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ก
คํานํา
มูลนิธิชุมชนทองถิ่นพัฒนา (LDI) ไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยจากศูนยสงเสริมและ
พั ฒ นาพลั ง แผ น ดิ น เชิ ง คุ ณ ธรรม สํ า นั ก งานบริ ห ารและพั ฒ นาองค ค วามรู (องค ก ารมหาชน) “ศู น ย
คุณธรรม” เพื่อ ศึ ก ษาวิ จัย เพื่ อส งเสริมธรรมาภิบาลในระดับองคกรปกครองส ว นทองถิ่ นกรณีศึ ก ษา
ชองทางทุจริตในระดับตําบล ปญหาและแนวทางแกไขเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงโครงสรางระดับ
ทองถิ่น สํานักพัฒนาประชาสังคมมูลนิธิชุมชนทองถิ่นพัฒนารวมกับเครือขายสงเสริมกระบวนการเสนอ
กฎหมายภาคประชาชน สมาพันธสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรแหงชาติ เครือขายศูนยถายทอดการเรียนรู
วิสาหกิจชุมชนแหงประเทศไทย สหกรณการเกษตร และผูบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่น ภายใต
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มุงเนนการสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นและการกระจายอํานาจ โดยเฉพาะในมาตรา 78 หมวด 5 วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และ
มาตรา 282 ถึง 290 หมวด 9 วาดวยการปกครองทองถิ่น เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถิ่น กอใหเกิด
การตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 ซึ่ง อนุวัติตามมาตรา 284 แหงรัฐธรรมนูญ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17
มกราคม 2544 ประกอบดวยสาระหลัก 4 ประการ ไดแก การกําหนดรายละเอียดของอํานาจหนาที่ในการ
จัดบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น การกําหนดหลักเกณฑและสัดสวนในการ
จัดแบงภาษีและอากรใหเหมาะสมกับภารกิจในการจัดบริการ กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอใหมี
การแกกฎหมายหรือจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหมีการดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจ การจัดระบบการ
บริหารงานบุคคลขององคการปกครองสวนทองถิ่น
มูลนิธิชุมชนทองถิ่นพัฒนา ขอขอบคุณประชาชนกลุมตัวอยาง ใน ต.ลําพญากลาง ต.ซับสนุน ต.
มิตรภาพ อําเภอ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ต.ทาลี่ ต.ปากปวน ต.ศรีสงคราม ต.ทรายขาว อําเภอวังสะพุง
ต.ศรีสองรัก ต.นาอาน ต.นาโปง อําเภอเมือง จังหวัดเลย ต.ควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
เครือขายสงเสริมกระบวนการเสนอกฎหมายภาคประชาชน
สมาพันธสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
แหงชาติ เครือขายศูนยถายทอดการเรียนรูวิสาหกิจชุมชนแหงประเทศไทย สหกรณการเกษตร และ
ผูบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นในพืน้ ที่ดังกลาวทีใ่ หความรวมมือ
ในการศึกษาสํารวจและเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนอยางดี และผูเกีย่ วของทุกฝายไดใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวก ในการเก็บ
ขอมูล จัดเวทีชาวบาน และการเก็บขอมูลในเชิงลึก ตลอดจนเปดโอกาส ใหผูวจิ ัยมีอิสระในการคิด และ
ถายทอดองคความรูตาง ๆ ที่ไดจากการศึกษา มาจากงานวิจยั ในครั้งนี้ทําใหงานวิจยั ชิ้นนี้สําเร็จลงดวยดี
ผลการศึกษาวิจัยนี้เปนรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับทองถิ่นที่นําไปสูการปราศจาก
การทุจริตประพฤติมิชอบ ใหกับหนวยงานที่เกีย่ วของตอไป
คณะผูวิจัย
กันยายน 2549

ข
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและวิเคราะหสาเหตุของการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานขององคการฯ และสรางแบบจําลองคุณธรรมจริยธรรมระดับ
ทองถิ่นที่นําไปสูการปราศจากทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเปนแนวทางการปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ผูวิจัยไดศึกษากรณีตัวอยางการบริหารงานของ
อบต. ในพื้นที่3จังหวัด ประกอบดวย อบต. ลําพญากลาง อบต.ซับสนุน จังหวัดสระบุรี อบต.ทาลี่ อบต.
ปากปวน จังหวัดเลย และ อบต.ควนกาหลง จังหวัดสตูล
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได ส ร า งกระบวนการมี ส ว นของชุ ม ชน ท อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ เ ป า หมาย
โดยผูวิจัยไดใช 3 หลักธรรมาภิบาล (จาก 6 หลัก) มาเปนเครืองมือชี้วัดความโปรงใสในระดับ อบต. เพื่อ
สรางแบบจําลองคุณธรรมจริยธรรมในระดับทองถิ่น ที่นําไปสูการปราศจากทุจริตประพฤติมิชอบ ในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
1. หลักคุณธรรม (Ethics) เปนการนําลักษณะทั่วไปของ หลักคุณธรรม ในการปลอดจากการ
ทุจริตและทําผิดกฎหมาย ปลอดจากการทําผิดวินัย ปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ/จรรยาบรรณ
2. หลักการมีสวนรวม (Participation) ในกระบวนการใหขอมูลขาวสาร รับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน การใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การพัฒนาความสามารถในการมีสวนรวม
3. หลักความโปรงใส (Transparency) เปนความโปรงใส ดานโครงสรางความโปรงใสดานการให
โทษ ความโปรงใสดานการใหคุณ ความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล เปนตน
ผูวิจัย ไดดําเนินการศึกษาวิจัย โดยเริ่มตนจากการวิเคราะหเอกสาร ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
กับธรรมาภิบาลในองคการปกครองสวนทองถิ่น ทฤษฎีเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ แนวคิดเรื่องหนวยการ
ปกครองทองถิ่น การมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถิ่น และ
ไดออกแบบเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูล และการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของในการบริหารและบริการขององคการ
บริหารสวนตําบล เชน นายก อบต. ปลัด อบต. เจาหนาที่และลูกจาง อบต. และผูนําชุมชน จากนั้นไดจัด
ใหมีการสนทนากลุมยอย โดยเชิญนักวิชาการในพื้นที่ ภาครัฐ ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน เพื่อรวมกัน
แสดงความคิด เห็น ทัศนคติ ในการบริหารและบริการขององคการบริหารสว นตําบล ดา นคุณธรรม
จริยธรรม และสาเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงาน จากนั้นจึงไดประมวลขอสรุป
เกี่ยวกับสาเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อสราง
แบบจําลองคุณธรรมจริยธรรมในระดับทองถิ่นที่นําไปสูการปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ
จากผลการศึกษาวิจัยพบวา ปญหาจากแนวคิดของระบบสังคมตามกลไกของระบบทุนผูกขาดที่มี
ฐานะนําทางเศรษฐกิจและครอบงําสังคมชุมชนเกษตรกรรมไทย จึงเปนตัวกําหนดกรอบคิดเชิงอํานาจ
เป น ผลให สั ง คมชุ ม ชนเลื อ กสรรผู มี ฐ านะนํ า ทางเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนมาเป น สมาชิ ก สภา และ
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล จึงสงผลตอรูปแบบการบริหารจัดการและการบริการของ
องคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปในรูปแบบของการบริหารจัดการแบบธุรกิจ ตามทักษะของผูไดรับ

การเลือก สรรดวยความเชื่อมั่นวาไดรับผลสําเร็จแลวและสามารถพิสูจนได ซึ่งการบริหารจัดการแบบ
ธุรกิจ ไมจําเปนตองรับหรือฟงความคิดเห็นที่หลากหลายใหเปนเรื่องยากตอการตัดสินใจ และเสียเวลาใน
การดําเนินการ
ผลการวิจัย บงบอกถึงความสนใจในการมีสวนรวมในระดับนอยของประชาชน ปญหาอาจจะมา
จากการขาดกลไกใหประชาชนมีสวนรวม และความไมเขาใจในเชิงโครงสรางของระบอบประชาธิปไตย
จึงจําเปน และตองการสรางกลไกหรือหลักสูตรของสถาบันการเรียนรูระบอบประชาธิปไตยในระดับ
สังคมชุมชนฐานราก และควรผลักดันใหหลักการสรางกลไกหรือหลักสูตรของ สถาบันการเรียนรูระบอบ
ประชาธิปไตยในระดับสังคมชุมชนฐานราก เปนความสําคัญในระดับ คุณธรรมและจริยธรรมของชุมชน
ฐานราก เปนการสรางกลไกใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุม ทุกสถานภาพ และ
สามารถเขามารวมไดอยางปลอดภัย
การประเมินความโปรงใสของ อบต. ตามหลักความโปรงใส ดานโครงสราง ดานการใหคุณ
ดานการใหโทษ มีความยากในทางปฏิบัติ หลายประการตอสังคมชุมชนเกษตรกรรม บนพื้นฐานความคิด
แบบเอื้ออาทรของชุมชนสมานฉันท ที่ยึดถือวาความขัดแยงแปลกแยกเปนสิ่งไมดี ความมุงรายเปนสิ่ง
ไมงาม การสงเสริมหลักธรรมาภิบาลของใครสักคน ดวยการลุกขึ้นมาติดตามทวงถามหาความโปรงใส
ขององคการบริหารสวนตําบล นอกจากไมไดรับความสําเร็จ ไมไดรับการสนับสนุนจากสังคมชุมชน
แลว ยังอาจแปรผลไปเปนความขัดแยงสวนตัวเปนเหตุใหเกิดอันตรายดานตางๆตอผูนั้น จึงเปนเหตุผล
สําคัญ ทํา ใหไ ม มีข อเสนอดานการใหคุณใหโทษ และเปนเหตุใ หความตองการเขาไปมีสวนรว ม มี
ปริมาณต่ํากวาความตองการเพียงระดับการใหขอเสนอแนะเพื่อนําไปแกไข
การประเมินความโปรงใสของ อบต. ตามหลักความโปรงใส ดานการเปดเผยการมีสวนรวม การ
ประเมินภายในเปนเครื่องมือที่จําเปนและสําคัญของการบริหารองคกรในปจจุบัน ตอผลการพัฒนาการ
การบริหารจัดการและการบริการ องคการบริหารสวนตําบลตองกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของทุก
โครงการ รวมถึงตัวชี้วัดผลดานการบริหารและบริการ แลวนํามาเปนเครื่องมือในการประเมินภายใน
และนําผลการประเมินภายในมาเปนเครื่องมือในการประเมินภายนอก เพื่อสรางการมีสวนรวมและ
พัฒนาการมีสวนรวมในทุกระดับ อยางสรางสรรค ตามแนวทางสมานฉันท และตองพัฒนาตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหรือเครื่องมือในการประเมินภายในควรจัดทําเปนขอบัญญัติ อบต. เอกสารโครงการ ตัวชี้วัด
และการประเมินผลภายใน ตองจัดทําเปนเอกสารเผยแพรผานหอจดหมายเหตุตําบล หอจดหมายเหตุ
จังหวัด หรือนํามาเปดเผยในที่อันควรของสังคมชุมชนภายในพื้นที่ อบต. นั้นๆ เพื่อแกไขเหตุความ
รุนแรง และรวมสรางสรรคสังคมชุมชนสมานฉันท
ความตองการให อบต. ดําเนินการแกไขปญหา มีน้ําหนักมากในดานการดํารงชีพ ในดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการและการสงเสริมอาชีพ ความตองการให อบต. ดําเนินการแกไขปญหาใน
ดานธรรมรัฐระดับ อบต. และปญหาผลกระทบจากสิ่งแวดลอม ความใสใจดานการศึกษาการพัฒนาคน
การพัฒนาองคกร การสาธารณสุข การสวัสดิการ และอื่น ๆ ยังไดรับความสนใจต่ํา ซึ่งเปนความคิดเห็น
ที่สะทอนถึงความคิดหวังพึ่ง และการแสวงหาอัศวินมาขาว คนดี คนเกง มารับใชชวยเหลือเพื่อแกปญหา
การดํารงชีพและชีวิตประจําวัน เปนที่มาของขอสัญญาเพื่อใชหาเสียงเพียงเพื่อใหไดรับการเลือกตั้ง

ผลการวิ เ คราะห บ ง บอกว า กลุ ม ตั ว อย า งไม ต อ งการแสดงตั ว เป น ปฏิ ป ก ษ ต อ สมาชิ ก สภา/
กรรมการบริหาร/พนักงานสวนตําบลและลูกจาง อบต. เพียงตองการเสนอแนะเพื่อนําไปแกไข มากกวา
ความตองการเขาไปมีสวนรวมแกไขโดยตรง
มีขอคนพบ มากมายหลายประเด็น องคการบริหารสวนตําบลมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้นตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความ
ชัดเจนในการแสดงเจตนารมณทางการเมืองในการกระจายอํานาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย
ประชาชนในทองถิ่นมีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น เปนทั้งบวกและลบ สวนที่เปนทางบวกคือการเขา
ติดตามตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล สวนที่เปนทางลบคือความไมไววางใจและ
การรู สึ ก ว า การทํ า งานขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเข า ถึ ง ได ย าก การมี ส ว นร ว มของประชาชน
ในองคการบริหารสวนตําบลยังมีนอยมากขาดกลไกที่จะทําใหประชาชนเขามามีสวนรวม ปลอยใหเกิด
การมีสวนรวมโดยธรรมชาติ (คนใดสนใจก็เขามามีสวนรวม)
แตหัวใจสําคัญ คือ การสรางกลไกใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุม ทุก
สถานภาพ และสามารถเขามามีสวนรวมไดอยางปลอดภัย และเปนความจําเปนในระบอบประชาธิปไตยที่
ประชาชนจะตองทําหนาที่ในการติดตามการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล และทําหนาที่เปน
“กระจก” เพื่อสะทอนประสิทธิภาพการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล การจัดทําคูมือมาตรฐาน
การทํางานตามหลักความโปรงใส มีความลาชาของสวนราชการเดิมที่ถายโอนภารกิจมายังองคการ
บริหารสวนตําบล และยังไมสามารถจัดทําคูมือการทํางาน เปนผลเสียและสงผลกระทบตอการทํางาน
ขององคก ารบริหารส วนตํ าบลในการทํางานตามหลักความโปรงใส ตองดํา เนินการปรั บปรุงแกไ ข
กฎหมาย ที่ไมสอดคลอง หรือไมเอื้อตอการดําเนินภารกิจที่ไดรับการถายโอนเพื่อใหเกิดความคลองตัว
และความสอดคลองกัน และไดรับการยอมรับทางกฎหมายจากสวนราชการอื่น ๆ การใหความสําคัญกับ
การประชาสัมพันธ ขององคการบริหารสวนตําบลเองเขาใจในความสําคัญของการประชาสัมพันธจึงมี
พื้ น ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ เ ผยแพร ข อ มู ล ข า วสาร และ ป า ยประกาศต า งๆ อยู ต ามจุ ด ในหมู บ า นเพื่ อ
ประชาสัมพันธเผยแพรการดําเนินงานของ อบต. และมีการเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขารวมการ
ประชุมสภา หรือการเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจางของ อบต.
การจัดทําแผนแมบท อบต. จะตองดําเนินการภายใตหลักการมีสวนรวม คือ ใหประชาชนมีสวน
รวมในการคิด การทํา การไดรับผลประโยชน และการประเมินผล เวทีประชาชนจะตองเปนเวทีที่มีการ
ตระเตรียมมีการประชาสัมพัน ธอย างกวางขวาง ใหประชาชนเขารวมมากที่สุด ใหประชาชนไดรูวา
ประชุมเรื่องอะไร จะทําอะไร ไดประโยชนอะไร เวทีประชาชนในการทําแผน อบต. ไมใชเวทีมารับแผน
แมบท ซึ่งไดจัดทําไวเรียบรอยแลว โดยบุคคลกลุมหนึ่ง การจัดใหมีประชาพิจารณ การเลือกโครงการ
ที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความตองการของชุมชน และกระทบตอระบบนิเวศวิทยาของพื้นที่
ตัวอยางโครงการที่มีผลกระทบกับระบบนิเวศวิทยา และสิ่งแวดลอมของชุมชน เชน พบวาถนนหลายสาย
ปดกั้นทางเดินของน้ํา ทําใหน้ําทวมชุมชน การวางทอไมไดขนาด พอถึงฤดูผลเกิดน้ําไหลหลาก ถายเทไม
ทัน ทําใหน้ําทวมขังทําใหชาวบานเดือดรอน การจัดทําแผนพัฒนา อบต. ถือเปนกลไกหนึ่งที่จะทําให
องคการบริหารสวนตําบล บรรลุจุดมุงหมายในการพัฒนา การจัดทําแผนพัฒนา อบต. เปนการวางแผนใช

ทรัพยากรใหคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดทั้งในปจจุบันและอนาคต จึงตองปฏิบัติตามแผน โครงการที่
กําหนด และตองเกิดผลสัมฤทธิ์ในชวงเวลาที่กําหนด และมีการควบคุมติดตามประเมินผล โดยการ
บริหารตามแผน ซึ่งแผนที่กําหนดนั้นจะตองเกิดจากการมีสวนรวมของประชาชน มีการบริหารจัดการที่ดี
มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
การจัดทําแผนระยะยาว 3 ป 5 ป และ 10 ป ควรจัดทําแผนแมบท อบต. และตองกําหนดวิสัยทัศน
ภารกิจหลักและจุดมุงหมายอยางชัดเจน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการกําหนดประเด็นสําคัญ ๆ ตอง
เรียงลําดับความสําคัญเรงดวนและประเมินสถานภาพขององคกร ทั้งที่เปนจุดเดน จุดดอย และสิ่งคุกคาม
ใหชัดเจน ในการจัดทําแผนควรพิจารณาโครงการระยะยาว 10 ป ระยะกลาง 5 ป และระยะสั้น 2-3 ป
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความสํ า คั ญ ของทรั พ ยากรมนุ ษ ย เ ป น หลั ก และการพั ฒ นาวั ต ถุ เ ป น รอง การบริ ห าร
งบประมาณ ควรให น ายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลมี สิ ทธิ์ อ นุ มั ติ ย อดเงิ น ได ไ ม เ กิ น 100,000 บาท
การประมูล จัดซื้อ จัดจาง รัฐตองสนับสนุนใหภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และองคกรเอกชนมีสวน
ร ว มตั้ ง แต ก ระบวนการตั ด สิ น ใจ การกํ า หนดนโยบาย การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง เพื่ อ ความโปร ง ใสและมี
ประสิทธิภาพ รัฐไมสูญเสียประโยชน ทําใหการกระจายอํานาจใหทองถิ่นเกิดประสิทธิผลเต็มที่
การพั ฒ นาองค ก รและชุ ม ชน ควรเน น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของคนมากกว า การพั ฒ นาวั ต ถุ
แตปจจุบันองคการปกครองสวนทองถิ่นจะเนนการพัฒนาวัตถุมากกวาการพัฒนาคุณภาพของคน
ผลการศึกษาปญหาและวิเคราะหสาเหตุจากเงื่อนไขของการทุจริตนั้น องคการบริหารสวนตําบล
มีรายได 3 ประการคือ
1. รายไดจากการจัดเก็บโดย อบต.
2. รายไดจากเงินอุดหนุน
3.รายไดเบ็ดเตล็ด
ดังนั้น บุคคล คือ สมาชิกสภา/กรรมการบริหาร/พนักงานสวนตําบล/และลูกจาง อบต. สามารถ
กระทําการทุจริตไดใน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้ น ตอนจั ด ตั้ ง งบประมาณ เป น เงื่ อ นไขด า นโครงสร า ง(เกิ ด การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบายหรื อ
ผลประโยชนทับซอน)
2. ขั้นตอนการใชงบประมาณ แตไมปฏิบัติตามขอบัญญัติงบประมาณ (เกิดการทุจริตชัดเจนแบบ
มีใบเสร็จ)
3. ขั้นตอนการทุจริตจากการปฏิบัติหนาที่หรือไมปฏิบัติหนาที่หรือเลือกปฏิบัติ (เปนการทุจริต
จากการใชอํานาจตามนโยบายการกระจายอํานาจ) ดังรายละเอียดการรับเงิน หรือการปฏิบัติหนาที่เพื่อให
เกิดการทุจริต ดังนี้
- การจายโดยทุจริตแบบทับซอน (ผูบริหารเปนผูรับเหมา)
- การจายโดยทุจริตผิดประเพณี (ใตโตะ/ ตามน้ํา)
- การจายโดยทุจริตผิดตอมาตรฐานวิชาชีพ (ลดสเปค/ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ)
- การจายโดยทุจริตตกแตงบัญชี / แกไขใบเสร็จ / เพิ่มตัวเลขคาใชจาย ไมจัดเก็บภาษีตาม

จริงประเมินภาษีต่ํากวาความจริงเก็บภาษีต่ํา / รับสวนตัวอีกกอนใหญๆ ทุจริตแบบทับซอน ไมคุมครอง
ดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน จัดเก็บผลประโยชนจากทรัพยสินขององคกรต่ํา
กวาความเปนจริง ไมจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตน (ขาดวิสัยทัศน / ขาดความโปรงใส / ขาดการมีสวน
รวม) จัดทํางบพัฒนาสาธารณูปโภค ละเลยงบพัฒนาดานอื่นๆ ทําลายบรรยากาศประชาธิปไตย
การแสวงหาอํานาจเปนแนวโนมสูการแสดง ผลประโยชนทางเศรษฐกิจสูการทุจริตในที่สุด
ไมดูแลควบคุมการใชประโยชนจากทรัพยากรชุมชนละสิ่งแวดลอมเปนเงื่อนไขทุจริต การไมจัดทําผัง
เมือง การปลอยปละละเลยใหมีการทําผิด ขอบัญญัติ อบต. เปนความผิดมาตรฐานวิชาชีพ/ ผิดวินัย การ
ไมสงเสริมสิทธิประชาชน เชน การตรวจตราเครื่องชั่งตวงวัด ผิดหลักความโปรงใส การให คุณใหโทษ
การไมสงเสริมสิทธิประชาชน เชน การตรวจตราเครื่องชั่งตวงวัด ผิดหลักความโปรงใส การใหคุณ
ใหโทษ การไมรักษาความสงบ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน / การทะเบียนราษฎร เปนการทํา
ผิดมาตรฐานวิชาชีพ การไมจัดทําแผนพัฒนาการสงเสริมการลงทุนทะเบียนพาณิชย
การกํากับดูแลโรงงาน ทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ ผิดวินัย เปนเงื่อนไขนําสูการทุจริต การปลอยปละ
ละเลยใหมีการทําผิดขอบัญญัติเปนเงื่อนไขใหมีการเรียกรองผลประโยชนแบบทุจริตตามมาในที่สุด การ
บริหารเงินงบอุดหนุนเงินเพิ่มพิเศษ ไมโปรงใส ขาดการมีสวนรวมเปนเงื่อนไขการเรียกรับผลประโยชน
หรือการเพิ่มตัวเลขใบเสร็จ / หลักสูตรทางการเงิน การเปรียบเทียบปรับ คดีความผิดตามกฎหมาย โดยไม
จัดทําขอบัญญัติ อบต. เปนเงื่อนไขการเรียกรับผลประโยชน เปนการทุจริต การขาดคุณธรรมเปนเงื่อนไข
เรียกรับผลประโยชน แมแตจากเงินสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข เงินสวัสดิการ อาหาร
เด็ก งบประมาณเกี่ยวกับงานดานวัฒนธรรมงายตอการทุจริต
ในการใช จ า ยงบประมาณ เนื่ อ งจากไมมี เ จ า ภาพตั ว จริ ง ในการตรวจสอบดู แ ลอย า งเข ม แข็ ง
งบฉุกเฉินงบชวยเหลือ ผูประสบภัยยากตอการตรวจสอบงายตอการทุจริตในวงเงินสูง การขออนุญาต /
ออกใบอนุญาตตาง ๆ เปนวัฒนธรรมรับเงินใตโตะ / คาน้ํารอนน้ําชา / คาเงินกินเปลาเปนการเปลี่ยนถาย
ผลประโยชนจากขาราชการมาสูพนักงาน อบต.
การใชอํานาจตาม พ.ร.บ. โดยความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ (ปรับสถานเดียว)
ตาม พ.ร.บ. ที่ไดรับการถายโอน จํานวน 39 พ.ร.บ. เปนเงื่อนไขสูความทุจริตเพิ่มขึ้น ความไมเชื่อถือใน
คุณธรรม ความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชนตอผูบริหาร อบต. เปนผลตอการชะงักงันของ
การถายโอนสถานการศึกษา การเปรียบเทียบปรับในคดีอาญาในความรับผิดชอบตามภารกิจที่ไดรับการ
ถายโอน พ.ศ. 2546 จํานวน 24 พ.ร.บ. เปนเงื่อนไขสูการทุจริตเพิ่มขึ้น ความไมเชื่อถือในคุณธรรม ความ
โปรงใส และการมีสวนรวมจากประชาชนจากสวนราชการผูใชอํานาจเดิม ตาม พ.ร.บ. ที่ไดรับการถาย
โอน มีผลกระทบตอการกระจายอํานาจเปนผลใหเกิดความไมชัดเจนในการใชอํานาจเปนเงื่อนไขของการ
ทุจริต และการละเลยไมปฏิบัติหนาที่เปนความผิดวินัย และความผิดมาตรฐานวิชาชีพ
มีขอเสนอแนะจากประเด็นปญหาที่มีความเห็นรวมมากสุดคือ
ผูกระทําผิดขอบัญญัติและ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับ อบต. กระทําผิดชัดเจน(มีใบเสร็จ)แตไมมกี ารลงโทษตามความเหมาะสม และยัง
ไดรับผลประโยชนจากการกระทําผิดอยางประจักษชัด และประชาชนยังขาดการมีสวนรวมในเรื่องหลัก
ความโปรงใสดานการใหคณ
ุ และใหโทษ ตอผูกระทําผิดขอบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ อบต. ผล

ของการใหความเห็นตามแบบสํารวจของกลุมตัวอยาง ไมมีคะแนนที่ระบุความตองการมีสวนรวม ในการ
ผลักดันใหมกี ารลงโทษ และการใหคุณใหโทษ โดยตรง เปนตัวบงชี้ถึงอันตราย และความยากในการ
แกไขปญหานี้ จากขอสรุปของเวทีวิชาการมองวาเพราะเปนเงื่อนไขของการกอใหเกิด ความขัดแยงจาก
หลักการ แลวพัฒนาไปเปนปญหาสวนตัว โดยเริม่ ตนจากปญหาความโปรงใสของอบต. แลวแปร
เปลี่ยนไปเปนปญหาความขัดแยงสวนตัวในที่สุด จึงตองจัดการปญหาความโปรงใส อบต. ดวยหลักการ
สมานฉันท จากการนําหลักธรรมาภิบาลในระดับ อบต. มาใช เปนตัวชีว้ ัดความโปรงใส อบต. และสราง
กระบวนการตอเนื่องดวยวิธีพัฒนาตัวชีว้ ัดความโปรงใส อบต. มา เปนตัวพัฒนาคุณธรรม ของสมาชิก
สภา/กรรมการบริหาร/พนักงานสวนตําบลและลูกจาง อบต.
รวมถึงประชาชนผูมีสวนรวมในระดับ
ตางๆของอบต. (ตามรูปแบบจําลองคุณธรรมจริยธรรมระดับทองถิ่นที่นําไปสูการปราศจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบของ องคการบริหารตําบล) เปนขั้นตอนดังนี้
1.) นําเอาหลักธรรมาภิบาลระดับ อบต. มาวัดระดับความโปรงใสของ อบต. ดวยองคประกอบ
หลักในการประเมินจัดอันดับความโปรงใส อบต. ของหลักคุณธรรม หลักการมีสวนรวม หลักความ
โปรงใส
2.) จัดอันดับความโปรงใส อบต. แกไขตามลําดับที่ 1 - 3 (1. หลักความโปรงใส - ดาน
ใหคุณใหโทษ 2. หลักการมีสวนรวม - รวมตัดสินใจ 3. หลักคุณธรรม – ปลอดจากการทุจริต)
3.) จัดทําคูมอื มาตรฐานการทํางานตามหลักความโปรงใส มีเนื้อหาของ ภารกิจตาม พรบ.
ภารกิจตามทีไ่ ดรับการถายโอน และ ภารกิจตามขอบัญญัติ อบต.
4.) เผยแพรคมู ือ (ทุกครัวเรือน) เพื่อสรางกระบวนการ ใหขอ มูลและการรวมตัดสินใจ
5.) จัดทําแผนแมบท อบต. ดวยกระบวนการ รับฟงความคิดเห็นและการรวมตัดสินใจ
6.) จัดใหมีประชาพิจารณ การเลือกโครงการดวยกระบวนการที่เปดเผยดานโครงสราง การ
เปดเผยดานการมีสวนรวมและการพัฒนาศักยภาพการมีสวนรวม
7.) จัดทําแผนพัฒนา อบต. ระยะ 3 - 5 - 10 ป
8.) จัดทําขอบัญญัติ อบต. ตามแผนพัฒนา พรอมกับการพัฒนาศักยภาพการมีสวนรวม และการ
ปลอดจากการทําผิด มาตรฐานวิชาชีพ
9.) ติดตามตรวจสอบตามแผนพัฒนา และรวมสรางกระบวนการ การมีสวนรวมพัฒนาศักยภาพ
การมีสวนรวม
10.) จัดทําขอบัญญัติ อบต. กรอบการบริหารงบประมาณ และการติดตามตรวจสอบได เพื่อ
เสริมสรางและพัฒนาหลักนิติธรรม เสริมสรางและพัฒนาหลักสํานึกรับผิดชอบ เสริมสรางและพัฒนา
หลักความคุมคา
11.) ประเมินความโปรงใส อบต. เพื่อเสริมสรางและพัฒนาหลักนิติธรรม เสริมสรางและพัฒนา
หลักสํานึกรับผิดชอบ เสริมสรางและพัฒนาหลักความคุมคา
12.) พัฒนาตัวชี้วดั ความโปรงใส ใหเปนเครื่องมือที่สามารถวัดไดเปนจํานวนและเปรียบเทียบ
ไดชัดเจน เปนขอมูลที่มีอยูแลวอางอิงไดและเชื่อถือได เปนขอมูลที่สะทอนสถานภาพของทุก อบต. ได

อยางเสมอหนากัน เปนขอมูลที่สามารถเก็บไดสะดวกไมซับซอน และเปนขอมูลเชิงประจักษมใิ ชความ
คิดเห็น
ขอเสนอแนะที่ควรสนใจ เชนโครงการสนับสนุนใหคนทําความดีเปนหนาที่ของ อบต. อาจ
กําหนดใหเปนโครงการหนึ่งของศูนยคุณธรรม ประสานรวมมือกับทุก อบต. และองคกรภาคประชาชน
ในพื้นที่ อบต.นั้น รวมกันสรางหลักเกณฑและตนแบบของคนทําความดีในระดับพื้นที่ อบต. นั้นๆ อาจจะ
มีหรือไมมีรางวัลเปนวัตถุ แตตองมีประกาศเกียรติคุณมอบให มีการจัดกิจกรรมนี้ตอเนื่องกันไปเปน
ประจําทุกป ไมมีการจํากัดประเภทของการทําความดี ไมมีการจํากัดจํานวนของผูทําความดี และสามารถ
พัฒนาไปเปนงานมหกรรมของคนดีของป พ.ศ.............แหง อบต. ................
อบต. ตองรีบเรงดําเนินการแกไขใหอํานาจของ อบต. เปนจริงมากขึ้น ปจจุบันอํานาจของ อบต.
ขึ้นตอปลัด อบต. นายอําเภอ และผูวาราชการจังหวัด ทั้งดานบริหาร และดานการจัดการ ตองดําเนินการ
แกไขใหปลัด อบต. นายอําเภอ และผูวาราชการจังหวัดสามารถใชอํานาจตอ อบต. ไดเฉพาะดานการ
ตรวจสอบ อบต. ตามหลักธรรมาภิบาลในระดับองคการปกครองสวนทองถิ่นเทานั้น และใหใชอํานาจนี้
ตามขอบัญญัติของ อบต. อยางเครงครัด (การแกไข สามารถใชวิธีที่งายที่สุด ดวยกลไกและกระบวนการ
บัญญัติกฎหมายใหเปนไปตามขอบัญญัติของ อบต. ประเด็นเพื่อแกไขปญหาการใชอํานาจมิชอบของปลัด
อบต. นายอําเภอ และผูวาราชการจังหวัด)
ผลการวิจัยนี้ ไดขอสรุป ขอคนพบ ขอเสนอแนะถึงปญหาและสาเหตุของการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล และไดแบบจําลองคุณธรรมจริยธรรมระดับ
ทองถิ่นที่นําไปสูการปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบล ตามหลั ก การสร า งสั ง คม และการพั ฒ นาสั งคมอย า งสมานฉั นท บนพื้ น ฐานคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมของสังคมชุมชนฐานราก

สารบัญ
หนา
คํานํา
บทสรุปผูบริหาร

ก
ข

บทที่ 1 บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 ความสําคัญของปญหา
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.4 ขอบเขตการศึกษาวิจัย
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ
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บทที่ 2 ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ
2.2 แนวคิดการปกครองทองถิ่น
2.3 องคประกอบของการบริหารสวนตําบล
2.4 อํานาจหนาที่ของสภาองคการบริหารสวนตําบล
2.5 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
2.6 โครงสรางการแบงสวนบริหารในองคการบริหารสวนตําบล
2.7 พนักงานสวนตําบล
2.8 อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
2.9 แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย
3.1 กรอบความคิดในการดําเนินงานวิจัย
3.2 การวิเคราะหขอมูลและการสรางแบบจําลอง
3.3 จัดเวทีเสวนาทางวิชาการ
3.4 กลุมเปาหมาย
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3.7 การเก็บขอมูลกลุมประชากรตัวอยางที่ใชศึกษา
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บทที่ 4 การวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลสภาพทั่วไป
ตอนที่ 2 การศึกษาขอมูลจากแบบสอบถาม
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บทที่ 5 อภิปรายผลขอสรุป ขอคนพบ และขอเสนอแนะ
5.1 อภิปรายผลขอสรุป
5.2 ขอคนพบ ปญหาและชองทางการทุจริต
5.2.1 สาเหตุและเงื่อนไขของการทุจริต
5.2.2 แบบจําลองแผนที่ทางการเงิน
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สารบัญแผนภาพและตาราง
หนา
แผนภาพที่ 1 รูปแบบจําลองแผนที่ทางการเงิน ในการบริหารงาน อบต.
29
แผนภาพที่ 2 แบบจําลอง แผนที่ทางการเงิน
และชองทางการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับ อบต.
แผนภาพที่ 3 รูปแบบจําลองคุณธรรมจริยธรรมระดับทองถิ่นที่นําไปสูการ
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบของ องคการบริหารตําบล
ตารางที่ 4-1 แสดงสถานภาพของกลุมตัวอยาง ระหวางเพศ
ตารางที่ 4-2 แสดงสถานภาพของกลุมตัวอยาง ดานอายุ
ตารางที่ 4-3 แสดงสถานภาพของกลุมตัวอยาง ดานอาชีพ
ตารางที่ 4-4 แสดงสถานภาพของกลุมตัวอยาง ดานระดับการศึกษา
ตารางที่ 4-5 แสดงสถานภาพของกลุมตัวอยาง
ดานระยะเวลาการอาศัยอยูในหมูบาน/ตําบล
ตารางที่ 4–6 แสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอองคประกอบ
ของตัวชี้วัดสําหรับประเมินความโปรงใสของ อบต.
ตามหลักคุณธรรมประเด็นปลอดจากการทุจริต
และทําผิดกฎหมาย
ตารางที่ 4–7 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอองคประกอบของ
ตัวชี้วัดสําหรับประเมินความโปรงใสของ อบต.
ตามหลักคุณธรรม ประเด็นปลอดจากการกระทําผิดวินัย
ตารางที่ 4–8 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอองคประกอบของตัวชี้วัด
สําหรับประเมินความโปรงใสของ อบต. ตามหลักคุณธรรม
ประเด็นปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ/จรรยาบรรณ
ตารางที่ 4–9 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอองคประกอบของตัวชี้วัด
สําหรับประเมินความโปรงใสของ อบต. ตามหลักการมี
สวนรวม ประเด็นกระบวนการการใหขอมูลขาวสาร
ตารางที่ 4–10 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอองคประกอบของ
ตัวชี้วัดสําหรับประเมินความโปรงใสของ อบต. ตามหลักการ
มีสวนรวม ประเด็น การรับฟงความคิดเห็น
ตารางที่ 4–11 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอองคประกอบของ
ตัวชี้วัดสําหรับประเมินความโปรงใสของ อบต.
ตามหลักการมีสวนรวมในการรวมตัดสินใจ
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ตารางที่ 4–12 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอองคประกอบของ
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หลักการบริหารจัดการที่ดี (หลักคุณธรรม)
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บทที่ 1
บทนํา
“คอรรัปชั่น” หรือการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการและทางการเมือง ไดกลายเปนปญหา
เชิงโครงสรางที่สําคัญของประเทศชาติและทุกภาคสวนในสังคมปจจุบัน โดยที่ทุกฝายตางตระหนักดีวา
การจะบรรลุเปาหมายในการปองกันและบรรเทาปญหาการคอรรัปชั่น ไมอาจฝากความคาดหวังตอ
นโยบายและการดําเนินการของรัฐบาล ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เทานั้น เนื่องจากตรรกะในเชิงรัฐศาสตรและสังคมวิทยาตางบงชี้วา โดยธรรมชาติของผูมีอํานาจมาก ยอม
มีโอกาสในการคอรรัปชั่นสูงกวาผูมีอํานาจนอย สังคมจึงไมอาจฝากความคาดหวังในการปองกันแกไข
ปญหาคอรรัปชั่นไวกับผูมีอํานาจสถานเดียว หากแตจําเปนจะตองอาศัยพลังในการขับเคลื่อน ผลักดัน
และติดตามอยางตอเนื่องโดย “การเมืองภาคพลเมือง” ภายใตหลักการมีสวนรวมของประชาชนตาม
บทบัญญัติและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
1.1 หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญตอการกระจายอํานาจการปกครอง โดยใหสิทธิการมี
สวนรวมแกประชาชนอยางกวางขวาง ในการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยตรง และประชาชนสามารถใชสิทธิถอดถอนผูทุจริต ทําผิดวินัย ทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ
ประพฤติมิชอบ
ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจ จุบันจําแนกเปน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
จํานวน 6,738 แหง (ประชากรประมาณ 43 ลานคน) เทศบาลจํานวน 1,133 แหง องคการบริหารสวน
จังหวัด (อบจ.) 75 แหง และเขตปกครองพิเศษ 2 แหง คือ เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1
ดังนั้น บทบาทของ อบต. จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาชุมชนทองถิ่น และการบําบัดทุกขบํารุง
สุขขั้นพื้นฐานแกประชาชนสวนใหญของประเทศ หากการบริหารและดําเนินงานของ อบต. สวนใหญไม
ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) หรือ “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” ความเสียหายยอมเกิด
แกประเทศชาติและประชาชนสวนใหญในระดับรากหญา
1.2 ความสําคัญของปญหา
ปจจุบันปญหาคอรรัปชั่นของประเทศไทยอยูในภาวการณที่นาเปนหวง โดยเฉพาะในเรื่องการ
คอรรัปชั่นเชิงนโยบาย (Policy Corruption) และผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) ประชาชน
1

ความรูเกี่ยวกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย, 2548, http://www.thailocaladmin.go.th/1about/knowledge.jsp
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นโยบายของรัฐบาล (ทักษิณ 2 ขอ6) ดานการพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 กําหนดใหรัฐถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะตางๆ ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกิน 10 ป (พ.ศ.2552) และ
กําหนดใหรัฐจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอื่นใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
สอดคลองและเหมาะสมตามอํานาจหนาที่ โดยเบื้องตน (ไมเกิน พ.ศ.2544) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองมีรายไดเพิ่มขึ้นคิดเปนสัดสวนตอรายไดของรัฐบาลไมนอยกวารอยละ 20 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 35
(ไมเกิน พ.ศ.2549)
การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เกิดขึ้นเปนครั้ง
แรกในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี โดยไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการสวนตําบล พ.ศ.2499 กําหนดใหตําบลที่ไดรับการจัดตั้ง มีฐานะเปนหนวยการปกครอง
สวนทองถิ่น เรียกวา องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ตอมาไดถูกยกเลิกโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่
326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ไดถูกจัดตั้งขึ้นใหมอีกครั้งโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 โดยยกฐานะสภาตําบลที่มี
รายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกัน 3 ป เฉลี่ยไมต่ํากวาปละ 150,000 บาท
ใหเปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เมื่อเริ่มแรกของการจัดตั้งมีองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
จํานวน 617 แหง ณ วันที่ 3 มีนาคม 2538 และจนถึงปจจุบันมีองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 6,738
แหง (http://www.thailocaladmin.go.th)
องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบล ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วั ฒ นธรรม และมี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ กํ า หนดไว ใ นกฎหมาย โดยบั ญ ญั ติ ห น า ที่ อบต. จะต อ งทํ า (ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546
รวมถึงบทบาทอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล (ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํา นาจใหแ ก อ งค ก รปกครองสว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16) ต อ งจั ด ทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และจัดทําแผนงานดานตางๆอีกกวา 30 แผนงาน และมีภารกิจที่รับการถาย
โอนจากกรม กระทรวง หนวยงานอิสระ สวนกลาง (พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2547) เปนหนาที่ตองทํา รวม
161 ภารกิจ
การกระจายอํานาจและงบประมาณแกองคการบริหารสวนตําบลมากขึ้น แมจะเปนหลักการที่ดี
ตามเงื่อนไขของรัฐ ธรรมนูญ แตในทางตรงกันขามก็อาจเปดชองโอกาสใหเกิดการคอรรัปชั่น อยาง
กวางขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในระดับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
2

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา
ชองทางทุจริตในระดับตําบล : ปญหาและแนวทางแกไขเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงโครงสราง
ระดับทองถิ่น
1.3.1 เพื่อศึกษาปญหาและวิเคราะหสาเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล
1.3.2 เพื่อสรางแบบจําลองคุณธรรมจริยธรรมระดับทองถิ่นที่นําไปสูการปราศจากทุจริต
ประพฤติมิชอบ ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
1.4 ขอบเขตการศึกษาวิจัย
1.4.1 ขอบเขตประเด็นปญหาที่ศึกษา
ศึกษา เรื่องการสงเสริมธรรมาภิบาลในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยมุงที่ประเด็น
ชองทางทุจริตและการแกไขในระดับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
1.4.2 ขอบเขตดานพื้นที่
ศึกษาเฉพาะกรณีระดับองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ อบต.ควนกาหลง อ. ควนกาหลง จ.
สตูล อบต. ลําพญากลาง อบต.ซับสนุน อบต.มิตรภาพ อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี และ อบต.ทาลี่ อบต.
ปากปวน อบต.ศรีสงคราม อบต.ทรายขาว อ.วังสะพุง อบต.ศรีสองรัก อบต.นาอาน อบต.นาโปง อ.
เมือง จ. เลย
1.4.3 ขอบเขตดานประชากร
ลําดับที่ 1 สมาชิก อบต. 3 จังหวัด
100 คน
ลําดับที่ 2 ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด
305 คน
ลําดับที่ 3 ผูบริหาร
3 จังหวัด
50
คน
รวม
455 คน
1.5 นิยาม ศัพทเฉพาะ
1.5.1 หนวยการปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล กรุงเทพมหานคร ฯ เมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตําบล
1.5.2 องคการบริหารสวนตําบล หมายถึง หนวยราชการบริหารสวนทองถิ่นที่
รัฐบาลจัดตั้งขึ้นใหเปนหนวยการปกครองทองถิ่นในระดับตําบล มีฐานะเปนนิติบุคคล มีหนาที่ในการ
พัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
1.5.3สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล หมายถึง สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล มีที่มาจากการเลือกตั้ง หมูบานละ 2 คน และไมดํารงตําแหนงทางฝายบริหาร
1.5.4 การพัฒนาทองถิ่น หมายถึง กระบวนการที่ทําใหประชาชนและทองถิ่นนั้นๆ
ไดมี การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ไปในทิศทางที่ดีขึ้นกวาเดิม
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1.5.5 พนักงานสวนตําบล หมายถึง บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลที่
ไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบไปดวย ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสวนโยธา หัวหนาสวนคลัง
1.5.6 ประชาชน หมายถึง ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยูในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบล
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1 ไดรับทราบลักษณะทั่วไปของการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบล
1.6.2 ไดรับทราบปญหาและสาเหตุของการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบล
1.6.3 ไดรับทราบอุปสรรค แนวทาง และวิธีการแกไขปญหาเหลานั้น
1.6.4 ไดเครื่องมือประเมินเพื่อจัดอันดับความโปรงใส
ขององคการบริหารสวนตําบล
1.6.5 ไดแบบจําลองแผนที่ทางการเงินในการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล
1.6.6 ไดแบบจําลองแผนที่ทางการเงิน ปญหาและชองทางทุจริต
ในองคการบริหารสวนตําบล
1.6.7 ไดรูปแบบจําลอง คุณธรรม จริยธรรม ระดับทองถิ่น ที่นําไปสู
การปราศจากการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบล
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บทที่ 2
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ ( Decentralization Theory )
เนนหลักการโอนอํานาจการปกครองจากสวนกลางไปใหประชาชนในทองถิ่นดําเนินการเอง
รัฐบาลสวนกลาง(โอน)กระจายอํานาจ ( Devolution ) ทางการเมือง(Political Decentralization ) และ
(โอน) กระจายอํานาจทางการบริหาร ( Administrative Decentralization ) ใหแกหนวยงานการปกครอง
ทองถิ่นมีอิสระในการดําเนินกิจการภายในขอบเขตของตนเองโดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาล
กลาง เปนองคกรที่ไดรับการกระจายอํานาจ มีการเลือกตั้ง มีสภาพเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย มีอิสระ
หรือสิทธิในการปกครองตนเอง มีอํานาจในการตราขอบัญญัติของทองถิ่น มีอํานาจจัดเก็บรายไดโดย
ชอบดวยกฎหมาย มีอํานาจในการปกครองบังคับบัญชาบุคลากรของตน เปนการกระจายอํานาจทางการ
บริหาร ( Administrative Decentralization ) ประชาชนในทองถิ่น มีการเลือกตั้งตัวแทนของตนเองเขาไป
ทําหนาที่บริหารภารกิจทองถิ่นตอการพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติ เปนการแบงเบาภารกิจของรัฐบาล
และสวนกลาง เปนการตอบสนองความตองการของคนในทองถิ่น เปนประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถิ่น เปนประโยชนตอการพัฒนาทางการเมือง เพื่อใหองคกรปกครองทองถิ่นแบงเบา
ภาระของรัฐบาลกลาง ประชาชนในทองถิ่นรูจักการปกครองตนเองซึ่งเปนประการสําคัญประการหนึ่ง
ของการกระจายอํานาจ เปนสถาบันที่ใหการศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแกประชาชน และ
สนองความตองการของทองถิ่นอยางแทจริง
2.2 แนวคิดการปกครองทองถิ่น
หนวยการปกครองทองถิ่น” (Local Government ) เปนหนวยการปกครองของชุมชนหนึ่ง
ไดรับการจัดตั้งขึ้นโดยผลแหงกฎหมายและ การปกครองทองถิ่นนั้น มีสภาพนิติบุคคล มีอํานาจอิสระ มี
สิทธิตามกฎหมาย ไมอยูในการบังคับบัญชาของหนวยราชการ มีองคกรที่มาจากการเลือกตั้ง มีอํานาจใน
การจัดเก็บรายได อํานาจในการกําหนดนโยบายและการควบคุมใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย
อํานาจในการออกขอบั งคับเพื่ อกํากับใหมีการปฏิบัติใ หเ ปนไปตามนโยบายหรือความตองการแหง
ทองถิ่นใดเมื่อไดรับการจัดตั้งแลวอยูในความรับผิดชอบของรัฐ การปกครองทองถิ่นเปนรากฐานการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย เปนประโยชนตอการพัฒนาทางการเมือง ทําใหประชาชนในทองถิ่น
รูจักการปกครองตนเองเปนการแบงเบาภาระรัฐบาลกลาง สามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่น
ตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ เปนแหลงสรางผูนําทางการเมืองในการบริหารประเทศ ในอนาคต
สอดคลองกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง
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2.3 องคประกอบขององคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบล

สภา อบต.
องคประกอบ
สมาชิกสภา อบต. มาจากการ
เลือกตั้งหมูบานละ 2 คน
หมายเหตุ : อบต.ใดมี 2 หมูบาน
ใหมีสมาชิกหมูบานละ 3 คน
อบต.ใดมี 1 หมูบาน
ใหมีสมาชิกหมูบานละ 6 คน

คณะผูบริหาร อบต.
องคประกอบ
1. นายกองคการบริหาร
สวนตําบล
2. รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 2 คน

