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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณธรรมในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี คือการวิจัยจากเอกสาร โดยจัดเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์จาก
เอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ  ตามแบบประเมินเชิงประจักษ์ และการวิจัยจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง โดยจัดเก็บข้อมูลข้อคิดเหน็
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวี จ านวน 461 คน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวี จ านวน 1,363 คน โดยใช้แบบประเมินซึ่งมี
เน้ือหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ตอบแบบประเมินต่อคุณธรรมในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวี ผ่านประเด็นการปฏิบัติงาน กระบวนการ และพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวี เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์/สอบถามแบบเห็นหน้า 

ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินคุณธรรมในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวี   
ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (73.49 คะแนน) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่าประเด็นคุณธรรมในการบริหารงานมีคะแนนอยู่ใน
ระดับสูงมาก (80.07 คะแนน) ขณะที่ประเด็นมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง (66.91 คะแนน)  
ค าส าคัญ: การประเมินคุณธรรม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
 
Abstract  

This research aimed to evaluate the integrity of Local Government Organizations -  LGOs in Na Thawi 
District, Songkhla Province in fiscal year 2017.  The research methods were 1)  documentary research, 
collected data from evidence based integrity assessment, and 2) sample survey research, collected data 
from 461 internal officers and 1,363 external stakeholders integrity assessment that processing by face - to 
- face interview. The integrity assessment issues concerned about LGOs processing and their behavior of 
personnel and staff. 

The result revealed that integrity assessment of LGOs in Na Thawi District was at the high level 
(73.49 points)  as a whole.  While in separating issues, the result shown that the integrity or morality in 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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administration was at the very high level (80.07 points) while the standard and morality in the workplace 
were at the high level (66.91 points). 
Keyword: Integrity Assessment, Local Government Organizations-LGOs, Na Thawi District 
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1. บทน า 
คุณธรรมในการบริหารและปฏิบัติงานเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินงานในทุกองค์กร โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่

เป็นหน่วยงานส าคัญในการให้บริการประชาชน โดยมีพ้ืนฐานมาจากคุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานทั้งที่
เป็นตัวบุคคล และเป็นสถาบันที่เป็นกลไกหรือระบบที่ท าให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่
ของตนอย่างซื่อสัตย์ อันได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) ความโปร่งใส (Transparency) การก าหนดโครงสร้าง
ของสถาบันหรือองค์กรเพ่ือลดโอกาสการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน (Prevention) การให้การศึกษาอบรม (Education) และ
การบังคับให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร (Enforcement) หน่วยงานภาครัฐที่บริหารงานอย่างไม่มีคุณธรรมก่อให้เกิดผล
กระทบและความเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือที่จะบ่งชี้ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐขึ้น และได้พัฒนาเป็นระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน
ปี พ.ศ. 2556 เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  (ศูนย์ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ช., 2559) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2559 - 2560 ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
เสนอ อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2568) ได้ก าหนดให้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐซึ่งถือเป็นกลไกหน่ึงในกระบวนการทุจริตน้ันได้มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส และเกิดการป้องกัน
ประเด็นเสี่ยงหรือช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต และสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ 
ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกก็จะท าให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานภาครัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนอย่างกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นกลไกและมี
บทบาทส าคัญในการปกครองและบรหิารจัดการกิจกรรมบริการสาธารณะในเขตพ้ืนที่ของตน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพ้ืนที่และการก ากับดูแลจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามหลักการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 มาตรา 282 - 290 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 281 - 290 รวมทั้ง 
การได้รับอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากภาครัฐมากขึ้น ตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 - 22 การ
เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานภาครัฐที่จะเป็นกลไกหลักใน
การรับรู้ เข้าใจ ความคาดหวัง ความต้องการของประชาชน และสามารถจัดท าบริการสาธารณะที่สอดรับกับความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานในองค์กรบนพ้ืนฐานของ
คุณธรรมเป็นหัวใจส าคัญด้วยแล้ว เชื่อได้ว่าการด าเนินงานน้ันจะเป็นไปและเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลาทั้ง 11 แห่ง ซึ่ง
ประกอบด้วย เทศบาลต าบล 2 แห่ง คือเทศบาลต าบลนาทวีและเทศบาลต าบลนาทวีนอก องค์การบริหารส่วนต าบล 9 แห่ง คือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลนาหมอศรี องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทราย องค์การบริหารส่วน
ต าบลปลักหนู องค์การบริหารส่วนต าบลท่าประดู่ องค์การบริหารส่วนต าบลสะท้อน องค์การบริหารส่วนต าบลทับช้าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลประกอบ และองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกวาง ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมในการด าเนินงาน ซึ่งในการ
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ประเมิน ทางส านักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) 
หน่วยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกัน เพ่ือให้การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ 
(Perception Based) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและ
เป็นธรรมในหน่วยงานและการจัดระดับของ Integrity Assessment ตามผลที่ได้รับจากการประเมินดังกล่าว เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต  พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มี
ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต อันจะน าไปสู่การสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ 
และส่งผลดีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส น ามาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชน
และประเทศชาติต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณธรรมในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวี 

จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 แนวคิดเก่ียวกับคุณธรรมการด าเนินงาน 

3.1.1 ความหมายของคุณธรรมการด าเนินงาน 
องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International, 2009, อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา, 2561, หน้า 2 - 1) กล่าวว่า คุณธรรมการด าเนินงานเป็นพฤติกรรมและการกระท าที่สอดคล้องกับมาตรฐานและหลัก
คุณธรรมหรือจริยธรรม ทั้งที่เป็นตัวบุคคลหรือสถาบันซึ่งคุณธรรมการด าเนินงานเป็นปัจจัยส าคัญที่สร้างอุปสรรคในการทุจริต
คอร์รัปชั่น ในส่วนของ Anti - Corruption & Civil Rights Commission สาธารณรัฐเกาหลี (2007) ให้นิยามค าว่า Integrity 
หมายถึง การรับรู้ของประชาชนต่อระดับในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับการคอร์รัปชันและการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รั ฐ ขณะที่ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity 
Assessment) ของหน่วยงานภาครัฐ ได้นิยามความหมายของคุณธรรมการด าเนินงานว่าหมายถึง มุมมองของประชาชนและ
เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างในหน่วยงานรัฐที่ประเมินระดับคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรภาครัฐจากประสบการณ์ที่มาใช้บริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ และมุมมองของลูกจ้างหน่วยงานรัฐที่ประเมินคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรของตนต่อระดับของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับการ คอร์รัปชันและการรับสินบน (ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ส านักงาน 
ป.ป.ช., 2559) ขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 ก าหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรม
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น 
ดังน้ัน บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกต าแหน่งจึงมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม และประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 
ประการ ตามประกาศของส านักผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) การยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม 
2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
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3) การถือประโยชน์สุขของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4) การยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

3.1.2 หลักการประเมินคุณธรรมในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity Assessment) เป็นการ
ประเมินเชิงบวกเกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึง
จะต้องมี และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อันจะสะท้อนคุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนหรือผู้รับบริการ โดยหากหน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงก็จะสะท้อน
ภาพลักษณ์ที่ดีในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น หน่วยงานมี ระบบการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและมีคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน มีการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และมีการมอบหมายให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม เป็นต้น 

การประเมินคุณธรรมในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการประเมินหน่วยงานภาครัฐทุกมิติทั้งใน
ระดับบริหารงานของผู้บริหาร และระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานของ
หน่วยงาน วัฒนธรรมขององค์กร รวมไปถึงผลจากการด าเนินงานของหน่วยงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญ 
และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน เพ่ือให้การประเมินครอบคลุมในทุกมิติดังกล่าว การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงประเมินทั้งจากระบบการด า เนินงานของ
หน่วยงาน ซึ่งจะพิจารณาจากเอกสาร / หลักฐาน และประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งพิจารณาจากผลของการ
ส ารวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และจัดเก็บ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้ก าหนดให้มีเครื่องมือส าหรับการประเมินจ านวน 3 เครื่องมือ ได้แก่ (1) แบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence - Based Integrity Assessment) (2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal 
Integrity Assessment) และ (3) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity Assessment) 
(ส านักงาน ป.ป.ช. และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2560) 

3.1.3 ดัชนีประเมินคุณธรรมการด าเนินงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนการของหน่วยงานและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
จะต้องก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานน้ันอย่างเคร่งครัดอยู่
เสมอ รวมถึงจะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ซึ่งถือเป็นลักษณะคุณธรรมที่หน่วยงาน
จะต้องพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน นอกจากน้ี หน่วยงานจะต้องมีคุณธรรมในการบริหารงานภายใน
หน่วยงานทั้งการบริหารงานบุคคล พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน พฤติกรรมของหัวหน้างานในการ
มอบหมายงาน ตลอดจนการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน  โดยมีตัวชี้วัด ดังน้ี 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2561) 
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1) ตัวช้ีวัดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ (1) มาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน และ (2) ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ 
1.1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึง

การให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยการก าหนดให้มีคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือ
มาตรฐาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะต้องมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็นมาตรฐาน และเป็นไปตาม
ระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 

1.2) ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่
แสดงถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความเป็นธรรมต่อ
ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง  เท่าเทียมกัน โดยการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน มีระบบ
การตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะต้องมี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในกรณีใด
กรณีหน่ึง 

2) ตัวช้ีวัดคุณธรรมในการบริหารงาน ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ (1) การบริหารงานบุคคล  
(2) การบริหารงบประมาณ (3) คุณธรรมในการมอบหมายงาน และ (4) การบริหารสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน กล่าวคือ 
2.1) การบริหารงานบุคคล เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการ

มีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
การคัดเลือก การบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ด้านกระบวนการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2.2) การบริหารงบประมาณ เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานที่แสดงถึง
การมีคุณธรรมใน การบริหารงบประมาณ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างโปร่งใส และจะต้อง
พิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยเมื่อมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้ว ก็จะต้องมีการรายงานตามข้อเท็จจริง
เช่นกันน้ี 

2.3) คุณธรรมในการมอบหมายงาน เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของหัวหน้างานที่
แสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องค านึงถึง
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ขอบเขตตามค าบรรยายลักษณะงานที่หน่วยงานก าหนด หรือ
ขอบเขตตามภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ไม่สั่งงานในเรื่องที่เกี่ยวกับธุระส่วนตัว มีความ
เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เอาใจใส่ ติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ และพร้อมเข้าช่วยเหลือเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดปัญหาใน
การปฏิบัติงาน 

2.4) การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับกระบวนการของ
หน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวย  และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
การประเมินคุณธรรมในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ใช้วิธีด าเนินการวิจัยที่ส าคัญ 2 วิธี ได้แก่ 1. การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดย
จัดเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์จากเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ  ตามแบบประเมินเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment: EBIT) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ตอบค าถามต่าง ๆ 
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินการจริง และมีเอกสารหรือหลักฐานประกอบ และ  
2. การวิจัยจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ตอบค าถามตามแบบประเมิน External Integrity and Transparency Assessment (EIT) และแบบประเมิน Internal 
Integrity and Transparency Assessment (IIT) ซึ่งเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ตอบแบบส ารวจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกระบวนการ และพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวี  จังหวัด
สงขลา ในเรื่องคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องเหมาะสม และมีลักษณะของความ
เป็นตัวแทนที่ดี 

ส าหรับประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังน้ี 
1. ประชากรส าหรับการประเมิน EBIT เป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ

นาทวี จังหวัดสงขลา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา ตอบค าถามตามความเป็นจริง 
ตามแบบประเมิน จ านวน 1 ชุด พร้อมทั้งแนบเอกสาร หรือหลักฐานประกอบหรืออ้างอิงเพ่ือให้ที่ปรึกษาใช้พิจารณาประเมิน
การปฏิบัติงาน 

2. ประชากรส าหรับการประเมิน EIT ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามภารกิจหลัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ตามภารกิจรอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามภารกิจสนับสนุน เช่น งานจดทะเบียนพาณิชย์ การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 
งานภาษี จัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตก่อสร้าง งานต่อใบอนุญาต และงานขอใช้บริการ เป็นต้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ 2560 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
จัดส่งให้ และได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์จ านวนทั้งหมดเป็นหลักร้อย (บุญชม ศรีสะอาด,2556, หน้า 40) ซึ่งในการ
เก็บข้อมูลครั้งน้ี มีประชากรตามรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวน 500 ราย จึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์
ร้อยละ 20 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน จากน้ันได้กระจายกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีถ่วงน้ าหนัก 
(rating weighting) ตามกลุ่มงาน แล้วจะท าการสอบถามโดยใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental selection)
ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลทั้งสิ้นจ านวน 1,363 คน 

3. ประชากรส าหรับการประเมิน IIT ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้า/ผู้อ านวยการ ข้าราชการระดับปฏิบัติการ-
เชี่ยวชาญ ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส และลูกจ้าง/พนักงานราชการ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
นาทวี จังหวัดสงขลา ทุกคนที่ปฏิบัติงาน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีอายุการท างานไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามบัญชี
รายชื่อที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งได้ประชากรที่เก็บข้อมูลทั้งสิ้น 461 คน 

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 3 ประเภท ดังน้ี 
1. แบบประเมิน EBIT เป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวี จังหวัด

สงขลา พร้อมแนบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยให้หน่วยงานเป็นผู้ส ารวจตามประเด็นที่ก าหนดว่าได้มีการปฏิบัติงานตามแบบ
ประเมินหรือไม่ พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ ประกอบไปด้วย ตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
โดยมีตัวชี้วัดย่อยด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดย่อยด้านความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 
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2. แบบประเมิน IIT เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตอ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยแบบประเมินประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน และให้ตอบตามความคิดเห็นตาม
มาตรวัด 4 ระดับ ประกอบไปด้วย 1) ตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีตัวชี้วัดย่อยด้านมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และ 2) ตัวชี้วัดคุณธรรมในการบริหารงาน โดยมีตัวชี้วัดย่อยด้านการบริหารงานบุคคล ตัวชี้วัดย่อยด้านการบริหาร
งบประมาณ ตัวชี้วัดย่อยด้านคุณธรรมในการมอบหมายงาน และตัวชี้วัดย่อยการบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน และส่วนที่ 3 
ข้อเสนอแนะ 

3. แบบประเมิน EIT เป็นแบบประเมินจากข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยแบบประเมินประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน และให้ตอบตามความคิดเห็นตาม
มาตรวัด 4 ระดับ ประกอบไปด้วย ตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีตัวชี้วัดย่อยด้านความเป็นธรรมในการ
ปฏิบัติงาน และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

จากน้ันจึงน าผลที่ได้จากการประเมินของเครื่องมือทั้ง 3 ประเภท มาวิเคราะห์และแปรผลคะแนนต้ังแต่ 00.00-
100.00 คะแนน โดยสามารถแปลผลของคะแนนออกได้เป็น 5 ระดับ ได้แก่  

