู้สึกต่ืนตัว รังเกียจคนทุจริต และร่วมมือต่อต้านการทุจริต 

๒.๓) “ปราบปราม” ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ/
เอกชน/ประชาชน ร่วมกันตรวจสอบ ไม่ปกป้องคนทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒.๔) “ยกย่องชมเชย” ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้รางวัลมี
หลักประกัน ให้ความคุ้มครองป้องกันอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือเป็น
บุคคลต้นแบบในการสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม 

๒.๕) “ยึดหลักการบังคับใช้กฎหมาย” โดยสนับสนุนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเสมอภาค เพ่ือสร้างวินัยและความเท่าเทียม  
 ๓) กระทรวงศึกษาธิการควรกําหนดหลักสูตรภาคบังคับโดยให้ความสําคัญกับกลไกของ
ศาสนาปรับเปลี่ยนคนในสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมโดยสอดแทรก



๒๕๘ 

 

หลักธรรมคําสอนของศาสนาในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับช้ัน ต้ังแต่ระดับประถม ระดับ
มัธยมและระดับอุดมศึกษาเพ่ือปลูกจิตสํานึกเยาวชนได้ตระหนักและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
 ๔) ภาครัฐต้องมีมาตรการที่มุ่งกําจัดจุดอ่อนของระบบภายในองค์กร และเสริมสร้าง
คุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น วิธีการคัดเลือกและการพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องประกาศให้ทราบทั่ว
กัน ต้องผ่านการอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ดําเนินการอย่างโปร่งใส และคัดคนตาม
ความสามารถ การปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐให้สูงขึ้น เป็นวิธีเพ่ิมแรงจูงใจให้คนเก่งเข้ามาสมัครและ
อยู่ในอาชีพน้ีได้อย่างพอเพียงโดยไม่ต้องคอรัปช่ัน การเลื่อนตําแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง ต้องมีวิธี
ประเมินผล และตรวจสอบอย่างเป็นกลาง และมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันการเล่นพรรคเล่นพวก 
 ๕) องค์กรตุลาการต้องพิจารณาคดีทุจริตอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ผู้กระทําผิด หรือคิดจะ
กระทําผิดเกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระทําการทุจริตอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย
ให้มีบทลงโทษรุนแรงมากขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๖) หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องควรเร่งดําเนินการรณรงค์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างจริงจังและปลูกจิตสํานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยส่งเสริมให้มีการรวมตัวเป็นองค์กรภาคประชาชนโดยให้
ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม
ขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต 
 ๗) ปฏิรูปกระบวนการจัดสรรงบประมาณและใช้งบประมาณแผ่นดินรวมทั้งระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการอนุมัติงบประมาณ โดยสนับสนุนการเพ่ิม
พลังอํานาจให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมเพ่ิมมากขึ้นในการตรวจสอบ วิเคราะห์การเสนอขอ
งบประมาณ การใช้งบประมาณ และติดตามผลการดําเนินงานขององค์กร 
 ๘) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักของ
บุคลากรทั้งภาครัฐ/เอกชน และประชาชน ด้วยการปลูกจิตสํานึกและความตระหนักในด้านค่านิยมใน
ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกต่อสาธารณะ ต่อต้านการทุจริตและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางดําเนินชีวิต พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบของความ
โปร่งใสอย่างต่อเน่ือง 
 ๙) ส่งเสริมบทบาทส่ือมวลชนในการเผยแพร่ สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์
สุจริต และแบบอย่างให้แก่สังคมทุกระดับอย่างเสมอภาค ปลูกฝังค่านิยมและ จิตสํานึกทางสังคม
ให้กับข้าราชการ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ถึงผลที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอรัปช่ันทั้งต่อตนเองและ
ประเทศชาติ เช่น ทําผิดทุจริตต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรง และรณรงค์ให้สังคมใช้มาตรการลงโทษ ไม่
เก่ียวข้อง ติดต่อ ช่วยเหลือ ดูแลกับบุคคลทุจริต 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 
 ๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกําหนดนโยบายการสร้างเสริม คุณธรรมจริยธรรม 

ความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากร โดยเริ่มปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจากสถาบันครอบครัว ทั้งน้ี 
คุณธรรมจริยธรรมในตัวผู้ใหญ่เกิดจากการปลูกฝัง ค่านิยม และความเช่ือที่ดีงามมาต้ังแต่วัยเด็ก แต่
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ประสบผลสําเร็จสูงสุดน้ัน ผู้ใหญ่ต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี 



๒๕๙ 

 

ดังน้ันการทําตนเป็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่ และผู้ใหญ่ในครอบครัวจึงมี อิทธิพลมากกว่าการสั่งสอน
แต่เพียงอย่างเดียว  

๒) ควรใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูก-ปลุก และปรับเปลี่ยนแนวความคิดให้คนใน
สังคม/ท้องถิ่น มีจิตสํานึกและค่านิยมต่อต้านการทุจริตโดยจัดให้มีโรงเรียนคุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจัดให้มีการฝึกอบรม การเรียนการสอน โดยจัดทําเป็นหลักสูตรทาง
การศึกษาและฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น ส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม 
โรงเรียนพอเพียง เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชน ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายประจํา 

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกําหนดนโยบายการสร้างเสริม คุณธรรมจริยธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยกระบวนการทางการศึกษา โดยให้สถานศึกษาทุกระดับช้ัน ปรับปรุง 
หลักสูตรการเรียนรู้เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมให้กับผู้เรียน
แต่ละ ช่วงวัย เพ่ือร่วมกันสรรค์สร้างคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมใน อนาคต ส่งเสริมให้เด็กเป็นคนที่มี
ความรู้คู่คุณธรรม รู้จัก สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ที่สําคัญผู้ใหญ่ในสังคม ซึ่งก็ คือ พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ครู ผู้บริหาร นักการเมือง ผู้นํา สังคม ผู้นําประเทศ ต้องประพฤติตนให้เป็นตัวแบบที่ดี การมีตัวแบบที่
ดีถือเป็นวิธีการสอนและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีที่สุดแก่แก่เด็กและเยาวชน  

๔) นํานโยบายรัฐบาลเป็นแนวทางปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ยุทธศาสตร์
ชาติที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นต้น พร้อมทั้งนําค่านิยมหลักในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับความซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรม คุณธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างอย่างเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนพอเพียงในทุกพ้ืนที่ 

๕) กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ระบบต้องมี ขั้นตอนการกลั่นกรอง โดยนําเกณฑ์
คุณธรรมจริยธรรมเช่น ผ่านการอบรมหลักสูตรจากโรงเรียนคุณธรรมหรือได้รับรางวัลความซื่อสัตย์ 
เป็นต้น โดยพิจารณาควบคู่กับความรู้ ความสามารถในการพิจารณาบุคคลเข้าทํางานน้ันต้องมีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์มาพิจารณา 

๖) หน่วยงานต่างๆ ต้องมีกระบวนการหล่อหลอม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้สึกของ
ความมีคุณธรรม (Sense of morality) ความกล้าหาญทางคุณธรรม ความรับผิดชอบ และความมี
ระเบียบวินัย มีการกําหนด กฎระเบียบในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมถึงคุณธรรม จริยธรรมในการ
ทํางานพร้อมทั้งกําหนดมาตรการและบทลงโทษผู้กระทําผิดอย่างชัดเจน  
               ๗) ควรจัดต้ังองค์กรอิสระทําหน้าที่กํากับดูและตรวจสอบระบบการทํางานของเจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างเหมาะสม จริงจัง และสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยองค์กรอิสระต้องไม่ทํางานซ้ําซ้อน
หรือก้าวก่ายการทํางานระหว่างองค์กรกันเอง เพราะจะทําให้เกิดความล่าช้าและไม่โปร่งใส   