พนักงานสวนตําบล
ปลัด อบต.
สวนตาง ๆ ที่จดั ตั้งขึ้น

2.4 อํานาจหนาที่ของสภาองคการบริหารสวนตําบล
มีอํานาจหนาที่ ใหมีความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล พิจารณาใหความ เห็นชอบ รางขอบังคับ
ตําบล ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ การบริหาร
2.5 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
มีอํานาจหนาที่ บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามมติ จัดทําแผนพัฒนา
ตําบลและงบประมาณประจําป รายงานผลการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
2.6 โครงสรางการแบงสวนบริหารในองคการบริหารสวนตําบล
มี 3 สวนคือ 1.) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 2.)สวนการคลัง 3.)สวนโยธา
2.7 พนักงานสวนตําบล
เป น บุ ค ลากรหลั ก ที่ ทํ า งานให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลถื อ ว า เป น ข า ราชการประจํ า ของ
องคการบริหารสวนตําบล
2.8 อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
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องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบล ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วั ฒ นธรรม และมี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ กํ า หนดไว ใ นกฎหมาย โดยบั ญ ญั ติ ห น า ที่ อบต. จะต อ งทํ า (ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546
ดังนี้
จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่
สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลปองกันโรคและระงับโรคติดตอ ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผู
พิการ คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย ใหมีน้ํา
เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น ใหมีและ
บํ า รุ ง รั ก ษาทางระบายน้ํ า ให มี แ ละบํ า รุ ง รั ก ษาสถานที่ ป ระชุ ม การกี ฬ า การพั ก ผ อ นหย อ นใจและ
สวนสาธารณะ ให มีและส งเสริ มกลุมเกษตรกรและกิจกรรมสหกรณ ส งเสริม ใหมีอุตสาหกรรมใน
ครอบครัว บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินหาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล ใหมีตลาด ทา
เทียบเรือ และทาขาม กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย การทองเที่ยว การผังเมือง
บทบาทอํ า นาจหนาที่ ข ององคการบริหารสว นตําบล (ตามพระราชบัญญัติกํ า หนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16) ตองจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และจัดทําแผนงานดานตางๆอีกมากกวา 30 แผนงาน และมีภารกิจที่รับการ
ถายโอน ซึ่งเปนหนาที่ที่ตองทํา ในป พ.ศ. 2544 จํานวน 12 ภารกิจ ภารกิจที่รับการถายโอน ซึ่งเปน
หนาที่ที่ตองทํา ในป พ.ศ.2545 จํานวน 29 ภารกิจ ภารกิจที่รับการถายโอน ซึ่งเปนหนาที่ที่ตองทํา ใน
ป พ.ศ. 2546 จํานวน 39 ภารกิจ ภารกิจที่รับการถายโอน ซึ่งเปนหนาที่ที่ตองทํา ในป พ.ศ. 2547
จํานวน 2 ภารกิจ ภารกิจที่รับการถายโอน ซึ่งเปนหนาที่ที่ตองทํา ในป พ.ศ. 2548 – 2553 จํานวน 1
ภารกิจ ภารกิจที่รับถายโอน ซึ่งเปนหนาที่ที่ตองทํา แตยังไมไดระบุปที่ทํา จํานวน 4 ภารกิจ ภารกิจทีร่ บั
การถายโอน ซึ่งเลือกทําโดยอิสระ ในป พ.ศ. 2544 จํานวน 3 ภารกิจ ภารกิจที่รับการถายโอน ซึ่งเลือก
ทําโดยอิสระในป พ.ศ. 2545 จํานวน30 ภารกิจ ภารกิจที่รับการถายโอน ซึ่งเลือกทําโดยอิสระในป พ.ศ.
2546จํานวน 41 ภารกิจ
2.9 แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทุจริต การประพฤติมิชอบ การฉอราษฎรบังหลวง หรือการคอรรัปชั่น ลวนมีความหมาย
อยางเดียวกัน คือ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาที่ หรือปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติอยางใด ในพฤติการณที่อาจทําใหผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือ
หนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเอง
หรือผูอื่น
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจยั
3.1 กรอบความคิดในการดําเนินงานวิจัย
3.1.1วิธีการศึกษาเอกสาร(Document Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) จากการศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1.2 วิธีการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาจาก
3.1.2.1 การสัมภาษณแบบมีโครงสรางแนนอน (Structured Interview) กับผูที่เกี่ยวของในการ
บริหารและบริการขององคการบริหารสวนทองถิ่น เชน นายก อบต. / ปลัด อบต. / เจาหนาทีแ่ ละลูกจาง
อบต.
3.1.2.2 การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal interview) กับผูนําชุมชน/ปราชญชาวบาน
3.1.2.3 การใชแบบสอบถาม (Questionnaires) กับกลุมประชากรตัวอยางในเขตพื้นที่ 3 อบต.
(จํานวนไมนอยกวา 450 คน) เพื่อคนหาขอเท็จจริงในการบริหารและบริการขององคการบริหารสวน
ทองถิ่น ดานคุณธรรมจริยธรรม และสาเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบ ในการบริหารงาน
3.1.2.4 การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) กลุมเปาหมายคือ นักวิชาการ ภาครัฐ
กลุมวิชาชีพ ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน ในพืน้ ที่ 3 อบต. (ไมนอยกวา 50 คน) โดย กระบวนการมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ ในการบริหารและบริการขององคการบริหารสวนทองถิ่น
ดานคุณธรรมจริยธรรม และสาเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงาน
3.2 การวิเคราะหขอมูลและการสรางแบบจําลอง (Model)
3.2.1 รวบรวม ประมวลและสรุปผลขอมูล จากขอมูลปฐมภูมิโดยใชเครื่องมือทางสถิติ เชน การ
แจกแจงความถี่ (Frequency distribution) การหาอัตราสวนรอยละ (Percentage distribution) การวัด
แนวโนมเขาสูสวนกลาง (Measures of central tendency) และคาความเชื่อมั่น (Reliability) เปนตน
3.2.2 สังเคราะหปญหาและสาเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานของอบต.
3.2.3 สรางแบบจําลอง(Model)แผนที่ทางการเงินปญหาและชองทางการทุจริตประพฤติมิชอบ
3.2.4 สรางแบบจําลอง (Model) คุณธรรมจริยธรรมระดับทองถิ่นที่นําไปสูการปราศจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
3.3 จัดเวทีเสวนาทางวิชาการ
3.3.1 เพื่อทดสอบแบบจําลอง(Model)แผนที่ทางการเงินปญหาและชองการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ
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3.3.2 เพื่อทดสอบแบบจําลอง(Model)คุณธรรมจริยธรรมระดับทองถิ่นที่นําไปสูการปราศจาก
การทุจริตประพฤติมิชอบ (อยางนอย 18 คน)
3.3.3 นําความคิดเห็นที่ไดจากการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการมาปรับปรุงแบบจําลองทั้งสองให
สมบูรณ
3.4 กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย “ประชากรตัวอยาง” ในการศึกษาวิจยั ประกอบดวย ประชากรในเขต อบต.ที่
เลือกใชเปนกรณีศึกษา 3 แหง (จํานวนไมนอยกวา 450 คน) ทั้งนี้ จะเลือกกลุมตัวอยางจากประชากรหลาย
กลุมอาชีพ อาทิ ขาราชการ, นักการเมืองทองถิ่น, ผูนําชุมชน, ผูนําทางความคิดในชุมชนทองถิ่น,
สื่อมวลชนทองถิ่น, นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
3.4.1 เขต อบต.ลําพญากลาง อบต.ซับสนุน อบต.มิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
3.4.2 เขต อบต.ทาลี่ อบต.ปากปวน อบต.ศรีสงคราม อบต.ทรายขาว อําเภอวังสะพุง อบต.ศรี
สองรัก อบต.นาอาน อบต.นาโปง อําเภอเมือง จังหวัดเลย
3.4.3 เขต อบต. ควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
3.5 รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจยั
การวิจยั ไดทําการกําหนดตัวชี้วัด เรื่องธรรมาภิบาลในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไว 3
ประการ คือ
3.5.1 หลักคุณธรรม (Ethics) ในการ ปลอดจากการทุจริตและทําผิดกฎหมาย ปลอดจากการทํา
ผิดวินยั ปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ/จรรยาบรรณ
3.5.2 หลักการมีสวนรวม (Paticipation) ในกระบวนการ ใหขอมูลขาวสาร รับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน การใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การพัฒนาความสามารถในการมีสวนรวม
3.5.3 หลักความโปรงใส (Transparency) เปน ความโปรงใสดานโครงสราง ความโปรงใสดาน
การใหโทษ ความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล
เปนกระบวนการสรางการมีสวนรวม ในการสรางเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน
เพื่อจัดอันดับความโปรงใส ขององคการบริหารสวนตําบลและกระบวนการพัฒนาตัวชี้วดั ความโปรงใส
ของ อบต. เพื่อรวมกันแกไข การทุจริต ในองคการบริหารสวนตําบล โดยศึกษาจากสมาชิกอบต. ใน 3
จังหวัด จํานวน 100 คน ประชาชน 305 คน ผูบริหารในจังหวัดที่ทําการวิจัย จํานวน 50 คน รวมทัง้ หมด
455 คน ตอบแบบสอบถามจํานวน 455 ชุด จัดเวทีในหมูบานจํานวน 3 ครั้ง ใชเวลาศึกษา 1 ป ในปพ.ศ.
2548
3.6 ขั้นตอนการดําเนินการ
3.6.1 การเตรียมทีมวิจยั โดยมีนักวิจยั หลัก และผูชวยนักวิจัยระดับพื้นที่ทั้งสิ้นจํานวน 29 คน
โดยผานกลุมตาง ๆ คือ เครือขายสงเสริมกระบวนการเสนอกฎหมายภาคประชาชน สมาพันธสงเสริม
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3.6.2 รูปแบบการวิจยั ไดกําหนดรูปแบบการวิจัยรวมกันดังนี้
การกําหนดแบบสอบถามโดยกําหนดเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 เปนขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เรื่อง เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาที่พกั อาศัยในหมูบ าน การเขารวมกิจกรรมและการเขารวมทางการเมือง มี 7 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นตอองคการบริหารสวนตําบล มี 5 ระดับ รวม 33 ขอ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะแนวทางในการสราง
ธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบล
3.6.3 การสัมภาษณกลุมยอย (Focus Group) จํานวน 3 ครั้ง สมาชิกครั้งละ 30–50 คน
3.6.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบบสอบถามจํานวน 455 ชุด
3.6.5 การประชุมกลุม ยอยโดยรูปแบบรวมกันโดยกําหนดโจทยวา
3.6.6 การจัดทําแผนงบประมาณของอบต.มีลักษณะอยางไร
3.6.7 ปญหาของการจัดทําแผนงบประมาณมีอยางไรบาง
3.6.8 แนวทางการแกปญหาที่กอใหเกิดการทุจริต /พฤติกรรมการทําผิดวินยั และการลงโทษ/
ความโปรงใสในการบริหารจัดการ/การสนับสนุนการทําดีเชนผูตอตานการทุจริต ผูส นับสนุน งานพัฒนา
ของชุมชน
3.6.9 การมีสวนรวมของชุมชน
3.6.10 ความคิดเห็นทัว่ ไป
3.7 การเก็บขอมูลกลุมประชากรตัวอยางที่ใชศกึ ษา
กลุมที่ 1 สมาชิก อบต. 3 จังหวัด 100 คน กลุมที่ 2 ประชาชนในพืน้ ที่ 3 จังหวัด305 คน
กลุมที่ 3 ผูบริหาร 3 จังหวัด 50 คน รวม 455 คน
3.8 การวิเคราะหขอมูล
1.)วางแผนวิธกี ารวิเคราะห โดยวิเคราะหจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ การตอบแบบสอบถาม
2.)ใชการคํานวณอยางงายคือคาเฉลี่ยรอยละ 3.) สรุปขอมูลในรูปตาราง 4.) สรุปผลขอมูลจากคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคาเฉลี่ย 5.) อภิปรายความสัมพันธของขอมูล สิ่งที่คนพบจากงานวิจัย 6.) สรุปผลตาม
ปญหางานวิจัยและขอเสนอแนะ
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บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
ผลการศึกษาวิจัย แบงเปน 2 สวน ดังนี้
1. ขอสรุป ขอคนพบ ขอเสนอแนะถึงปญหาและสาเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
2. แบบจําลองคุณธรรมจริยธรรมระดับทองถิ่นที่นําไปสูการปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
สวนที่ 1 ขอสรุป ขอคนพบ ขอเสนอแนะถึงปญหาและสาเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ตอนที่ 1. ขอมูลสภาพทั่วไป ของกลุมตัวอยางที่ใชศึกษา
ตารางที่ 4-1 แสดงสถานภาพของกลุมตัวอยาง ระหวางเพศ
เพศ
จํานวน
รอยละ
ชาย
215
47.25
หญิง
240
52.74
รวม
455
100
วิเคราะหจากสภาพทางเพศเปนหญิงมากกวาชายคิดเปนรอยละ 5.49 จึงมีปริมาณระหวางเพศใกลเคียงกัน
และมีแนวโนมวาในดานการพัฒนาชุมชน ที่หญิงใหความสนใจและมีบทบาทเพิ่มขึ้น หมายถึงชุมชนนั้น
จะมีผูเขารวมผลักดันการพัฒนาสังคมชุมชนระดับ อบต. เพิ่มมากขึ้นอีกเทาตัว
ตารางที่ 4-2 แสดงสถานภาพของกลุมตัวอยาง ดานอายุ
อายุ
จํานวน
รอยละ
15 - 20
38
8.35
21 - 30
76
16.70
31 - 40
120
26.37
41 - 50
113
24.83
51 - 60
75
16.48
61 ป ขึ้นไป
33
7.25
รวม
455
100
วิเคราะหจากสภาพอายุกลุมตัวอยาง พบวาผูตอบแบบสอบถามมากสุดเปนวัยทํางานและเปนวัยตอง
รับผิดชอบทางสังคม ดานตาง ๆ คือ กลุมอายุตั้งแต 31 – 50 ป จํานวนรวม 233 คน รอยละ 51.2
เปนวัยที่ตองตัดสินใจตอผลได-เสียในทิศทางการพัฒนาสังคมชุมชนจากการ อบต.
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ตารางที่ 4-3 แสดงสถานภาพของกลุมตัวอยาง ดานอาชีพ
อาชีพ
จํานวน
รอยละ
รับราชการ
29
6.37
เกษตรกรรม
258
56.26
รับจาง
68
14.94
ธุรกิจสวนตัว
41
9.01
นักศึกษา /นักเรียน
46
10.10
วางงาน
9
1.97
อื่นๆ
6
1.31
รวม
455
100
วิเคราะหจากสภาพอาชีพกลุมตัวอยาง พบวาผูตอบแบบสอบถามมากสุดเปนเกษตรกร เปนกลุมประชากร
ที่มีจํานวนมากที่สุดของประเทศไทย จํานวนรวม 258 คน คิดเปนรอยละ 56.26
ผลการวิเ คราะห แ สดงถึงบทบาทการพัฒนาสังคมระดับชุมชนขึ้ น อยูกับการตั ด สิ น ใจของเกษตรกร
หมายถึงจิตสํานึก วิถีการดํารงชีพ ผลประโยชน และความเชื่อแบบเกษตรกรไทย เปนตัวหลักของการ
กําหนดทิศทาง และผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาสังคมระดับชุมชน
ตารางที่ 4-4 แสดงสถานภาพของกลุมตัวอยาง ดานระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จํานวน
รอยละ
ต่ํากวาประถมศึกษา
17
3.73
ประถมศึกษา
219
48.13
มัธยมศึกษาตอนตน
65
14.28
มัธยมศึกษาตอนปลาย
85
18.68
ปริญญาตรี
67
14.72
ปริญญาโท หรือสูงกวา
2
0.43
รวม
455
100
วิเคราะหจากระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง พบวาจํานวนผูตอบแบบสอบถามมากสุดจบการศึกษา
ระดับ ประถม – มัธยมปลาย รวม 369 คน รอยละ 81.09 ระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา จํานวน
69 คน รอยละ 15.15 ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมในปจจุบันมีระดับการศึกษาสูงขึ้นอยางชัดเจน
ขอสังเกตุ ผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 85 คน รอยละ 18.68 มีจํานวน
มากกวาผูจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 65 คน รอยละ 14.28
ผลการวิเคราะหแสดงถึงแนวโนมและเงื่อนไขที่ดีตอการพัฒนาสังคมระดับชุมชน ดวยองคความรูที่
เพิ่มขึ้นของสมาชิกชุมชน และประสานสอดคลองกับองคความรูพื้นฐานเดิมของสังคมระดับชุมชน
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ตารางที่ 4-5 แสดงสถานภาพของกลุมตัวอยาง ดานระยะเวลาการอาศัยอยูในหมูบาน/ตําบล
ระยะเวลาอาศัยอยูใน หมูบาน / ตําบล (ป)
จํานวน
รอยละ
1 – 10 ป
48
10.54
11 – 20 ป
113
24.83
21 - 30 ป
127
27.91
31 - 40 ป
80
17.58
41 - 50 ป
49
10.76
51 - 60 ป
36
7.91
61 – 70 ป
2
0.43
วิเคราะหจากสภาพด านระยะเวลาในการอาศัย อยูใ นหมูบาน หรือตําบล กลุมตัวอย างพบวา ผูตอบ
แบบสอบถาม (กลุมตัวอยาง) จํานวนมากสุดมีระยะเวลาในการอาศัยอยูในหมูบาน หรือตําบล จาก 10 –
40 ป จํานวนรวม 320 คน คิดเปนรอยละ 70.32
ผลวิเคราะหรับรองวาระยะเวลาในการอาศัยอยูในหมูบาน หรือตําบล เกินกวา 10 ป เปนระยะเวลา
เพียงพอสําหรับความรับรูตอความเปนจริง ในการเปลี่ยนแปลงของชุมชนมาเปนลําดับ และเปนรากฐาน
สําคัญสําหรับใชเพื่อการตัดสินใจในการกําหนดทิศทางการพัฒนาสังคมชุมชนรวมกับองคการบริหาร
สวนตําบล

ตอนที่ 2 เปนการศึกษาขอมูลจากแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นตอองคการบริหารสวน
ตําบล กับการสงเสริมธรรมาภิบาลในองคการปกครองสวนทองถิ่น เปนกระบวนการสรางการมีสวนรวม
ในการสรางเครื่องมือและพั ฒนาเครื่องมือในการประเมิน เพื่อจัดอันดั บความโปรงใส ขององคการ
บริหารสวนตําบล ไดสรางแบบสอบถามจากตัวชี้วัด เรื่องธรรมาภิบาลในระดับองคการปกครองสวน
ทองถิ่น จากหลักคุณธรรม (Ethics) ในการ ปลอดจากการทุจริตและทําผิดกฎหมาย 3 ประเด็นคําถาม
ปลอดจากการทําผิดวินัย 5 ประเด็นคําถาม ปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ/จรรยาบรรณ 3
ประเด็นคําถาม จากหลักการมีสวนรวม (Participation) ในกระบวนการ ใหขอมูลขาวสาร 3 ประเด็น
คําถาม การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 2 ประเด็นคําถาม การใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ 3 ประเด็นคําถาม การพัฒนาความสามารถในการมีสวนรวม 3 ประเด็นคําถาม และจากหลัก
ความโปรงใส (Transparency) เปน ความโปรงใสดานโครงสราง 3 ประเด็นคําถาม ความโปรงใส
ดานการใหโทษ 4 ประเด็นคําถาม ความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล 4 ประเด็นคําถาม รวมทั้งสิ้น
จํานวน 33 ประเด็นคําถาม
ผูศึกษาไดใชวิธีการคํานวณหาคา อัตราสวน รอยละ จากจํานวนรวม 455 ตัวอยาง และการหา
คาเบี่ยงแบนมาตรฐาน (SD) และคาเฉลี่ย (X) (ปรากฏผล ตามตารางแสดงผลที่ 4-6 ถึง 4-15)
13

ตารางที่ 4–6 แสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ตอองคประกอบของตัวชี้วัดสําหรับประเมินความ
โปรงใสของ อบต. ตามหลักคุณธรรม ประเด็นปลอดจากการทุจริตและทําผิดกฎหมาย จํานวน 3 ประเด็น
ประเด็น

ไมได
ปฏิบัติ

ระดับความคิดเห็นตอองคการบริหารสวนตําบล
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก

16
3.51 %

57
12.52%

133
29.23%

178
39.12%

20
4.39%

78
17.14%

132
29.01%

16
3.51%

60
13.18%

113
24.83%

ปฏิบัติ
มากที่สุด

รวม
รอยละ

62
13.62%

9
1.97 %

455
100

173
38.02%

48
10.54%

4
0.87%

455
100

191
41.97%

64
14.06%

11
2.41%

455
100

ปลอดจากการทุ จ ริ ต และทํ า ผิ ด
ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ( ส ม า ชิ ก ส ภ า /
กรรมการบริ ห าร/พนั ก งานส ว น
ตําบลและลูกจาง อบต.)