คะแนนระหว่าง 80.00-100.00 คือ มีระดับคุณธรรมในการท างานอยู่ในระดับสูงมาก 
คะแนนระหว่าง 50.00-79.99 คือ มีระดับคุณธรรมในการท างานอยู่ในระดับสูง 
คะแนนระหว่าง 40.00-59.99 คือ มีระดับคุณธรรมในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนระหว่าง 20.00-39.99 คือ มีระดับคุณธรรมในการท างานอยู่ในระดับต่ า 
คะแนนระหว่าง 00.00-19.99 คือ มีระดับคุณธรรมในการท างานอยู่ในระดับต่ ามาก 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
การประเมินคุณธรรมในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า การแจกแจงข้อมูลด้านประชากรเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่มาจากผู้ตอบ
แบบประเมิน IIT โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.10 มีอายุระหว่าง 20 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.05 ระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.82 เป็นเจ้าหน้าที่รัฐประเภทลูกจ้าง/พนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 
41.18 และมีระยะเวลาท างานในหน่วยงาน 5 - 10 ป ีคิดเป็นร้อยละ 40.48 ส่วนผู้ตอบแบบประเมิน EIT ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 50.67 มีอายุระหว่าง 41 - 60 ปีคิดเป็นร้อยละ 49.85 โดยมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 56.88 และประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/ประกอบธุรกิจส่วนตัวและอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 77.54 ส าหรับ
ผลการวิจัยที่ได้จากคะแนนการประเมิน มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : สังเคราะห์ขึ้นจากผลการประเมินโดยผู้เขียน (2561) 

 
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า การประเมินคุณธรรมในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ 

นาทวี จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (73.49 คะแนน) โดยประเด็นใน
เรื่องของคุณธรรมในการบริหารงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูงมาก (80.07 คะแนน) ซึ่งมีประเด็นย่อย คื อ การบริหาร
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานมีคะแนนมากที่สุด โดยผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก (80.30 คะแนน) รองลงมา ได้แก่ 
คุณธรรมในการมอบหมายงาน การบริหารงบประมาณ และการบริหารบุคคล มีผลคะแนนอยู่ในระดับสูง (79.99, 78.28 และ 
74.60 คะแนน ตามล าดับ) ส าหรับประเด็นในเรื่องของมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานมีคะแนนอยู่ในระดับสูง (66.91 
คะแนน) ซึ่งมีประเด็นย่อย คือ ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานมีคะแนนมากที่สุด โดยผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (68.31 
คะแนน) รองลงมา ได้แก่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มีผลคะแนนอยู่ในระดับสูง (65.51 คะแนน) เช่นเดียวกัน 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
การประเมินคุณธรรมในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 จากผลการวิจัยข้างต้น จะเห็นได้ว่าในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (73.49 คะแนน) โดยตัวชี้วัดย่อยด้าน
มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมในการบริหารงานอยู่ในระดับสูงด้วยเช่นกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท างานในกรอบ กฎระเบียบที่ก าหนดไว้ ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวีปฏิบัติงานภายใต้
กรอบ กฎระเบียบ และมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย่างเป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง กล่าวคือ 

ด้านคุณธรรมในการบริหารงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก (80.07 คะแนน) ซึ่งมีประเด็นย่อยคือ  
การบริหารสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานมีคะแนนมากที่สุด โดยผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก (80.30 คะแนน) 
รองลงมา ได้แก่ คุณธรรมในการมอบหมายงาน การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล มีผลคะแนนอยู่ในระดับสูง 
(79.99, 78.28 และ 74.60 คะแนน ตามล าดับ) แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับคุณธรรมในการบริหารงานเป็น

ประเด็น 
คะแนน  

(เต็ม 100 คะแนน) 
การแปลผล 

1. มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 66.91 สูง 
   1.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 65.51 สูง 
   1.2 ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 68.31 สูง 
2. คุณธรรมในการบริหารงาน 80.07 สูงมาก 
   2.1 การบริหารงานบุคคล 74.60 สูง 
   2.2 การบริหารงบประมาณ 78.28 สูง 
   2.3 คุณธรรมในการมอบหมายงาน 79.99 สูง 
   2.4 การบริหารสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 80.30 สูงมาก 