๘) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการปรับแนวคิดของบุคลากร
ทุกระดับให้มีทัศนคติ ใช้การตัดสินใจที่ตระหนักถึงหลักธรรมที่เหมาะสม มาประยุกต์เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ เช่น ลักไตรสิกขา พรหมวิหาร ๔ หิริโอตัปปะ เป็นแบบอย่าง และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ต้อง
ยึดถือเป็นประเพณีสืบไป 

๙) ส่งเสริมให้ใช้ธรรมะเป็นตัวขัดเกลาในการปลูกฝังค่านิยมของความประพฤติปฏิบัติที่ดี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดทําร่วมกับวัดทางพระพุทธศาสนาในชุมชน เช่น การจัดต้ัง



๒๖๐ 

 

โครงการธนาคารความดี อบรมสัมมนาเร่ืองหลักธรรมและนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน 
  ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

๑) ควรศึกษารูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้วย
กลไกพุทธบูรณาการเพ่ือพัฒนาเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างย่ังยืนต่อไป 

๒) ควรศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนการพัฒนาจิตสํานึกของคนด้วยกลไกพุทธศาสนาเพ่ือ
ปลุกให้เห็นความสําคัญการป้องกันการทุจริต 

๓) ควรศึกษาวิจัยการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่พึง
ประสงค์ด้วยหลักพุทธศาสนา 
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              . อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺ กถา กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง-

กรณราชวิทยาลัย, โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๒. 
 
 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
 
(๒) หนังสือ : 
กาสัก เตะขันหมาก. หลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : Principle of Social Science Research. 

กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน์, ๒๕๕๓. 
โกวิทย์ พวงงาม และอลงกรณ์ อรรคแสง. คู่มือ มิติใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน.กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๗. 
โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นไทย หลักการและมิติใหม่ในอนาคต. พิมพ์ครั้งที่ ๓.

กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, ๒๕๔๔. 
จุมพล หนิมพานิช. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ : หลักการ แนวคิด และกรณีตัวอย่างของ

ไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘. 
ฉันทนา อุตสาหลักษณ์. พุทธปัญญา คู่มือการสร้างปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : ธนธัช

การพิมพ์, ๒๕๕๒. 
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. รัฐกับสังคม: ไตรลักษณ์รัฐไทยพหุสังคมสยาม. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓. 
ชูวงศ์ ฉายะบุตร. การปกครองท้องถิ่นไทย.  กรุงเทพมหานคร : สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
ชูศักดิ์  เที่ยงตรง. การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๘. 
ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์. ระบบบริหารมาตรฐานพุทธ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เคล็ดไทย , 

๒๕๕๔. 
ทศพร ศิริสัมพันธ์.“การพัฒนาระบบราชการไทย”. รัฐประศาสนศาสตร. : ขอบข่ายและการ

ประยุกต์ ใช้องค์ความรู้, บรรณาธิการ วีระศักดิ์ เครือเทพ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 



๒๖๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ธีรยุทธ พึ่งเทียร. สถิติเบื้องต้นและการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๕. 
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย. หมวดแนวคิดพื้นฐาน : รัฐกับการ

ปกครองท้องถิ่น สถาบันประปกเกล้า. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมดาเพลส , 
๒๕๔๗. 

นันทวัฒน์ บรมานันท์. การปกครองส่วนท้องถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน , 
๒๕๕๒. 

บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ชมรมเด็ก, ๒๕๕๓. 
ประทาน คงฤทธิศึกษากร. การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : พีระพัฒนา, ๒๕๒๖. 
ประยูร อาษานาม. คู่มือวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๑. 
ประหยัด หงษ์ทองค า. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖. 
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว และคณะ. ดัชนีคอรัปชั่นของไทย: การสร้างและการตรวจสอบความเชื่อถือได้. 

กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 
๒๕๔๔. 