1. อบต.ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
ฉบับปจจุบัน มากนอยเพียงใด

SD 1.051 X 2.527
2. อ บ ต. ไ ด ป ฏิ บั ติ เ กิ น ก ว า
กฎหมายสภาตํ า บลและองค ก าร
บริหารสวนตําบล
ฉบับปจจุบัน มากนอยเพียงใด

SD 1.050 X 2.358
3. อบต. ได ป ฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ข อง
กฎหมายสภาตํ า บลและองค ก าร
บริ ห ารส ว นตํ า บล
ฉบั บ
ปจจุบัน มากนอยเพียงใด

SD 1.072 X 2.571
174
24
1,365
52
195
378
542
รวม
100
3.8%
14.28% 27.69% 39.70% 12.74% 1.75%
%
จากตารางแสดงความคิดเห็นของกลุมวาอยูในระดับปานกลาง แตหากพิจารณาจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคาเฉลี่ยกลับพบวา ระดับความคิดเห็นสวนมากของกลุมตัวอยางอยูในชวงแคบมีความเห็นเดียวกัน
ว า ตามหลั ก คุ ณ ธรรม ในการปลอดจากการทุ จ ริ ต และทํ า ผิ ด กฎหมายของ (ของสมาชิ ก สภา/
กรรมการบริหาร/พนักงานสวนตําบลและลูกจาง อบต.) อยูในระดับนอย
ขอสังเกตุ ระดับความคิดเห็นสวนมากของกลุมตัวอยาง อยูในชวงแคบมีความเห็นเดียวกันวา ในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ในการปฏิบัติเกินกวากฎหมาย และในการปฏิบัติตามวิธีของกฎหมาย ตามหลัก
คุณธรรม ในการปลอดจากการทุจริตและทําผิดกฎหมายของ (สมาชิกสภา/กรรมการบริหาร/พนักงาน
สวนตําบลและลูกจาง อบต.) อยูในระดับนอย ประเด็นกลุมตัวอยางอาจจะไมเขาใจความหมายของการ
ปฏิบัติเกินกวากฎหมาย และหรือการปฏิบัติตามวิธีของกฎหมาย
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ขอเสนอแนะ ตองจัดกระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดใหงายตอการทําความเขาใจและการใชงานของกลุม
ตัวอยางและประชาชน
ตารางที่ 4–7 แสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ตอองคประกอบของตัวชี้วัดสําหรับประเมินความ
โปรงใสของ อบต. ตามหลักคุณธรรม ประเด็นปลอดจากการกระทําผิดวินัย จํานวน 5 ประเด็น
ประเด็น

ไมได
ปฏิบัติ

ระดับความคิดเห็นตอองคการบริหารสวนตําบล
ปฏิบัตินอย ปฏิบัตินอย ปฏิบัติปาน ปฏิบัติมาก ปฏิบัติมาก
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

13
2.85%

59
12.96%

133
29.23%

175
38.46%

60
13.18%

15
3.29%

17
3.7%

38
8.35%

128
28.13%

161
35.38%

74
16.26%

37
8.13%

11
2.41%

63
13.84%

106
23.29%

198
43.51%

64
14.06%

13
2.85%

รวม
รอยละ

ปลอดจากการกระทําผิดวินัย
(สมาชิกสภา/กรรมการบริหาร/
พนักงานสวนตําบล/ลูกจางอบต)

1. สมาชิกสภา/กรรมการบริหาร/
พนักงานสวนตําบล และลูกจาง
อบต. ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ
มากนอยเพียงใด

SD 1.068 X 2.560

455
100

2.

สมาชิกสภา/ กรรมการบริหาร/
พนักงานสวนตําบล และลูกจาง
อบต. มีความสัมพันธ สวน
บุคคลกับผูรับเหมาหรือ
ประกอบการตางๆ มากนอยเพียงใด

455
100

SD 1.178 X 2.765

3.

สมาชิกสภา/ กรรมการบริหาร/
พนักงานสวนตําบล และลูกจาง
อบต. มีพฤติกรรม สวนตัวที่
เหมาะสมในการแสดงออกกับ
ประชาชนในตําบลของทาน มาก
นอยเพียงใด SD 1.055 X 2.615

4

อบต. ได อํ า นวยความสะดวก
แ ล ะ ส น อ ง ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชนในตํา บล ของทา น มาก
นอยเพียงใด SD 1.125 X 2.554

12
2.63%

78
17.14%

115
25.27%

159
34.94%

78
17.14%

13
2.85%

29
6.37%

99
21.75%

142
31.20%

139
30.54%

40
8.79%

6
1.31%

82
03.60%

337
14.81%

624
27.43%

823
36.18%

316
13.89%

84
03.69%

455
100
455
100

5ในกรณีที่สมาชิกสภากรรมการ
บริหาร/พนักงานสวนตําบลหรือ
ลูกจาง อบต. กระทําผิด ไดมีการ
ลงโทษทางวินัย มากนอยเพียงใด

SD 1.105 X 2.176
รวม %

455
100
2,275
100
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จากตารางแสดงความคิดเห็นของกลุมวาอยูในระดับปานกลาง แตหากพิจารณาจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคาเฉลี่ยกลับพบวา ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ตามหลักคุณธรรมในการปลอดจากการ
กระทําผิดวินัย (ของสมาชิกสภา/กรรมการบริหาร/พนักงานสวนตําบลและลูกจาง อบต.) อยูในระดับ
นอย
ตามหลักการประชาธิปไตย จากตารางแสดงผลตาม ตารางที่ 4-7 แสดงวาคนสวนใหญใหการ
ยอมรับในระดับปานกลางวา สมาชิกสภา/กรรมการบริหาร/พนักงานสวนตําบลและลูกจาง อบต. ยังคง
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมในการปลอดจากการกระทําผิดวินัย ซึ่งแตกตางจากผลการวิเคราะหจากคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ยวาสมาชิกสภา/กรรมการบริหาร/พนักงานสวนตําบลและลูกจาง อบต. ได
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมในการปลอดจากการกระทําผิดวินัยในระดับนอย
การวัดผลและตัดสินผลดวยจํานวนคะแนนสูงสุดที่ปรากฏเบื้องตน ตามหลักการประชาธิปไตย
จึงไมสามารถเปนหลักประกันวาผลที่ไดจะเที่ยงตรงตามเจตนารมณในการตัดสินใจอยางถูกตองเปนจริง
จากสมาชิกสวนใหญของชุมชน
ตารางที่ 4–8 แสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ตอองคประกอบของตัวชี้วัดสําหรับประเมินความ
โปรงใสของ อบต. ตามหลักคุณธรรม ประเด็นปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ/จรรยาบรรณ
จํานวน 3 ประเด็น
ประเด็น
ปลอดจากการกระทํา ผิด มาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของอบต.
1. อบต.ไดปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาที่
ให ไ ว กั บ ประชาชนในตํ า บลของ
ทานมากนอยเพียงใด

SD 1.140 X 2.484

2.

อบต.ได ส นั บสนุ น ธรรมเนี ย ม
ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาใน
ตําบลของทานมากนอยเพียงใด

SD 1.164 X 3.079

3.

อบต.มี ก ารติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ
ประชาชนในตํ า บลของท า น มาก
นอยเพียงใด

SD 1.169 X 2.675
รวม %

ไมได
ปฏิบัติ

ระดับความคิดเห็นตอองคการบริหารสวนตําบล
ปฏิบัตินอย ปฏิบัตินอย ปฏิบัติปาน ปฏิบัติมาก ปฏิบัติมาก
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

รวม
รอยละ

18
3.95%

80
17.58%

116
25.49%

155
34.06%

77
16.92%

9
1.97%

455
100

10
2.97%

33
7.25%

91
20%

139
30.54%

141
30.99%

41
9.01%

455
100

19
4.17%

53
11.64%

114
25.05%

161
35.38%

87
19.12%

21
4.61%

455
100

47
03.44%

166
12.16%

321
23.52%

455
33.33%

305
22.34%

71
05.20%

1,365
100
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ระดับความคิดเห็นสวนมากของกลุมอยูในชวงแคบมีความเห็นเดียวกันวา ในการปลอดจากการกระทําผิด
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ (ของสมาชิกสภา/กรรมการบริหาร/พนักงานสวนตําบลและลูกจาง
อบต.) อยูในระดับ ปานกลาง
ผลการวิเคราะหบงบอกถึงความสําคัญของระบบการเลือกตั้ง ตอบุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้ง
มาเป นสมาชิก สภา/กรรมการบริ หาร จะตองมีความสัมพั นธกับสมาชิ กชุ มชนตามวั ฒนธรรมชุมชน
จะตองใหคํามั่นสัญญาตอสมาชิกชุมชน และสามารถสื่อสารดวยภาษาของชุมชน มาตรฐานความคิดเห็น
ต่ําสุดตอสมาชิกสภา/กรรมการบริหาร/พนักงานสวนตําบลและลูกจาง อบต. จึงตองอยูในระดับปานกลาง

ตารางที่ 4–9 แสดงความคิดเห็นของประชาชน ตอองคประกอบของตัวชี้วัดสําหรับประเมินความ
โปรงใสของ อบต. ตามหลักการมีสวนรวม ประเด็นกระบวนการการใหขอมูลขาวสาร จํานวน 3 ประเด็น
ประเด็น
หลักการมีสวนรวมในกระบวนการ
การใหขอมูลขาวสาร
1. อบต.ไดเปดเผยขอมูลขาวสารแก
ประชาชนในตํ า บลของท า นและ
หนวยงานภายนอก มากนอยเพียงใด

SD 1.858 X 2.237
2. การใหขอ มูลขา วสารของอบต.
ในเขตตํ า บลของท า นครอบคลุ ม
พื้นที่กลุมประชาชนมากนอยเพียงใด

SD 1.169 X 2.358
3. เครื่ อ งมื อ ,วิ ธี ก ารที่ ใ ช เ พื่ อ การ
สื่อสารขอมูลใหแกประชาชนในเขต
อบต. พื้นที่นั้นมีความเหมาะสมมาก
นอยเพียงใด SD 1.108 X 2.325

ไมได
ปฏิบัติ

ระดับความคิดเห็นตอองคการบริหารสวนตําบล
ปฏิบัตินอย ปฏิบัตินอย ปฏิบัติปาน ปฏิบัติมาก ปฏิบัติมาก
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

33
7.25%

96
21.09%

126
27.69%

143
31.42%

44
9.67%

13
2.85%

455
100

29
6.37%

78
17.14%

129
28.35%

152
33.40%

54
11.86%

13
2.85%

455
100

31
6.81%

68
14.94%

137
30.10%

169
37.14%

41
9.01%

9
1.97%

รวม
รอยละ

455
100

1,365
464
139
35
93
242
392
100
6.81 % 17.73 % 28.72 % 34 % 10.18 % 2.56 %
จากตารางแสดงความคิดเห็นของกลุมวาอยูในระดับปานกลาง แตหากพิจารณาจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคาเฉลี่ยกลับพบวา ระดับความคิดเห็นสวนมากของกลุมอยูในชวงแคบมีความเห็นเดียวกันวา ตาม
หลักการมีสวนรวม ในกระบวนการใหขอมูลขาวสาร (ของสมาชิกสภา/กรรมการบริหาร/พนักงานสวน
ตําบลและลูกจาง อบต.) อยูในระดับนอย
รวม %
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ตารางที่ 4–10 แสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ตอองคประกอบของตัวชี้วัดสําหรับประเมินความ
โปรงใสของ อบต. ตามหลักการมีสวนรวม ประเด็น การรับฟงความคิดเห็น จํานวน 2 ประเด็น
ระดับความคิดเห็นตอองคการบริหารสวนตําบล

ประเด็น

ไมได
ปฏิบัติ

ปฏิบัตินอย
ปฏิบัติปาน
ปฏิบัติมาก
ปฏิบัตินอย
ปฏิบัติมาก
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

รวม
รอยละ

30
6.59%

76
16.70%

131
28.79%

157
34.50%

42
9.23%

19
4.17%

455
100

33
7.25%

76
16.70%

123
27.03%

159
34.94%

49
10.76%

15
3.29%

หลั ก การมี ส ว นร ว มในการรั บ ฟ ง
ความคิดเห็น

1.

อบต.ใหความสําคัญกับการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนและ
หนวยงานภายนอกมากนอยเพียงใด

SD 1.182 X 2.356

2.

เ ว ล า ที่ ใ ช ก า ร ตั ด สิ น ใ จ
ดํ า เนิ น งานต า งๆของอบต. เกิ ด ขึ้ น
หลั ง การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จาก
ประชาชนมากนอยเพียงใด

SD 1.189 X 2.352

455
100

910
316
91
34
63
152
254
100
10 %
3.74
6.92 % 16.70 % 27.91
34.73
จากตารางแสดงความคิดเห็นของกลุมวาอยูในระดับปานกลาง แตหากพิจารณาจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคาเฉลี่ยกลับพบวา ระดับความคิดเห็นสวนมากของกลุมอยูในชวงแคบ มีความเห็นเดียวกันวา ตาม
หลักการมีสวนรวมในการรับฟงความคิดเห็น (ของสมาชิกสภา/กรรมการบริหาร/พนักงานสวนตําบล
และลูกจาง อบต.) อยูในระดับนอย
การวิเคราะหผลจากตารางที่ 4-9 และ 4-10 สมาชิกสภา/กรรมการบริหาร/พนักงานสวนตําบล
และลูกจาง อบต. ปฏิบัติตามหลักการมีสวนรวม ในกระบวนการใหขอมูลขาวสาร และตามหลักการมี
สวนรวมในการรับฟงความคิดเห็น ในระดับนอยนั้น นาจะเปนผลของความตอเนื่องจากความสัมพันธ
ตาม ระบบการปกครองของกระทรวงมหาดไทย การเปลี่ยนแปลงพัฒนาใหองคการบริหารสวนตําบล
เปนองคกรของความสัมพันธตามระบบการบริหารจัดการและการบริการ จึงเปนปญหา ในระยะผานของ
สมาชิกสภาและกรรมการบริหาร มีที่มาจากการเลือกตั้ง แตมีการบริหารงานภายใตแนวคิดการปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย และต องขึ้น ตอแนวคิดการปกครองภายใต การกํากับดู แลของ ปลัด อบต.
นายอําเภอ และผูวาราชการจังหวัด
ขอเสนอแนะ ใหปลัด อบต. นายอําเภอ และผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจตอองคการบริหารสวนตําบลใน
ฐานะผูตรวจสอบ และตองตรวจสอบตามขอบัญญัติของ อบต. นั้นๆ อยางเครงครัด
รวม %
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ตารางที่ 4–11 แสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ตอองคประกอบของตัวชี้วัดสําหรับประเมินความ
โปรงใสของ อบต. ตามหลักการมีสวนรวม ในการรวมตัดสินใจ จํานวน 3 ประเด็น
ประเด็น

ไมได
ปฏิบัติ

ระดับความคิดเห็นตอองคการบริหารสวนตําบล
ปฏิบัตินอย ปฏิบัตินอย ปฏิบัติปาน ปฏิบัติมาก ปฏิบัติมาก
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

80
17.58%

83
18.24%

101
22.19%

139
30.54%

44
9.67%

8
1.75%

455
100

58
12.74%

95
20.87%

103
22.63%

151
33.18%

37
8.13%

11
2.41%

455
100

108
23.73%

76
16.70%

98
21.53%

135
29.67%

27
5.93%

11
2.41%

455
100

รวม
รอยละ

หลักการมีสวนรวม
ในการรวมตัดสินใจ

1.

อบต. เปดโอกาสใหประชาชน
ได เ ข า มามี ส ว นร ว มในการจั ด ทํ า
แผนพัฒนา อบต.
มากนอยเพียงใด

SD 1.319 X 2.017
2. ทานมีสวนรวมในการเสนอ
ปญหา หรือความตองการของชุมชน
ตออบต.มากนอยเพียงใด

SD 1.259 X 2.103
3. ทานมีสวนรวมในการตัดสินใจ
โครงการที่ อบต. จั ด ทํ า ในชุ ม ชน
มากนอยเพียงใด

SD 1.136 X 1.846
รวม %

1,365
108
246
108
30
254
302
100
18.02 % 18.61 % 22.12 % 7.91 % 7.91 % 2.20 %
จากตารางแสดงความคิดเห็นของกลุมวาอยูในระดับปานกลาง แตหากพิจารณาจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคาเฉลี่ยกลับพบวา ระดับความคิดเห็นสวนมากของกลุมอยูในชวงแคบ มีความเห็นเดียวกันวา ตาม
หลักการมีสวนรวมในการรวมตัดสินใจ (ตอสมาชิกสภา/กรรมการบริหาร/พนักงานสวนตําบลและลูกจาง
อบต.) อยูในระดับนอย
ปญหาจากแนวคิดของระบบสังคมตามกลไกของระบบทุนผูกขาดที่มีฐานะนําทางเศรษฐกิจและ
ครอบงําสังคมชุมชนเกษตรกรรมไทย จึงเปนตัวกําหนดกรอบคิดเชิงอํานาจ เปนผลใหสังคมชุมชน
เลือกสรรผูมีฐานะนําทางเศรษฐกิจของชุมชนมาเปนสมาชิกสภา และกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล จึงสงผลตอรูปแบบการบริหารจัดการและการบริการขององคการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล ใหเปนไปในรูปแบบของการบริหารจัดการแบบธุรกิจ ตามทักษะของผูไดรับการเลือกสรรคดวย
ความเชื่อมั่นวาไดรับผลสําเร็จแลวและสามารถพิสูจนได หมายเหตุ การบริหารจัดการและการบริการ
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ขอเสนอแนะ สังคมชุมชนตองทําความเขา ถึงปญหาของชุมชนอันเนื่องมาจากกลไกของระบบทุน
ผูกขาด และเรียนรูหลักการสรางสรรคเศรษฐกิจชุมชนรวมกัน นํามาเปนตัวกําหนดการเลือกสมาชิกสภา
และกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ในฐานะผูนําสูการสรางสรรคและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน
ตารางที่ 4–12 แสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ตอองคประกอบของตัวชี้วัดสําหรับประเมินความ
โปรงใสของ อบต. ตามหลักการมีสวนรวม ในการพัฒนาศักยภาพในการมีสวนรวม จํานวน 3 ประเด็น
ระดับความคิดเห็นตอองคการบริหารสวนตําบล

ประเด็น

ไมได
ปฏิบัติ

ปฏิบัติมาก
ปฏิบัตินอย
ปฏิบัติปาน
ปฏิบัตินอย
ปฏิบัติมาก
ที่สุด
ที่สุด
กลาง

รวม
รอยละ

86
18.90%

88
19.34%

79
17.36%

154
33.84%

36
7.91%

12
2.63%

455
100

108
23.73%

66
10.50%

104
22.85%

139
30.54%

32
7.03%

6
1.31%

455
100

57
12.52%

91
20%

110
24.17%

150
32.96%

38
8.35%

9
1.97%

455
100

หลักการมีสวนรวมในการ
พัฒนาศักยภาพในการ
มีสวนรวม

1.