คะแนนการประเมินคุณธรรมในการท างาน 
ในภาพรวม 

73.49 สูง 
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อย่างสูง สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม ที่ก าหนดให้ "รัฐพึงจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานน้ัน ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว" ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐมีการท างานตามกรอบคุณธรรม
จริยธรรมมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันน้ีการกระจายอ านาจในมิติต่าง ๆ  ในสังคม ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ การสื่อสาร การ
ปฏิบัติงาน ที่เน้นการพัฒนาบุคคลให้เป็นคนดี มีความรู้ส่งผลให้ “ระบบการบริหารและการจัดการบ้านเมืองที่ ดีหรือ  
ธรรมาภิบาล (Good Governance)” มีความส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี กลไกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล จึงมีเป้าหมายเดียวกันคือน าไปสู่การลดขจัดรูรั่วไหล ป้องกันการทุจริต และเพ่ิม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการท างาน หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวีจึงให้ความส าคัญ
กับเรื่องคุณธรรมการท างานเป็นส าคัญ 

เมื่อพิจารณาในตัวชี้วัดย่อยพบว่า ด้านการบริหารสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน มีผลการประเมินมากที่สุด โดย
ประเมินจากการที่หน่วยงานมีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากหน่วยงานของ
อ าเภอนาทวีมีงบประมาณสนับสนุนการจัดการตามศักยภาพ มีงบประมาณสนับสนุนในด้านอาคารสถานที่ การเบิกจ่ายอุปกรณ์
เพ่ือปฏิบัติงานได้ครอบคลุมภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สิ่งดังกล่าวถือเป็นองค์ประกอบหรือเป็นมิติหน่ึงที่ส าคัญของคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งทางหน่วยงานต้องการให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีการท างานที่ดี เพราะการท างานอยู่ในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
สถานที่ท างานที่ดี มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างาน มีบรรยากาศการท างานที่ดี จะส่งผลท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีสภาพจิตใจ
และอารมณ์ที่ดี ซึ่งส่งผลให้ท างานดีตามไปด้วย ดังที่ สิรินดา  ทวนสุวรรณ (2548, หน้า 51) กล่าวว่า การอ านวยความสะดวกจาก
หน่วยงานเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานน้ัน
ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกและวัสดุเพียงพอ สิ่งเหล่าน้ีส าคัญมากที่จะท าให้การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงด้วยดีมีคุณภาพ 

ด้านคุณธรรมในการมอบหมายงาน มีผลการประเมินในระดับสูง ประเมินจาก (1) ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้า
งานในหน่วยงานยังปรากฏพฤติกรรมการสั่งงานในเรื่องที่เกี่ยวกับธุระส่วนตัว  (2) ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างานใน
หน่วยงานมีการมอบหมายงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ (3) ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างาน
ในหน่วยงานมีการอธิบายรายละเอียดของงาน ก าหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้ค าแนะน าและร่วมแก้ไขปัญหาในงานที่ไ ด้
มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างานหรือผู้บริหารมอบหมายงานต่อ
ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตามภารกิจหลัก ตรงตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย ไม่ใช้
อ านาจหน้าที่กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจ มีส่วนร่วมในการท างานและแก้ไข
ปัญหาของหน่วยงานไปพร้อมกับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างานที่ ดีจะมี คุณธรรมในการ
มอบหมายงานที่เหมาะสม ดังน้ัน ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้าจึงเปรียบเสมือนผู้น าของหน่วยงานที่มีความส าคัญอย่างสูงใน
การน าพาหน่วยงานให้ประสบความส าเร็จ ดังที่ อุทัย  ปริญญาสุทธินันท์ (2559, หน้า 224) กล่าวว่าผู้น าเป็นผู้ก าหนด
เป้าหมายขององค์กร ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาท เป็นผู้มีอ านาจในการสั่งการแก่ผู้ตามให้ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
ที่ต้องการเพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้ 