พระครูภาวนาโสภิต วิ.,ดร. (บุญญรัตน์ เมืองวงศ์. พุทธธรรมาภิบาล หนังสืออ่านประกอบหลักสูตร
พุทธธรรมาภิบาลระดับปริญญาตรีและปริญญาโท, ๒๕๔๐. 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธม.มจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต). ภาวะผู้นํา : ความสําคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ.
กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๖. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ . ฉบับประมวลธรรม.พิมพ์ครั้งที่ ๑๘.
กรุงเทพมหานคร: เพ่ิมทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๕๓. 

________. พจนานุกรมพุทธศาสตร. ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๘.กรุงเทพมหานคร: เพ่ิม
ทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๕๓. 

พูลสุข หิงศานนท์. การพัฒนารูปแบบ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, ๒๕๔๐. 
________. ธรรมนูญชีวิต (ฉบับชาวบ้าน). กรุงเทพมหานคร: สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๘. 
พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ). พจนานุกรมธรรม ฉบับปัญญานันทะ.

กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๔. 
พิบูล ทีปะปาล. พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร: อมรการพิมพ์, ๒๕๕๐. 
ราชกิจจานุเบกษา. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐. เล่มที่ ๑๒๔. ตอนที่ ๔๗ ก. 

(๒๔ สิงหาคม, ๒๕๕๐). 
________. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.

๒๕๕๑. เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓๙ ก. (๓๐ ธันวาคม, ๒๕๕๑). 
 



๒๖๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
________. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม

ที่ดพี.ศ. ๒๕๔๒. เล่มที่ ๑๑๖. ตอนที่ ๖๓. (๑๐ สิงหาคม, ๒๕๔๒). 
________ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

๒๕๔๖.เล่มที่ ๑๒๐.ตอนที่ ๑๐๐ ก. (๙ ตุลาคม, ๒๕๔๖). 
________. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕. เล่มที่ ๑๑๙. 

ตอนที่ ๙๙ ก. (๒ ตุลาคม, ๒๕๔๕). 
________. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐. เล่มที่ ๑๑๕. ตอนที่ ๖๑ ก. (๑๖ กันยายน, ๒๕๔๑). 
________. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒. เล่มที่ ๑๑๖. ตอนที่ ๑๑๔ ก. (๑๗ พฤศจิกายน, ๒๕๕๒). 
________. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง

กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒. เล่มที่ ๑๒๖. ตอนพิเศษ ๑๘๔ ง, 
(๒๓ ธันวาคม, ๒๕๕๒). 

________. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง
หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริหารส่วน
ตําบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒. เล่มที่ ๑๒๖. ตอนพิเศษ
๑๘๔ ง. (๒๓ ธันวาคม, ๒๕๕๒). 

________. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐. เล่มที่ ๑๑๔. ตอนที่ ๖๒ ก, 
(๓๑ ตุลาคม, ๒๕๔๐). 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๕). พ.ศ. ๒๕๔๖. 
เรืองวิทย์ เกษตรสุวรรณ. แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น . พิมพ์ครั้งที่ ๑.

กรุงเทพมหานคร : บริษัทบพิธการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๕. 
วุฒิสาร ตันไชย. การกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่น : ความก้าวหน้าหลังรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ.๒๕๔๐ .กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์คลังวิชา, ๒๕๔๗. 
วิญญู อังคณารักษ์. แนวความคิดในการกระจายอํานาจปกครองท้องถิ่น. เอกสารประกอบการ

บรรยายฉบับพิมพ์โรเนียว, ๒๕๑๙. 
สังสิต พิริยะรังสรรค์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร. คอร์รัปชั่นกับประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
ศิริพงษ ์ลดาวัลย์ ณ อยุธยา. การบริหารคุณภาพ : การบริหารที่เป็นสากล. เชียงใหม่: ธนุชพริ้นติ้ง, 

๒๕๔๒. 
สุ รพล สุยะพรหม และคณะ.  ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ .  พิมพ์ครั้ งที่  ๑ . 

กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : จุดทอง, ๒๕๕๐. 