ทา นมี ส ว นร ว มในการประชุ ม
หรือรวมเวทีในการปฏิ บัติงานตาม
โครงการในชุ ม ชน มากน อ ย
เพียงใด

SD 1.359 X 2.004
2. ทานมีสวนรวมในการประเมิน
และติดตามผลการปฏิบัติงานของ
อบต. มากนอยเพียงใด

SD 1.336 X 1.866
3. ทานไดมีสวนรวมในการบริจาค
เงิ น ทุ น แรงงานหรื อ ทรั พ ย สิ น อื่ น
เพื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของ อบต.
มากนอยเพียงใด

SD 1.239 X 2.105
รวม %

1,365
443
251
106
27
245
293
100
18.39 % 17.95 % 21.47 % 32.45 % 7.77 % 1.98 %
จากตารางแสดงความคิดเห็นของกลุมวาอยูในระดับปานกลาง แตหากพิจารณาจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคาเฉลี่ยกลับพบวา ระดับความคิดเห็นสวนมากของกลุมอยูในชวงแคบ มีความเห็นเดียวกันวา ตาม
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ผลการวิจัยจากตาราง 4-12 บงบอกถึงความสนใจในการมีสวนรวมในระดับนอยของประชาชน
ปญหาอาจจะมาจากการขาดกลไกใหประชาชนมีสวนรวม และความไมเขาในเชิงโครงสรางของระบอบ
ประชาธิปไตย การสรางกลไกใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุม ทุกสถานภาพ และ
สามารถเขามารวมไดอยางปลอดภัย จึงเปนการสรางกลไกหรือหลักสูตรของสถาบันการเรียนรูระบอบ
ประชาธิปไตยในระดับสังคมชุมชนฐานราก
ข อ เสนอแนะ ควรผลั ก ดั น ให ห ลั ก การสร า งกลไกหรื อ หลั ก สู ต รของ สถาบั น การเรี ย นรู ร ะบอบ
ประชาธิปไตยในระดับสังคมชุมชนฐานราก เปนความสําคัญในระดับ คุณธรรมและจริยธรรมของชุมชน
ฐานราก
ตารางที่ 4–13 แสดงความคิด เห็ น ของกลุ มตั ว อย า ง ต อ องค ป ระกอบของตั ว ชี้ วั ด สํ า หรั บ
ประเมินความโปรงใสของ อบต. ตามหลักความโปรงใส ประเด็นความโปรงใสดานโครงสราง และดาน
การใหคุณ จํานวน 3 ประเด็น
ประเด็น

ไมได
ปฏิบัติ

ระดับความคิดเห็นตอองคการบริหารสวนตําบล
ปฏิบัตินอย ปฏิบัตินอย ปฏิบัติปาน ปฏิบัติมาก ปฏิบัติมาก
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

รวม
รอยละ

ห ลั ก ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส ด า น
โครงสราง
และดานการใหคุณ

1.

อบต. มีระบบตรวจสอบภายใน
และประชาชนสามารถตรวจสอบได
มากนอยเพียงใด

SD 1.247 X 1.938

65
14.28%

118
25.93%

99
21.75%

134
29.45%

31
6.81%

8
1.75%

34
7.47%

97
21.31%

113
24.85%

153
33.62%

46
10.10%

12
2.63%

16
3.51%

96
21.09%

118
25.93%

164
36.04%

45
9.89%

16
3.51%

115
08.42%

311
22.78%

330
24.18%

451
33.04%

122
08.94%

36
02.64%

455
100

2.

อบต. ใชระบบคุณธรรมในการ
รั บ สมั ค รบุ ค ลากรเข า ทํ า งานใน
อบต. ของทาน มากนอยเพียงใด

SD 1.202 X 2.251
3. อบต. ของทานมีมาตรฐานใน
ก า ร จ า ย ค า ต อ บ แ ท น ต อ ก า ร
ปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจ
มากนอยเพียงใด

SD 1.132 X 2.382
รวม %

455
100

455
100
1,365
100
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จากตารางแสดงความคิดเห็นของกลุมวาอยูในระดับปานกลาง แตหากพิจารณาจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคาเฉลี่ยกลับพบวา ระดับความคิดเห็นสวนมากของกลุมอยูในชวงแคบ มีความเห็นเดียวกันวา ตาม
หลักความโปรงใสดานโครงสรางและดานการใหคุณ(ของสมาชิกสภา/กรรมการบริหาร/พนักงานสวน
ตําบลและลูกจาง อบต.) อยูในระดับนอย
ตารางที่ 4 – 14 แสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ตอองคประกอบของตัวชี้วัดสําหรับประเมินความ
โปรงใสของ อบต. ตามหลักความโปรงใส ประเด็นความโปรงใสดานการใหโทษ จํานวน 4 ประเด็น
ประเด็น

ไมได
ปฏิบัติ

ระดับความคิดเห็นตอองคการบริหารสวนตําบล
ปฏิบัตินอย ปฏิบัตินอย ปฏิบัติปาน ปฏิบัติมาก ปฏิบัติมาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

รวม
รอยละ

หลักความโปรงใส
ดานการใหโทษ

1.

อบต. มีระบบการตรวจสอบ
ความโปรงใสในการทํางาน มาก
นอยเพียงใด

SD 1.187 X 2.176
2. อบต. มีกระบวนการลงโทษที่
ยุติธรรมและรวดเร็วมากนอย
เพียงใด

SD 1.279 X 2.119
3. อบต. มีการปราบผูสอเคาทุจริต
มากนอยเพียงใด

SD 1.181 X 2.112
4. อบต. มีการลงโทษจริงจังตาม
กฎหมายและมีระบบฟองรองที่มี
ประสิทธิภาพมาก-นอยเพียงใด

34
7.47%

109
23.95%

118
25.93%

144
31.64%

37
8.13%

13
2.85%

455
100

36
7.91%

105
23.07%

129
28.35%

145
31.86%

34
7.47%

6
1.31%

455
100

42
9.23%

104
22.85%

123
27.03%

144
31.64%

31
6.81%

11
2.41%

455
100

43
9.45%

107
23.51%

144
31.64%

127
27.91%

29
6.37%

5
1.09%

455
100

SD 1.117 X 2.015
1,820
560
รวม
155
425
514
131
35
%
08.52% 23.35% 28.24% 30.77% 07.20% 01.92% 100
จากตารางแสดงความคิดเห็นของกลุมวาอยูในระดับปานกลาง แตหากพิจารณาจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคาเฉลี่ยกลับพบวา ระดับความคิดเห็นสวนมากของกลุมอยูในชวงแคบ มีความเห็นเดียวกันวา ตาม
หลักความโปรงใสดานการใหโทษ(ของสมาชิกสภา/กรรมการบริหาร/พนักงานสวนตําบลและลูกจาง
อบต.) อยูในระดับนอย
การประเมินความโปรงใสของ อบต. ตามหลักความโปรงใส ตามตาราง 4-13 ประเด็นความ
โปรงใสดานโครงสราง ดานการใหคุณ และ ตาราง 4-14 ดานการใหโทษ มีความยากในทางปฏิบัติ
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ตารางที่ 4 – 15 แสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ตอองคประกอบของตัวชี้วัดสําหรับประเมินความ
โปรงใสของ อบต. ตามหลักความโปรงใส ประเด็นความโปรงใสดานการเปดเผยการมีสวนรวม จํานวน 4
ประเด็น
ประเด็น

ไมได
ปฏิบัติ

ระดับความคิดเห็นตอองคการบริหารสวนตําบล
ปฏิบัตินอย ปฏิบัตินอย ปฏิบัติปาน ปฏิบัติมาก ปฏิบัติมาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

รวม
รอยละ

หลัก ความโปรงใส
ดานการเปดเผยการมีสวนรวม

1.

ประชาชนในตําบลไดรับรูการ
ทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบ
การบริหาร อบต. ของทาน มากนอย
เพียงใด

101
22.19%

105
23.07%

122
26.81%

36
7.91%

8
1.75%

455
100

115
25.27%

93
20.43%

91
20%

113
24.83%

33
7.25%

10
2.19%

455
100

91
20%

93
20.43%

106
23.29%

126
27.69%

30
6.59%

9
1.97%

455
100

89
19.56%

102
22.41%

98
21.53%

132
29.01%

26
5.71%

8
1.75%

455
100

378
20.77%

389
21.37%

400
21.98%

493
27.09%

125
06.87%

35
01.92%

1,820
110

SD 1.299 X 1.892

2.

ประชาชนในตําบลไดมีสวน
รวมในการจัดซื้อ จัดจาง สัมปทาน
ตางๆของ อบต. มากนอยเพียงใด

SD 1.376 X 1.479
3. ประชาชน/สื่อ/NGO ในตําบล
ของทานมีโอกาสเขาไปควบคุมดูแล
การบริหารงาน ของ อบต. มากนอย
เพียงใด

83
18.24%

SD 1.307 X 1.864

4. มีกลุมวิชาชีพจากภายนอก อบต.
ไดเขามารวมตรวจสอบการบริหาร
จัดการใน อบต.
มากนอยเพียงใด

SD 1.290 X 1.840
รวม
%
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จากตารางแสดงความคิดเห็นของกลุมวาอยูในระดับปานกลาง แตหากพิจารณาจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคาเฉลี่ยกลับพบวา ระดับความคิดเห็นสวนมากของกลุมอยูในชวงแคบ มีความเห็นเดียวกันวา ตาม
หลักความโปรงใสดานการเปดเผยการมีสวนรวม (ของสมาชิกสภา/กรรมการบริหาร/พนักงานสวนตําบล
และลูกจาง อบต.) อยูในระดับนอย
การประเมินความโปรงใสของ อบต. ตามหลักความโปรงใส ตามตาราง 4-13 ประเด็นความ
โปรงใสดานโครงสราง ดานการใหคุณ ตาราง 4-14 ดานการใหโทษ และตารางที่ 4 – 15 ดานการ
เปดเผยการมีสวนรวม การประเมินภายในเปนเครื่องมือที่จําเปนและสําคัญของการบริหารองคกรใน
ปจจุบัน ตอผลการพัฒนาการ การบริหารจัดการและการบริการ องคการบริหารสวนตําบลตองกําหนด
ตัวชี้วัดผลการดํ าเนินงานของทุกโครงการ รวมถึงตัว ชี้วัดผลดานการบริหารและบริการ นํามาเปน
เครื่องมือในการประเมินภายใน และนําผลการประเมินภายในมาเปนเครื่องมือในการประเมินภายนอก
เพื่อสรางการมีสวนรวมและพัฒนาการมีสวนรวมในทุกระดับ อยางสรางสรรค ตามแนวทางสมานฉันท
ขอเสนอแนะ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหรือเครื่องมือในการประเมินภายในควรจัดทําเปนขอบัญญัติ
อบต. เอกสารโครงการ ตัวชี้วัด และการประเมินผลภายใน ตองจัดทําเปนเอกสารเผยแพรผานหอจดหมาย
เหตุตําบล หอจดหมายเหตุจังหวัด และหรือนํามาเปดเผยในที่อันควรของสังคมชุมชนภายในพื้นที่ อบต
นั้นๆ เพื่อแกไขเหตุของความรุนแรง และรวมสรางสรรค สังคมชุมชนสมานฉันท
ตอนที่ 3 ศึกษาวิเคราะหจากปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
1 ผลวิเคราะหปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการแสดงความคิดเห็นในดานตางๆขององคการบริหาร
สวนตําบล การประมวลผลไดคําตอบโดยรวม ถึงปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไข
ปญหานั้น มีความครอบคลุมตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล(ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537) และบทบาทอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
(ตามพระราชกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด
ที่ 2 มาตรา 16) ดานความตองการให อบต. ดําเนินการแกไขปญหา ดานตางๆ เรียงลําดับจากมากสุดจาก
คําตอบ 274 คําตอบ นํามาวิเคราะหจําแนกได 13 กลุม ดังนี้
1. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 55 คะแนน 2. การสงเสริมอาชีพ 45
คะแนน
3. หลักคุณธรรม
39
คะแนน
4. หลักความโปรงใส 27
คะแนน
5. หลักการมีสวนรวม 20
คะแนน
6. ดานสิ่งแวดลอม
17
คะแนน
7. ดานการศึกษา
12
คะแนน
8. ดานการพัฒนาองคกร 12
คะแนน
9. ดานสาธารณสุข
10
คะแนน
10. การพัฒนาคน
10
คะแนน
11. ดานวัฒนธรรม
8
คะแนน
12. ดานสวัสดิการ
8
คะแนน
13. ดานอื่น ๆรวม
11
คะแนน
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ความตองการให อบต. ดําเนินการแกไขปญหา มีน้ําหนักมากในดานการดํารงชีพ ในดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการและการสงเสริมอาชีพ ความตองการให อบต. ดําเนินการแกไขปญหาใน
ดานธรรมรัฐระดับ อบต. และปญหาผลกระทบจากสิ่งแวดลอมมีน้ําหนักในลําดับรองลงมา ความใสใจ
ดานการศึกษาการพัฒนาคน การพัฒนาองคกร การสาธารณสุข การสวัสดิการ และอื่นๆยังไดรับความ
สนใจต่ํา หมายเหตุ เปนความคิดเห็นที่สะทอนถึงความคิดหวังพึ่ง การแสวงหาอัศวินมาขาว คนดี คนเกง
มารับใชชวยเหลือเพื่อแกปญหาการดํารงชีพและชีวิตประจําวัน เปนที่มาของขอสัญญาเพื่อใชหาเสียง
ตารางที่ 4–16 แสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ตอองคประกอบของตัวชี้วัดสําหรับประเมินความ
โปรงใสของ อบต. ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี(หลักคุณธรรม)จากจํานวนประมวลคําตอบรวม 153
คําตอบ
องคประกอบหลักในการประเมิน
ความตองการ
ขอเสนอแนะ
เขาไปมีสวนรวม
เพื่อนําไปแกไข
1. หลักคุณธรรม
10
29
1.1 ปลอดจากการทุจริต
4
10
1.2 ปลอดจากการทําผิดวินัย
2
13
1.3 ปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ
4
6
2. หลักการมีสวนรวม
12
24
2.1 การรับฟงความคิดเห็น
1
3
2.2 การใหขอมูล
3
8
2.3 การรวมตัดสินใจ
3
5
2.4 การพัฒนาศักยภาพในการมีสวนรวม
5
8
3. หลักความโปรงใส
8
26
3.1 ดานโครงสราง
2
6
3.2 ดานการใหคุณ
3
3.3 ดานการใหโทษ
3
3.4 ดานการเปดเผยการมีสวนรวม
6
14
4. ความเห็นและขอเสนออื่นๆ
8
36
รวม
38
115
ในการประมวลผลความตองการเขาไปมีสวนรวมในการบริหารงาน อบต. ในดานตางๆมาก-นอย และ
ขอเสนอแนะตางๆ พบวาความตองการเขาไปมีสวนรวม ต่ํากวาความตองการเพียงการใหขอเสนอแนะ
เพื่อนําไปแกไข การใหน้ําหนักตอหลักการมีสวนรวมสูง ตามมาดวยหลักคุณธรรมและหลักความ
โปรงใส อยางใกลเคียง ที่ควรสนใจ คือไมมีขอเสนอโดยตรงตอดานการใหคุณใหโทษ และยังมี
ความเห็นและขอเสนออื่นๆรวมมาเปนจํานวนมาก
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ผลการวิเคราะหตาราง 4-16 บงบอกวา กลุมตัวอยางไมตองการแสดงตัวเปนปฏิปกษตอสมาชิก
สภา/กรรมการบริหาร/พนักงานสวนตําบลและลูกจาง อบต. จึงแสดงตัวเพียงตองการเสนอแนะเพือ่ นําไป
แกไข มากกวาความตองการเขาไปมีสวนรวมแกไขโดยตรง ดานความสําคัญตอองคประกอบหลักทั้ง
สามในการประเมินมีน้ําหนักพอกัน
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บทที่ 5
อภิปรายผลขอสรุป ขอคนพบ
และขอเสนอแนะ
5.1 อภิปรายผลขอสรุป
ขอสรุปเวทีเสวนาทางวิชาการ
5.1.1 องคการบริหารสวนตําบลมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้น พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16-18 และประกาศ
เรื่องการกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด เมื่อ
วัน ที่ 13 สิงหาคม 2547 ชวยให องคการบริ หารสว นตําบลมีความชัดเจนสามารถที่ จะตั ด สิน ใจหรือ
ดําเนินการใดๆอันจะเปนประโยชนกับประชาชนไดอยางเต็มที่โดยไมตองมีความกังวลในเรื่องฐาน
ความผิดที่จะตามมา และมีความรูความเขาใจที่ถูกตองจะทําใหการดําเนินงานตางๆในสวนที่เปนอํานาจ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.2 เจตนารมณทางการเมืองในการกระจายอํานาจมีความชัดเจน มติคณะรัฐมนตรียืนยัน
แนวทางการถายโอนภารกิจจากสวนราชการสูองคการบริหารสวนตําบล รัฐบาลมีความชัดเจนเรื่อง
การจัดสรรรายได รอยละ 35 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชวยใหมีความเชื่อมั่นตอการกระจายอํานาจ
มากขึ้น
5.1.3 ประชาชนในทองถิ่นมีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น เปนทั้งบวกและลบ สวนที่เปน
ทางบวกคือการเขาติดตามตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล สวนที่เปนทางลบคือความ
ไมไววางใจและการรูสึกวาการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลเขาถึงไดยาก
5.1.4 การมีสวนรวมของประชาชน ในองคการบริหารสวนตําบลยังมีนอยมากขาดกลไกที่จะ
ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวม ปลอยใหเกิดการมีสวนรวมโดยธรรมชาติ (คนใดสนใจก็เขามามีสวน
รวม) แตหัวใจสําคัญ คือ การสรางกลไกใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุม ทุก
สถานภาพ และสามารถเขามามีสวนรวมไดอยางปลอดภัยและเปนความจําเปนในระบอบประชาธิปไตยที่
ประชาชนจะตองทําหนาที่ในการติดตามการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล และทําหนาที่เปน
“กระจก” เพื่อสะทอนประสิทธิภาพการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล
5.1.5 การจั ด ทํ า คู มื อ มาตรฐานการทํ า งานตามหลั ก ความโปร ง ใส มี ค วามล า ช า ของส ว น
ราชการเดิมที่ถายโอนภารกิจมายังองคการบริหารสวนตําบลและยังไมสามารถจัดทําคูมือการทํางานเปน
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5.1.6 ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมาย ที่ไมสอดคลอง หรือ ไมเอื้อตอการดําเนินภารกิจที่
ไดรับการถายโอนเพื่อใหเกิดความคลองตัวและความสอดคลองกันและไดรับการยอมรับทางกฎหมาย
จากสวนราชการอื่นๆ
5.1.7 การใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธ ขององคการบริหารสวนตําบลเองเขาใจใน
ความสําคัญของการประชาสัมพันธจึงมีพื้นที่ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร และ ปายประกาศ
ตางๆ อยูตามจุดในหมูบานเพื่อประชาสัมพันธเผยแพรการดําเนินงานของ อบต. มีการเปดโอกาสให
ประชาชนสามารถเขารวมการประชุมสภา หรือการเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจางของ
อบต.
5.1.8 การจัดทําแผนแมบท อบต. จะตองดําเนินการภายใตหลักการมีสวนรวม คือ ให
ประชาชนมีสวนรวมในการคิด การทํา การไดรับผลประโยชน และการประเมินผล
เวที ป ระชาชนจะต อ งเป น เวที ที่ มี ก ารตระเตรี ย มมี ก ารประชาสั ม พั น ธ อ ย า งกว า งขวาง ให
ประชาชนเขารวมมากที่สุด ใหประชาชนไดรูวาประชุมเรื่องอะไร จะทําอะไร ไดประโยชนอะไร เวที
ประชาชนในการทําแผน อบต. ไมใชเวทีมารับแผนแมบท ซึ่งไดจัดทําไวเรียบรอยแลว โดยบุคคลกลุม
หนึ่ง
5.1.9 การจัดใหมีประชาพิจารณ การเลือกโครงการ ที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความ
ตองการของชุมชน และกระทบตอระบบนิเวศนวิทยาของพื้นที่ ตัวอยางโครงการที่มีผลกระทบกับระบบ
นิเวศนวิทยา และสิ่งแวดลอมของชุมชน เชน พบวาถนนหลายสายปดกั้นทางเดินของน้ํา ทําใหน้ําทวม
ชุมชน การวางทอไมไดขนาด พอถึงฤดูผลเกิดน้ําไหลหลาก ถายเทไมทัน ทําใหน้ําทวมขังทําใหชาวบาน
เดือดรอน
5.1.10 การจัดทําแผนพัฒนา อบต. ถือเปนกลไกหนึ่งที่จะทําใหองคการบริหารสวนตําบล
บรรลุจุดมุงหมายในการพัฒนา การจัดทําแผนพัฒนา อบต. เปนการวางแผนใชทรัพยากรใหคุมคา และ
เกิดประโยชนสูงสุดทั้งในปจจุบันและอนาคต จะตองปฏิบัติตามแผน โครงการที่กําหนดจะตองเกิดผล
สัมฤทธิ์ในชวงเวลาที่กําหนด มีการควบคุมติดตาม และประเมินผลโดยการบริหารตามแผน ซึ่งแผนที่
กําหนดนั้นจะตองเกิดจากการมีสวนรวมของประชาชน มีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได
การจั ด ทํ า แผนระยะยาว 3 ป 5 ป และ 10 ป ควรจั ด ทํ า แผนแม บ ท อบต. และต อ งกํ า หนด
วิสัยทัศน ภารกิจหลักและจุดมุงหมายอยางชัดเจน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการกําหนดประเด็นสําคัญ
ๆ ตองเรียงลําดับความสําคัญเรงดวนและประเมินสถานภาพขององคกร ทั้งที่เปนจุดเดน จุดดอย และสิ่ง
คุกคาม ใหชัดเจน
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ในการจัดทําแผนควรพิจารณาโครงการระยะยาว 10 ป ระยะกลาง 5 ป และระยะสั้น 2-3 ป โดย
คํานึงถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษยเปนหลัก และการพัฒนาวัตถุเปนรอง
5.1.11 การบริหารงบประมาณ ควรใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิ์อนุมัติยอดเงินได
ไมเกิน 100,000 บาท
- การประมูล จัดซื้อ จัดจาง รัฐตองสนับสนุนใหภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และองคกร
เอกชนมีสวนรวมตั้งแตกระบวนการตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย การจัดซื้อ จัดจาง เพื่อความโปรงใส
และมีประสิทธิภาพ รัฐไมสูญเสียประโยชน ทําใหการกระจายอํานาจใหทองถิ่นเกิดประสิทธิผลเต็มที่
- การพัฒนาองคกรและชุมชน ควรเนนการพัฒนาคุณภาพของคนมากกวาการพัฒนาวัตถุ
ปจจุบันองคการปกครองสวนทองถิ่นจะเนนการพัฒนาวัตถุมากกวาการพัฒนาคุณภาพของคน
5.2 ขอคนพบ ปญหาและชองทางทุจริต
5.2.1 สาเหตุและเงื่อนไขของการทุจริต
จากการวิเคราะหสาเหตุและเงื่อนไขของการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานขององคการ
บริหารตําบล มาจากเงื่อนไข หรือขั้นตอนตางๆ ของระบบการบริหาร และการจัดการทางการเงิน ในหลาย
ขั้นตอนเชน ในระบบจายเงิน การจัดการตัง้ งบประมาณ รายรับจากภาษี รายไดจากคาปรับ รายไดจาก
ทรัพยสิน รายไดจากสาธารณูปโภค หรือจากเงื่อนไขของทุกขั้นตอน ของการบริหาร และการเงิน ไดสรุปผล
มาเปนแบบจําลองแผนที่ทางการเงินในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลและแบบจําลองแผนที่
ทางการเงินและชองทางทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
5.2.2 แบบจําลองแผนที่ทางการเงินในการบริหารองคการบริหารสวนตําบล