ด้านการบริหารงบประมาณ มีผลการประเมินในระดับสูง ประเมินจาก (1) หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้ (2) หน่วยงานยังคงมีการรายงานการใช้เงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ฯลฯ และ (3) หน่วยงานใช้จ่ายเงินงบประมาณตามความจ าเป็นและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวีให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณในระดับสูง เบิกจ่าย
งบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานในการให้บริการสาธารณะ มีการก าหนดข้อบังคับการรายงานการใช้เงินตามระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน 
ท าให้บุคลากรในหน่วยงานเบิกจ่ายเงินอย่างง่ายและถูกต้อง 
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ด้านการบริหารบุคคล มีผลการประเมินในระดับสูง ประเมินจาก (1) กระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย 
เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในหน่วยงาน ยังคงมีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ 
เส้นสายหรือผลประโยชน์อื่น ๆ  แอบแฝง (2) หน่วยงานมีระบบการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และเสริมสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอย่างจงรักภักดี และ (3) หน่วยงานมีระบบการพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษาอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ แม้ว่าผลการประเมินจะ
อยู่ในระดับสูง แต่ผลการประเมินในภาพรวมมีคะแนนการประเมินต่ ากว่าประเด็นอื่น  ๆ  ทั้งน้ี อาจเกิดขึ้นจากผู้บริหารขาด
กิจกรรมส่งเสริมหรือสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมและต่อเน่ือง ไม่มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพ่ือมุ่งพัฒนาศักยภาพขององค์กรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทาง
หน่วยงานควรมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับผู้ปฏิบัติงานตามความสามารถอย่างโปร่งใส ทัดเทียมกันและเป็นธรรม มีการ
บริหารและจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ที่ผู้ปฏิบัติงานพึงได้รับเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้สามารถท างานแข่งขัน
กับหน่วยงานอื่นได้ ดังที่ พัชญา  แสงประสิทธิ์ (2560, หน้า 204) พบว่า การได้รับโอกาส ความก้าวหน้าในการท างาน การ
สร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับบุคลากรน้ันจะช่วยให้บุคลาการเกิดความพึงพอใจในการท างาน สามารถน าศักยภาพของตนเองมาใช้
ร่วมกับงานได้อย่างเต็มที่ อันท าให้เกิดผลดีต่อองค์กร  

ด้านมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยอยู่ในระดับสูง (66.91 คะแนน) ซึ่งมีประเด็นย่อย คือ ความ
เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน มีคะแนนมากที่สุด โดยผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (68.31 คะแนน) รองลงมา ได้แก่ มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (65.51 คะแนน) ทั้งน้ี ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน มีผลการประเมินใน
ระดับสูง ประเมินจาก (1) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ให้
ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน (2) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก และ (3) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบติั 
แม้ว่าผลการวิจัยจะอยู่ในระดับสูงแต่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ควรจะเป็น  ทั้งน้ี เน่ืองมาจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวีบางแห่งไม่มีหลักฐานทางเอกสารในตัวชี้วัด (1) และ (2) ท าให้ผลการวิจัย
ออกมาเป็น 0 คะแนน ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวี 7 แห่ง มีหลักฐานทางเอกสารถึง 100 คะแนน 
อีกทั้งตัวชี้วัด (3) เป็นผลการวิจัยที่ส ารวจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มองภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามี
การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติหรือไม่ แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวี
ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้เพ่ือให้ผู้รับบริการหรือประชาชนได้ทราบอย่าง
ชัดเจน ส่งผลให้สะดวกต่อการท างานและประหยัดเวลา อีกทั้งยังมีการจัดท าระบบการป้องกัน การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นถึงการท างานตามกรอบ
ธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และในตัวชี้วัด (3) ผลการวิจัยจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกยังอยู่ในระดับไม่สูง
มากนัก ซึ่งพิจารณาได้จากผลการประเมินในภาพรวมที่มีคะแนนการประเมินต่ ากว่าประเด็นอื่น ๆ ทั้งน้ี อาจเกิดมาจากความ
เข้าใจ การมองเห็น หรือความรู้สึกของประชาชนที่มองว่าเจ้าหน้าที่ยังมีการปฏิบัติงานอย่างไม่เต็มที่กับตน ให้บริการกับคน
ใกล้ชิดดีกว่าประชาชนทั่วไป ท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกถึงการปฏิบัติตนอย่างไม่เท่าเทียมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานซึ่งเป็น
สิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไข 