๒๖๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สมคิด บางโม. องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน์, ๒๕๕๒. 
ส านักงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ๑ (ส านัก OSM). ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม

จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑. (นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี). ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖. 

สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : จุดทอง, ๒๕๕๐. 
สุเมธ แสงนิ่มนวล. ภาวะผู้นํากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พิมพ์

ครั้งที ่๑. สถาบันพระปกเกล้ากรุงเทพมหานคร: ส เจริญ การพิมพ์, ๒๕๕๒. 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. “การวิจัยเพื่อหารูปแบบ”. รายงานการบรรยายพิเศษท่องแดนการวิจัย ครั้งที่ ๒. 

กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายรายวิจัยครุศาสตร์ร่วมกับภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ๒๕๒๙. 

พิบูล ทีปะปาล. พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์, ๒๕๕๐. 
อมรา พงศาพิชญ์ และปรีชา คุวินทร์พันธ์. ระบบอุปถัมภ์. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
อุทัย สติมั่น.  พุทธธรรมาภิบาลสําหรับผู้นํายุคโลกาภิ วัตน์  บทความประชุมวิชาการทาง

พระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๘ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลก เรื่อง
พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ , มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๔. 

อุทัย หิรัญโต. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๓. 
________. สารานุกรมการปกครองไทย. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการปกครอง, ๒๕๓๑. 
อุทุมพร จามรมาน. ๙ ขั้นตอนการทําประกันคุณภาพการศึกษาที่ครบวงจร. กรุงเทพมหานคร :โรง

พิมพ์ฟินนี่, ๒๕๔๕. 
 
(๓) บทความในวารสาร : 
 
ทิพาวดี เมฆสวรรค์. “สรรพกรสาสน์”. ธรรมาภิบาลกับราชการไทย. ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๙ (กันยายน 

๒๕๔๓) : ๖๓. 
วรภาส ประสมสุข. “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม” .วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ ๑๘

ฉบับที่ ๒ (เดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๙ - มีนาคม ๒๕๕๐) : ๑๒-๑๔. 
อุทุมพร จามรมาน. “โมเดล (Model)”. วารสารวิชาการ. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒๖ (มีนาคม ๒๕๔๑) : ๒๒. 
ศิริวรรณ มนอัตระผดุง. “สถานการณ์การคอร์รัปชั่นของประเทศไทย”. วารสารวไลยอลงกรณ์

ปริทัศน์, ปีที่ ๒ ฉบับที ่๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๕) : ๑๒.  
รัตนะ บัวสนธ์. “คอร์รัปชั่นในวงการศึกษาของไทย : กรณีศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง”. 

Naresuan University Journal, ๒๐๐๓: ๑๑ (๒): ๗๕-๙๒.  
 



๒๖๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
(๔) วิทยานิพนธ์ : 
Brown and Mobery. อ้างใน สมาน อัศวภูมิ. “การพัฒนารูปแบบการบริหารการประถมศึกษาระดับ

จังหวัด”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. ภาควิชาบริหารการศึกษา. (บัณฑิต
วิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗). 

กฤษณผล จันทร์พรหม.“การศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัย เสมือนจริ งที่ เหมาะสมส า หรับ
สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๗. 

เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย. “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ: กุญแจสู่ความเป็นเลิศ”.
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, ๒๕๕๔.  

เกวลิน สถิตานนท์. “แนวทางป้องกันการทุจริตในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”. 
รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ๒๕๕๑. 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. “คุณธรรมจริยธรรมที่มีผลต่อการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล”. รายงานวิจัย. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลัง
แผ่นดินเชิงคุณธรรม ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), ๒๕๔๙. 

จิตินันท์ สุขีเกตุ. “แนวทางป้องกันทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอ าเภอปากช่อง จังหวัด 
นครราชสี มา”.  รายงาน วิจั ย .  ขอนแก่น :  วิ ทย าลั ยการปกครองท้ อ งถิ่ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๓. 