ขอบัญญัติงบประมาณ

- หลักการมีสวนรวม
- หลักความโปรงใส
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5.2.3 แบบจําลองแผนที่ทางการเงินและชองทางการทุจริตประพฤติมิชอบในองคการบริหารสวนตําบล
หลักการมีสวนรวม
หลักความโปรงใส

เปดเผยการมีสว นรวม

การใชจายงบประมาณ

หลักความโปรงใส
- ใหคุณ
- ใหโทษ

ระบบการใชจา ยงบประมาณ

- จายโดยทุจริตแบบทับซอน (ผูบริหารเปนผูรับเหมา)
- จายโดยทุจริตผิดประเพณี ( ใตโตะ/ ตามน้ํา)
- จายโดยทุจริตผิดตอมาตรฐานวิชาชีพ (ลดสเปค/ ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ)
- จายโดยทุจริตตกแตงบัญชี / แกไขใบเสร็จ/ เพิ่มตัวเลขคาใชจาย
- ไมจัดเก็บภาษีตามจริงประเมินภาษีต่ํากวาความจริงเก็บภาษีต่ํา/รับสวนตัวอีก
กอนใหญๆ ×ทุจริตแบบทับซอน
-ไมคุมครองดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
- จัดเก็บผลประโยชนจากทรัพยสินขององคกรต่ํากวาความเปนจริง
- ไมจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ ของตน (ขาดวิสัยทัศน / ขาดความโปรงใส/ ขาดการมีสวนรวม)
- จัดทํางบพัฒนาสาธารณูปโภค ละเลยงบพัฒนาดานอืน่ ๆ
- ทําลายบรรยากาศประชาธิปไตย การแสวงหาอํานาจเปนแนวโนมสูการแสดง ผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจสูการทุจริตในที่สดุ
- ไมดแู ลควบคุมการใชประโยชนจากทรัพยากรชุมชนละสิ่งแวดลอมเปนเงื่อนไขทุจริต
- การไมจดั ทําผังเมือง การปลอยปละละเลยใหมกี ารทําผิด ขอบัญญัติ อบต. เปนความผิดมาตรฐาน
วิชาชีพ/ ผิดวินัย
- การไมสงเสริมสิทธิประชาชน เชน การตรวจตราเครื่องชั่งตวงวัด ผิดหลักความโปรงใส การให
คุณ ใหโทษ
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- การไมสงเสริมสิทธิประชาชน เชน การตรวจตราเครื่องชั่งตวงวัด ผิดหลักความโปรงใส
การใหคณ
ุ ใหโทษ
- การไมรักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน / การทะเบียนราษฎร เปน
การทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ
- การไมจัดทําแผนพัฒนาการสงเสริมการลงทุนทะเบียนพาณิชย การกํากับดูแลโรงงาน ทํา
ผิดมาตรฐานวิชาชีพ ผิดวินยั เปนเงื่อนไขนําสูการทุจริต
- การปลอยปละละเลยใหมีการทําผิดขอบัญญัติเปนเงื่อนไขใหมีการเรียกรองผลประโยชน
แบบทุจริตตามมาในที่สุด
- การบริหารเงินงบอุดหนุนเงินเพิ่มพิเศษ ไมโปรงใส ขาดการมีสวนรวมเปนเงื่อนไขการเรียก
รับผลประโยชนหรือการเพิ่มตัวเลขใบเสร็จ/ หลักสูตรทางการเงิน
- การเปรียบเทียบปรับ คดีความผิดตามกฎหมาย โดยไมจดั ทําขอบัญญัติ อบต. เปนเงือ่ นไข
การเรียก
รับผลประโยชน เปนการทุจริต
- การขาดคุณธรรมเปนเงื่อนไขเรียกรับผลประโยชน แมแตจากเงินสนับสนุนการพัฒนา
การศึกษา การสาธารณสุข เงินสวัสดิการ อาหารเด็ก
- งบประมาณเกีย่ วกับงานดานวัฒนธรรมงายตอการทุจริต ในการใชจายงบประมาณ เนือ่ งจาก
ไมมีเจาภาพตัวจริงในการตรวจสอบดูแลอยางเขมแข็ง
- งบฉุกเฉินงบชวยเหลือ ผูประสบภัยยากตอการตรวจสอบงายตอการทุจริตในวงเงินสูง
- การขออนุญาต/ออกใบอนุญาตตางๆ เปนวัฒนธรรม รับเงินใตโตะ/ คาน้ํารอนน้ําชา / คาเงิน
กินเปลาเปนการเปลี่ยนถายผลประโยชนจากขาราชการมาสูพนักงาน อบต.
- การใชอํานาจตาม พ.ร.บ. โดยความผิดทีม่ ีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ (ปรับสถาน
เดียว) ตาม พ.ร.บ. ที่ไดรับการถายโอน จํานวน 39 พ.ร.บ. เปนเงื่อนไขสูความทุจริตเพิ่มขึ้น
- ความไมเชื่อถือในคุณธรรม ความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชนตอผูบริหาร
อบต. เปนผลตอการชะงักงันของการถายโอนสถานการศึกษา
- การเปรียบเทียบปรับในคดีอาญาในความรับผิดชอบตามภารกิจที่ไดรับการถายโอน พ.ศ.
2546 จํานวน 24 พ.ร.บ. เปนเงื่อนไขสูการทุจริตเพิ่มขึ้น
- ความไมเชื่อถือในคุณธรรม ความโปรงใส และการมีสวนรวมจากประชาชนจากสวน
ราชการผูใชอํานาจเดิมตาม พ.ร.บ. ที่ไดรับการถายโอน มีผลกระทบตอการกระจายอํานาจ
เปนผลใหเกิดความไมชัดเจนในการใชอํานาจเปนเงื่อนไขของการทุจริต และการละเลยไม
ปฏิบัติหนาที่เปนความผิดวินัย และความผิดมาตรฐานวิชาชีพ
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5.3 ขอเสนอแนะ จากประเด็นปญหา
5.3.1 จากประเด็นปญหาที่มีความเห็นรวมมากสุดคือ ผูกระทําผิดขอบัญญัติและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับ อบต. กระทําผิดชัดเจน(มีใบเสร็จ)แตไมมีการลงโทษตามความเหมาะสม และยังไดรับ
ผลประโยชนจากการกระทําผิดอยางประจักษชดั และประชาชนยังขาดการมีสวนรวมในเรื่องหลักความ
โปรงใสดานการใหคุณและใหโทษ ตอผูกระทําผิดขอบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ อบต. ผลของ
การใหความเห็นตามแบบสํารวจของกลุมตัวอยาง ไมมีคะแนนที่ระบุความตองการมีสวนรวม ในการ
ผลักดันใหมกี ารลงโทษ และการใหคุณใหโทษ โดยตรง เปนตัวบงชี้ถึงอันตราย และความยากในการ
แกไขปญหานี้ จากขอสรุปของเวทีวิชาการมองวาเพราะเปนเงื่อนไขของการกอใหเกิด ความขัดแยงจาก
หลักการ แลวพัฒนาไปเปนปญหาสวนตัว โดยเริม่ ตนจากปญหาความโปรงใสของอบต. แลวแปร
เปลี่ยนไปเปนปญหาความขัดแยงสวนตัวในที่สุด จึงตองจัดการปญหาความโปรงใส อบต. ดวยหลักการ
สมานฉันท
5.3.2 การจัดการปญหาความโปรงใส อบต. ดวยหลักการสมานฉันท จากการนําหลัก
ธรรมาภิบาลในระดับ อบต. มาใช เปนตัวชี้วัดความโปรงใส อบต. และสรางกระบวนการตอเนือ่ งดวย
วิธีพัฒนาตัวชีว้ ัดความโปรงใส อบต. มา เปนตัวพัฒนาคุณธรรม ของสมาชิกสภา/กรรมการบริหาร/
พนักงานสวนตําบลและลูกจาง อบต. รวมถึงประชาชนผูมีสวนรวมในระดับตางๆของอบต. ตามรูป
แบบจําลองคุณธรรมจริยธรรมระดับทองถิ่นที่นําไปสูการปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบของ
องคการบริหารตําบลเปนขั้นตอนดังนี้
5.3.2.1 นําเอาหลักธรรมาภิบาลระดับ อบต. มาวัดระดับความโปรงใสของ อบต. ดวย
องคประกอบหลักในการประเมินจัดอันดับความโปรงใส อบต. ของหลักคุณธรรม หลักการมีสวนรวม
หลักความโปรงใส
5.3.2.2 จัดอันดับความโปรงใส อบต. แกไขตามลําดับที่ 1 - 3 (1. หลักความโปรงใส ดานใหคุณใหโทษ 2. หลักการมีสวนรวม - รวมตัดสินใจ 3. หลักคุณธรรม – ปลอดจากการทุจริต)
5.3.2.3 จัดทําคูมือมาตรฐานการทํางานตามหลักความโปรงใส มีเนื้อหาของ ภารกิจตาม พรบ.
ภารกิจตามทีไ่ ดรับการถายโอน และ ภารกิจตามขอบัญญัติ อบต.
5.3.2.4 เผยแพรคูมือ (ทุกครัวเรือน) เพื่อสรางกระบวนการ ใหขอมูลและการ รวมตัดสินใจ
5.3.2.5 จัดทําแผนแมบท อบต. ดวยกระบวนการ รับฟงความคิดเห็นและการรวมตัดสินใจ
5.3.2.6 จัดใหมีประชาพิจารณ การเลือกโครงการดวยกระบวนการที่เปดเผยดานโครงสราง การ
เปดเผยดานการมีสวนรวมและการพัฒนาศักยภาพการมีสวนรวม
5.3.2.7 จัดทําแผนพัฒนา อบต. ระยะ 3 - 5 - 10 ป
5.3.2.8 จัดทําขอบัญญัติ อบต. ตามแผนพัฒนา พรอมกับการพัฒนาศักยภาพการมีสวนรวม
และการปลอดจากการทําผิด มาตรฐานวิชาชีพ
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5.3.2.9 ติดตามตรวจสอบตามแผนพัฒนา และรวมสรางกระบวนการ การมีสวนรวมพัฒนา
ศักยภาพการมีสวนรวม
5.3.2.10 จัดทําขอบัญญัติ อบต. กรอบการบริหารงบประมาณ และการติดตามตรวจสอบได
เพื่อเสริมสรางและพัฒนาหลักนิติธรรม เสริมสรางและพัฒนาหลักสํานึกรับผิดชอบ เสริมสรางและ
พัฒนาหลักความคุมคา
5.3.2.11 ประเมินความโปรงใส อบต. เพื่อเสริมสรางและพัฒนาหลักนิติธรรม เสริมสรางและ
พัฒนาหลักสํานึกรับผิดชอบ เสริมสรางและพัฒนาหลักความคุมคา
5.3.2.12 พัฒนาตัวชีว้ ัด ความโปรงใส
ใหเปนเครื่องมือที่สามารถวัดไดเปนจํานวนและ
เปรียบเทียบไดชัดเจน เปนขอมูลที่มีอยูแลวอางอิงไดและเชื่อถือได เปนขอมูลที่สะทอนสถานภาพของ
ทุก อบต. ไดอยาง เสมอหนากัน เปนขอมูลที่สามารถเก็บไดสะดวกไมซับซอน และเปนขอมูลเชิง
ประจักษมิใชความคิดเห็น
รูปแบบจําลองคุณธรรมจริยธรรมระดับทองถิ่นที่นําไปสูการปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของ องคการบริหารตําบล
องคประกอบหลักในการประเมิน
จัดอันดับความโปรงใส อบต.
1. หลักคุณธรรม
1. การนําเอาหลักธรรมาภิบาลระดับ อบต.
2. หลักการมีสวนรวม
มาวัดระดับความโปรงใสของ อบต.
3. หลักความโปรงใส

2. จัดอันดับความโปรงใส อบต. แกไข
ตามลําดับที่ 1 - 3

3. จัดทําคูมือมาตรฐานการทํางาน
ตามหลักความโปรงใส

4. เผยแพรคูมอื
(ทุกครัวเรือน)

1. หลักความโปรงใส - ดานใหคุณใหโทษ
2. หลักการมีสวนรวม - รวมตัดสินใจ
3. หลักคุณธรรม
- ปลอดจากการทุจริต
- ภารกิจตาม พรบ.
- ภารกิจตามที่ไดรับการถายโอน
- ภารกิจตามขอบัญญัติ อบต.
- ใหขอมูล
- รวมตัดสินใจ
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5. จัดทําแผนแมบท อบต.