ส าหรับด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีผลการประเมินในระดับสูง ประเมินจาก (1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (2) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  และ  
(3) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ  
แม้ว่าผลการวิจัยจะอยู่ในระดับสูงแต่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ควรจะเป็น ทั้งน้ี เน่ืองมาจาก
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวีบางแห่งขาดหลักฐานทางเอกสารในตัวชี้วัด (1) และ (2) ท าให้ผลการวิจัย
ออกมาเป็น 0 คะแนน ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาทวี 6 แห่ง มีหลักฐานทางเอกสารถึง 100 คะแนน แสดงให้เห็น
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวีเกือบร้อยละ 50 ยังมีข้อจ ากัดด้านการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี 
อาจเน่ืองมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เห็นความส าคัญในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการท างานในหน่วยงานของ
ตนเอง และเมื่อไม่มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จึงส่งผลให้ไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวตามไปด้วย แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวีบางแห่งมีเอกสารตัวชี้วัด (1) แต่กลับไม่มี
เอกสารตัวชี้วัด (2) หรือบางแห่งมีเอกสารตัวชี้วัด (2) แต่ไม่มีเอกสารตัวชี้วัด (1) แสดงให้เห็นถึงระบบการจัดท าเอกสารการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร แม้ว่าในการปฏิบัติงานจริงน้ันเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะปฏิบัติงานจริงตาม
มาตรฐานการท างานก็ตาม อีกทั้ง การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานนับเป็นเครื่องมือส าคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับมาตรฐานตามที่องค์กรได้ก าหนดไว้ ดังที่ พัชรา  หาญเจริญกิจ (2545, หน้า 
67) พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหน่ึงที่องค์กรจะน ามาใช้ เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพ่ือคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร และในตัวชี้วัด  
(3) ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง
อยู่เสมอ จากการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งพิจารณาได้จากผลการประเมิน ในภาพรวมที่มีคะแนนการ
ประเมินต่ ากว่าประเด็นอื่น ๆ ทั้งน้ี อาจเกิดขึ้นจากการที่หน่วยงานไม่ได้ก าชับหรือมีกฎระเบียบที่เข้มงวดในการให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจจะมีความสอดคล้องกับสภาพการท างานจริงมากกว่า
มาตรฐานกลางทั่วไป แต่กลับมีผลกระทบด้านลบต่อประชาชนผู้ที่เข้ามาติดต่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

 
7. ข้อเสนอแนะและการน าผลประโยชน์การวิจัยไปใช้ 

การประเมินคุณธรรมในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ให้เห็นถึงความส าคัญกับการด าเนินงานที่มี
ความโปร่งใส และส่งเสริมคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน อีกทั้งหน่วยงานยังได้ทราบถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนาวิธีการ
ด าเนินงานภายในหน่วยงานอันจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น ได้รับการยอมรับ
จากประชาชนและผู้รับบริการจากทุกภาคส่วน และเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบในการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะผลจากการวิจัยดังน้ี 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอนาทวีควรมกีารจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอนาทวีควรมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้
ในการด าเนินการให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอนาทวีควรมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก 

4. ผู้บริหารควรสร้างมาตรการส่งเสริมขวัญและก าลังใจและก าหนดบทลงโทษที่มีความชัดเจนเพ่ือเป็นกรอบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 

5. ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่บูรณาการร่วมกับประเด็นทางด้านคุณธรรมในการท างาน 
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