จินตนา บิลมาศและคณะ.“คุณลักษณะของข้าราชการพลเรือน”. รายงานวิจัย. มูลนิธิเอเชีย. สถาบัน
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๒๖๙ 
   

ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในส่วนกลาง 

พื้นที ่ ชื่อตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 
กระทรวงศึกษาธิการ 
(กรุงเทพมหานคร) 
สํานักงานป้องกัน
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) 
(กรุงเทพมหานคร) 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
(กรุงเทพมหานคร) 
สถาบันพระปกเกล้า 
(จังหวัดนนทบุรี) 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(จังหวัดนนทบุรี 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 
 
 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล 
 
นางสาวสุวณา  สุวรรณจูทะ 
 
 
 
นายจรินทร์  จกักะพาก 
 
 
รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร  ตันไชย 
 
พันตํารวจเอกไพสิฐ  วงศ์เมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๐ 
   

ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในระดับพื้นที่ 

พื้นที ่ ชื่อตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 
๑. เทศบาลเมอืงแม่เหียะ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

นายกเทศมนตรี เมืองแม่ เหี ยะ
นัก วิ ช าการตรวจสอบภาย ใน
เทศบาลเมืองแม่เหียะ (แทน) 
นัก วิ เคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลเมืองแม่เหียะ 
นิติกรรักษาการผู้อํานวยการกอง
วิชาการและแผนงาน 
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้ อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
นักวิชาการชุมชน ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน จังหวัด
เชียงใหม่ 

นายธนวัฒน์ ยอดใจ 
นางพัชนันท์ ยาสาร 
 
นางสาวเกศริน  สายสรุิยะ 
 
นายกษิดิศ  คณาญาติ 
 
นายสมบัติ  เฟ่ืองปาน 
นายคเนติ  จิรภาสอังกูร 
 
นายชาญชัย  เด่นจักวาฬ 

๒. เทศบาลตําบลอุโมงค์ 
จังหวัดลําพูน 

นายกเทศมนตรี ตําบลอุโมงค์ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลอุโมงค์ 
ปลัดเทศบาลตําบลอุโมงค์ 
รักษาการผู้อํานวยการกองคลัง 
ท้องถิ่นจังหวัดลําพูน 
ผู้ อํ านวยการสํ า นักงาน  ปปช . 
ประจําจังหวัดลําพูน 
ผู้ อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัดลําพูน 

นายขยัน  วิพรหมชัย 
นายประยูร  บุญธรรม 
นางจันทรเพ็ญ  สทุธิจิระพีร์ 
นายปัญญา  เขียนสุวรรณ 
นางสาวรัตนาภรณ์  เข็มกลดั 
นายรณรงค์  เสาเหม 
นายวรการ  ปัญณะวิชัย 

๓. เทศบาลเมอืงสี่คิ้ว  
จงัหวดันครราชสีมา 

ประธานสภาเมืองสีคิ้ว 
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสีคิ้ว 
ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว 
ผู้ อานวยการกอง วิชาการและ
แผนงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว 
ผู้อานวยการกองคลัง 
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดนครราชสีมา 

นายสะอาด นาคาเริงฤทธ์ 
นายปรีชา จันทรวังทอง 
นายวรพล ฝ่ายอุปปละ 
นางสาวนพวรรณ ศักดิษฐานนท์ 
 
นางสาวนภาพร เหมะมุลินทร์ 
นายทองใบ หนไพล 
นายธนิต ภูมิถาวร 
 
 
 



๒๗๑ 
   

พื้นที ่ ชื่อตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 
๔. องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ที่ปรึกษา  
ผู้อํานวยการกองคลัง  
ผู้ อํ านวยการสานักงาน  ป .ป .ช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี  
ผู้ อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ ดํารง
ธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
อาจารย์พิเศษ มจร.นวบ.สุพรรณบุรี 

นายกอบชัย พลเสน  
 
นางตูนา แก่นศรียา  
นางสาววรินดา ตันบุญเอก  
 
นายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ  
นางสาวเอ้ือมเดือน  อุทัยกุล 
 