6. จัดใหมีประชาพิจารณ
การเลือกโครงการ

- รับฟงความคิดเห็น
- รวมตัดสินใจ
- เปดเผยดานโครงสราง
- เปดเผยดานการมีสวนรวม
- พัฒนาศักยภาพการมีสวนรวม

7. จัดทําแผนพัฒนา อบต.
ระยะ 3 - 5 - 10 ป

8.จัดทําขอบัญญัติ อบต.
ตามแผนพัฒนา

9.ติดตามตรวจสอบ
ตามแผนพัฒนา

10. จัดทําขอบัญญัติ อบต.
กรอบการบริหารงบประมาณ
ติดตามตรวจสอบได

11.ประเมินความ
โปรงใส อบต.

- พัฒนาศักยภาพการมีสวนรวม
- ปลอดจากการทําผิด มาตรฐาน
วิชาชีพ
- มีสวนรวม
- พัฒนาศักยภาพการมีสวนรวม

- ปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ
- เปดแผนการมีสวนรวม
- การพัฒนาศักยภาพการมีสว นรวม
- เสริมสรางและพัฒนาหลักนิติธรรม
- เสริมสรางและพัฒนาหลักสํานึกรับผิดชอบ
- เสริมสรางและพัฒนาหลักความคุมคา
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12.พัฒนาตัวชีว้ ัด
ความโปรงใส

- สามารถวัดไดเปนจํานวนและเปรียบเทียบไดชดั เจน
- เปนขอมูลที่มีอยูแลวอางอิงไดและเชื่อถือได
- เปนขอมูลที่สะทอนสถานภาพของทุก อบต. ไดอยาง เสมอ
หนากัน
- เปนขอมูลที่สามารถเก็บไดสะดวกไมซบั ซอน
- เปนขอมูลเชิงประจักษมิใชความคิดเห็น

5.4 งานเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม ในระดับตําบล
ขอเสนอแนะ ในการเสริมสรางองคการบริหารตําบลใหปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดวย
งานเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรมระดับ องคการบริหารสวนตําบล
1. โครงการสนับสนุนใหคนทําความดีเปนหนาที่ของ อบต. อาจกําหนดใหเปนโครงการหนึ่งของ
ศูนยคุณธรรม ประสานรวมมือกับทุก อบต. และองคกรภาคประชาชนในพืน้ ที่ อบต.นั้น รวมกันสราง
หลักเกณฑและตนแบบของคนทําความดีในระดับพืน้ ที่ อบต. นั้นๆ อาจจะมีหรือไมมีรางวัลเปนวัตถุ แต
ตองมีประกาศเกียรติคณ
ุ มอบให มีการจัดกิจกรรมนี้ตอเนื่องกันไปเปนประจําทุกป ไมมีการจํากัดประเภท
ของการทําความดี ไมมีการจํากัดจํานวนของผูทําความดี และสามารถพัฒนาไปเปนงานมหกรรมของคนดี
ของป พ.ศ. ..........แหง อบต. .................
2. จัดทําตัวชี้วดั ความโปรงใสในระดับ อบต.โดย อบต. รวมกับองคกรชุมชนอื่นๆ ตองกําหนดให
จัดทําตัวชีว้ ัดความโปรงใสกับทุกโครงการ กับทุกขอบัญญัติ ของ อบต. และพัฒนาตัวชี้วัดใหงายตอความ
เขาใจของสมาชิก อบต. และสมาชิกชุมชนโดยรวม ใหสามารถใชประโยชนจากตัวชีว้ ัดใน
กระบวนการพัฒนา อบต. โดยรวม
3. จัดทําหอจดหมายเหตุระดับ อบต และระดับ อบจ. สําหรับใชเปนที่จดั เก็บเอกสารผลงานของ
อบต. (จํานวน 2 ชุด 2 หอจดหมายเหตุ) เพื่อสรางและพัฒนาความโปรงใสดานการใหขอมูลขาวสาร ตาม
หลักการมีสวนรวม
4. จัดทําคูมือมาตรฐานการทํางานตามหลักความโปรงใสแสดงรายละเอียดในทุกภารกิจของ อบต.
ตาม พ.ร.บ.ทุกฉบับ รวมถึงภารกิจตามที่ไดรับการถายโอนอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจ และ
ภารกิจตามขอบัญญัติ อบต. และดําเนินการเผยแพรคมู ือมาตรฐานการทํางานตามหลักความโปรงใสนี้
พรอมกับการสรางความเขาใจไปยังองคกรชุมชน สมาชิก อบต. และสมาชิกของชุมชน (ทุกครัวเรือน)
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5. จัดทําแผนพัฒนา อบต. ระยะ 3 - 5 - 10 ป และจัดทําแผนแมบท อบต. โดยการมีสวนรวม
ขององคกรชุมชน สมาชิก อบต. และสมาชิกของชุมชน (ทุกครัวเรือน) ดวยกระบวนการมีสวนรวม
สูงสุด ตามหลักการมีสวนรวม และหลักความโปรงใส เพื่อพัฒนาหลักคุณธรรม ของสมาชิกสภา/
กรรมการบริหาร/พนักงานสวนตําบลและลูกจาง อบต.
6. จัดใหมปี ระชาพิจารณ แผนพัฒนา อบต. (ระยะ 3 - 5 - 10 ป) และจัดใหมีประชาพิจารณ
แผน แมบท อบต. ใหเปนกลไกในการเลือกโครงการสําคัญ เรงดวน นอยมาก อยางเปดเผยทัง้ ดาน
โครงสราง ดานการมีสวนรวม การพัฒนาศักยภาพการมีสวนรวม และพัฒนาโครงการไปสูการจัดทํา
เปนขอบัญญัติ อบต. เพื่อนํามาเปนกลไกและเครื่องมือในการบริหาร และการจัดการของ อบต.ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
7. ตองรีบดําเนินการทุกอยางตามขอเสนอแนะโดยเรงดวน กอนผลของการกระจาย
อํานาจสู อบต. กอเกิดผลดานลบ เปนปริมาณมากในระดับสูง จนเปนผลรายดานการเขาใจไปในทางที่ผิด
ตอหลักการประชาธิปไตย และหลักการกระจายอํานาจ อยางเปนไปในทิศทางที่ถูกตองและดีที่สดุ อยูแลว
และไมเปนการเปดโอกาสใหเกิดเงื่อนไขดานลบตอชุมชนจากการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับ อบต.
และในระดับชุมชน จนกลายเปนมะเร็งรายทางสังคมยากตอการเยียวยา ในระดับที่กอผลกระทบสูงใน
หลายๆดานตอสังคมในระดับชุมชน จากกระบวนการแกไขเยียวยาทางสังคม ตอผลมาจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับ อบต.
8. ตองดําเนินการแกไขใหอํานาจของ อบต. เปนจริงมากขึน้ ในสภาพปจจุบันอํานาจ
ของ อบต. ตองขึ้นตอปลัด อบต. นายอําเภอ และผูวาราชการจังหวัด ทั้งดานบริหาร และดานการจัดการ
ตองดําเนินการใหปลัด อบต. นายอําเภอ และผูวาราชการจังหวัดสามารถใชอํานาจตอ อบต. ไดเฉพาะดาน
การตรวจสอบ อบต. ตามหลักธรรมาภิบาลในระดับองคการปกครองสวนทองถิ่นเทานั้น และตองใหใช
อํานาจนี้ตามขอบัญญัติของ อบต. อยางเครงครัด (การแกไขสามารถใชวิธีที่งายที่สุดดวยกลไกและ
กระบวนการบัญญัติกฎหมายใหเปนไปตามขอบัญญัติของ อบต. เพื่อนําไปแกไขปญหาจากการใชอํานาจ
มิชอบของปลัด อบต. นายอําเภอ และผูว าราชการจังหวัด)
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ลําดับที่ ...................................................
บานเลขที่ ................. หมูที่ ...................
จังหวัด....................................................

แบบสอบถาม
โครงการวิจัย เรื่อง โครงการศึกษาเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลในระดับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกรณีศึกษาชองทางทุจริตในระดับตําบล : ปญหาและแนวทางแกไขเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมเชิงโครงสรางระดับทองถิ่น
คําชี้แจง : แบบสอบถามประกอบดวย 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไป
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็น
ตอนที่ 3 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

จํานวน 7 ขอ
จํานวน 33 ขอ
จํานวน 3 ขอ

ตอนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไป
คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย 3 ลงใน
หนาคําตอบที่ทานตองการตอบหรือเติมขอความลงใน
ชองวางที่จัดไวตามความเปนจริง เพียงคําตอบเดียว
1. เพศ

1) ชาย

2) หญิง

2. อายุ

1) 15-20 ป

2) 21-30 ป

3) 31-40 ป

4) 41-50 ป

5) 51-60 ป

6) 61 ปขึ้นไป

3. อาชีพ
1) รับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2) เกษตรกร
3) รับจาง
4) ธุรกิจสวนตัว
5) นักเรียน/นักศึกษา
6) วางงาน
7) อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
1) ต่ํากวาประถมศึกษา
3) มัธยมศึกษาตอนตน
5) ปริญญาตรี

2) ประถมศึกษา
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเทา
6) ปริญญาโท หรือ สูงกวา
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5. ทานพักอาศัยอยูในหมูบาน / ตําบล เปนระยะเวลานานเทาใด
ระยะเวลา (โปรดระบุ) ...............................ป
6. ทานเคยไดรับเลือกตั้งใหเปนคณะกรรมการ หรือ สมาชิกกลุมใดบางในหมูบาน / ตําบล ของทาน
1) .........................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................
4) .........................................................................................................................................
5) .........................................................................................................................................
6) .........................................................................................................................................
7. ทานมีโอกาสไดมีสวนรวมทางการเมืองในระดับทองถิน่ หรือไม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1) ทานเคยลงสมัครรับเลือกตั้งเปน นายก / สมาชิก อบต.
2) ทานเคยรวมรณรงคหาเสียงเลือกตัง้ นายก / สมาชิก อบต.
3) ทานไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายก / สมาชิก อบต.
4) ทานเคยเขารวมประชุมสภา อบต.
5) ทานเคยเขารวมตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการของ อบต.
6) ทานเคยเขารวมประชุมจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
7) ไมเคยเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองในระดับทองถิ่นเลย
8) อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นตอองคการบริหารสวนตําบล
คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงหรือความรูสึกของทาน โดย
หมายเลข 0 หมายถึงไมไดปฏิบัติ หมายเลข 1 หมายถึงนอยสุด หมายเลข 2 หมายถึงนอย หมายเลข 3
หมายถึงปานกลาง หมายเลข 4 หมายถึงมาก หมายเลข 5 หมายถึงมากที่สุด
ประเด็นคําถาม
0

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4

5

0

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4

5

 ปลอดจากการทุจริตและทําผิดกฎหมายของ (สมาชิกสภา/กรรมการบริหาร/พนักงานสวน
ตําบลและลูกจาง อบต.)

1. อบต.ปฏิบัติตามกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฉบับปจจุบัน
มากนอยเพียงใด
2. อบต. ไดปฏิบัติเกินกวากฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
ฉบับปจจุบัน มากนอยเพียงใด
3. อบต. ไดปฏิบัติตามวิธีของกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
ฉบับปจจุบัน มากนอยเพียงใด

ประเด็นคําถาม
 ปลอดจากการกระทําผิดวินัย (สมาชิกสภา/กรรมการบริหาร/พนักงานสวนตําบลและลูกจาง
อบต.)

4. สมาชิกสภา/กรรมการบริหาร/พนักงานสวนตําบล และลูกจาง อบต.
ปฏิบัติงานเต็มความสามารถมากนอยเพียงใด
5. สมาชิกสภา/กรรมการบริหาร/พนักงานสวนตําบล และลูกจาง อบต. มีความสัมพันธ
สวนบุคคลกับผูรับเหมาหรือผูประกอบการตางๆ มากนอยเพียงใด
6. สมาชิกสภา/กรรมการบริหาร/พนักงานสวนตําบล และลูกจาง อบต. มีพฤติกรรม
สวนตัวที่เหมาะสมในการแสดงออกกับประชาชนในตําบลของทาน มากนอยเพียงใด
7. อบต. ไดอํานวยความสะดวกและสนองความตองการของประชาชนในตําบล
ของทาน มากนอยเพียงใด
8. ในกรณีที่สมาชิกสภา/กรรมการบริหาร/พนักงานสวนตําบล หรือลูกจาง อบต.
กระทําผิด ไดมีการลงโทษทางวินัย มากนอยเพียงใด
 ปลอดจากการกระทําผิดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ อบต.

9. อบต. ไดปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาที่ใหไวกับประชาชนในตําบลของทาน
มากนอยเพียงใด
10. อบต.ไดสนับสนุนธรรมเนียมประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนาในตําบลของทาน
มากนอยเพียงใด
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11. อบต. มีการติดตอสื่อสารกับประชาชนในตําบลของทาน มากนอยเพียงใด
 กระบวนการใหขอมูลขาวสาร, การรับฟงความคิดเห็น, การตัดสินใจ

12. อบต. ไดเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนในตําบลของทานและหนวยงาน
ภายนอก มากนอยเพียงใด
13. การใหขอมูลขาวสารของอบต. ในเขตตําบลของทานครอบคลุมพื้นที่,
กลุมประชาชน มากนอยเพียงใด
14. เครื่องมือ, วิธีการที่ใชเพื่อการสื่อสารขอมูลใหแกประชาชนในเขต อบต. พื้นที่นั้น
มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด
15. อบต.ใหความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานภายนอก
มากนอยเพียงใด
16. เวลาที่ใชในการตัดสินใจดําเนินงานตางๆของ อบต. เกิดขึ้นหลังการรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชนมากนอยเพียงใด
17. อบต. เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา อบต.
มากนอยเพียงใด
18. ทานมีสวนรวมในการเสนอปญหา หรือความตองการของชุมชนตอ อบต.
มากนอยเพียงใด
19. ทานมีสวนรวมในการตัดสินใจโครงการที่ อบต. จัดทําในชุมชนมากนอยเพียงใด
20. ทานมีสวนรวมในการประชุมหรือรวมเวทีในการปฏิบัติงานตามโครงการในชุมชน
มากนอยเพียงใด

ประเด็นคําถาม
0

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4

21. ทานมีสวนรวมในการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานของ อบต.
มากนอยเพียงใด
22. ทานไดมีสวนรวมในการบริจาคเงินทุน แรงงานหรือทรัพยสินอื่น เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของ อบต. มากนอยเพียงใด
 ความโปรงใสดานโครงสราง

23. อบต. มีระบบตรวจสอบภายในและประชาชนสามารถตรวจสอบได
มากนอยเพียงใด
24. อบต. ใชระบบคุณธรรมในการรับสมัครบุคลากรเขาทํางานใน อบต. ของทาน
มากนอยเพียงใด
25. อบต. ของทานมีมาตรฐานในการจายคาตอบแทนตอการปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจ
มากนอยเพียงใด
 ความโปรงใสดานการใหโทษ

26. อบต. มีระบบการตรวจสอบความโปรงใสในการทํางาน มากนอยเพียงใด
27. อบต. มีกระบวนการลงโทษที่ยุติธรรมและรวดเร็วมากนอยเพียงใด
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28. อบต. มีการปราบผูสอเคาทุจริต มากนอยเพียงใด
29. อบต. มีการลงโทษจริงจังตามกฎหมายและมีระบบฟองรองที่มีประสิทธิภาพ
มากนอยเพียงใด
 ความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล

30. ประชาชนในตําบลไดรับรูการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหาร อบต.
ของทาน มากนอยเพียงใด
31. ประชาชนในตําบลไดมีสวนรวมในการจัดซื้อ จัดจาง สัมปทานตางๆของ อบต.
มากนอยเพียงใด
32. ประชาชน/สื่อ/NGO ในตําบลของทานมีโอกาสเขาไปควบคุมดูแลการบริหารงาน
ของ อบต. มากนอยเพียงใด
33. มีกลุมวิชาชีพจากภายนอก อบต. ไดเขามารวมตรวจสอบการบริหารจัดการใน อบต.
มากนอยเพียงใด

ตอนที่ 3 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการแสดงความคิดเห็นในดานตางๆขององคการสวนตําบล
ทานอาจจะพบปญหาอุปสรรคตางๆ โปรดบอกปญหาอุปสรรคเหลานั้นพรอมทั้งขอเสนอแนะ แนวทาง
แกไขปญหาเหลานั้นดวย
1. ทานตองการให อบต. ดําเนินการแกไขปญหาในเรื่องใดบาง ณ ปจจุบัน
1) ...............................................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................................
3) ...............................................................................................................................................
4) ...............................................................................................................................................
5) ...............................................................................................................................................
6) ...............................................................................................................................................
7) ...............................................................................................................................................
2. ทานตองการเขาไปมีสวนรวมในการบริหารงานใน อบต. ในดานใดบาง
1) ...............................................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................................
3) ...............................................................................................................................................
4) ...............................................................................................................................................
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5) ...............................................................................................................................................
6) ...............................................................................................................................................
7) ...............................................................................................................................................
3. ขอเสนอแนะ (โปรดระบุ)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................
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โครงการการวิจัยเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“กรณีศึกษาชองทางทุจริตในระดับตําบล”
ปญหาและแนวทางแกไขเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงโครงสรางระดับทองถิ่น
เวทีเสวนา สนทนากลุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณที่มีตอ อบต.
วันที่.................เดือน.......................................พ.ศ.......................
ณ.........................................ถนน.....................................หมู............บาน.................................
ตําบล..................................อําเภอ....................................จังหวัด........................................

หัวขอเสวนาและสนทนากลุม
1. ลักษณะการจัดทําแผนงบประมาณ
2. ปญหาของการจัดทําแผนงบประมาณ
3. แนวทางการแกปญหาที่กอใหเกิดการทุจริต
3.1 พฤติกรรมและการทําผิดวินัยและการลงโทษของผูเกี่ยวของ
3.2 ความโปรงใสในการบริหารจัดการ
3.3 การสนับสนุนคนทําดี เชน
• ผูตอตานการทุจริต
• ผูสนับสนุนความเจริญกาวหนาของชุมชน
• ฯลฯ
4. การมีสวนรวมของชุมชน
5. ความคิดเห็นทั่วไป
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