พระมหาวุฒิพงษ์  วุฑฺฒิวงฺโส, ดร. 
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ค 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 

(Focus Group Discussion) 
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ภาคผนวก ง 
ประมวลภาพกิจกรรม 
- การเสวนาระดมความเห็น 

- การสัมภาษณ์ผู้ใหข้อ้มูลสําคัญ 

- การสนทนากลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๒๘ 
 

 

ประชุมวชิาการกระบวนการ 
 

 

ดําเนินการรายการสานเสวนากลุ่ม 



๓๒๙ 
 

 
บรรยากาศการประชุมสารเสวนา 

 

 
ระดมข้อคิดเห็นข้อเสนอการป้องกันการทุจริต 



๓๓๐ 
 

 
สัมภาษณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) 

สัมภาษณ์อธิบดีกรมการปกครองท้องถ่ิน 
(นายจรินทร์  จักกะพาก) 



๓๓๑ 
 

 

สัมภาษณ์ท้องถ่ินจังหวัด 
 
 

 
 

สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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สัมภาษณ์ ป.ป.ช.ประจําจังหวัด 
 
 

 
 

สัมภาษณ์ผู้บริหารศูนย์ด้วยระบบจังหวัด 
 



๓๓๓ 
 

 
 
 
 

 
 

ผู้เชี่ยวชาญร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) 

 



๓๓๔ 
 

 

ประวตัิผู้วิจยั 
 

ชื่อ – นามสกุล   :  นางศุภเยาว์ นาคเงินทอง  
สถานที่เกิด   :  จังหวัดพะเยา  
วุฒิการศึกษา   :  ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต  
(ศศ.บ.สาขาการบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (นบ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
(ศศ.ม. สาขารัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ประวัติรับราชการ  :  สังกัดสํานักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตําแหน่ง  
 - เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท  
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในตําแหน่ง  
 - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร)  
 - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  

และสํานักนโยบายและแผน สป.มท.  
 - หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลเทคโนโลยีและสารสนเทศ สํานักงาน

จังหวัดปราจีนบุรี 
 - หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนและประสานแผนพัฒนาจังหวัด สํานัก

พัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สบจ.) 
 - หัวหน้ากลุ่มงานประสานนโยบายภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไข 

ปัญหาเศรษฐกิจจังหวัด  (สบจ.) 
 - ปฏิบัติงานสํานักงานรัฐมนตรี ๒ สมัย ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงมหาดไทย (นายประชา มาลีนนท์) และ รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงมหาดไทย (นายสมชาย สุทรวัฒน์)  

 - กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางานรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย (พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์)  

 - ผู้ช่วยผู้ตรวจ/ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ผลงานทางวิชาการ  :   - คู่มือแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติการ 

พัฒนาจังหวัด  
  - วิเคราะห์แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด

กับรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย (จปฐ.) และหมู่บ้านชนบทไทย 
(กชช.๒ค.)  

- งานวิจัยความคิดเห็นของข้าราชการกรมการปกครองในส่วน
ภูมิภาคเก่ียวกับการปกครองท้องถิ่นในอนาคต  



๓๓๕ 
 

 

 - งานวิจัยความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ ศึกษากรณีจังหวัดสมุทรสาคร  

- บทความ บทบาทการเป็นผู้นําทางการเมืองของ นายสมชาย สุนทรวัฒน์ 
ในฐานะ รมช.มท. 

 - บทความ บทบาทใหม่กลไก กรอ. กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
 - บทความ กลไกการตรวจราชการน้ันสําคัญไฉน  
 - บทความ จริยธรรมของนักปกครอง  

ที่อยู่ปัจจุบัน   :  ๑๕๑๙/๓๒ ซอย ๔๑/๑ ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
                                          กรุงเทพมหานคร  
E-mail    :  suppayao@gmail.com  
โทรศัพท์   :  ๐๘๖-๙๘๓-๐๓๓๒ 


