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บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ หลักการและเหตุผล 
 
 ภายใตบริบทของประเทศไทยที่ตองเผชิญหนาทามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแส
โลกาภิวัฒนที่ปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วและมีความสลับซับซอน ทําใหกระบวนการพัฒนาการดาน
ตางๆ ของประเทศขาดความสมดุลและกอใหเกิดสภาพปญหาที่ตอเนื่องเกี่ยวพันกันหลายดาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่สั่งสมติดตอกันมายาวนานตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  
ไดสงผลกระทบโดยตรงตอระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรวมถึง
ภาพลักษณและความเชื่อมั่นตอสายตาของประชาคมโลก การที่ประเทศไทยยังคงตองประสบกับ
สภาพปญหาดังกลาวที่นับวันจะมีรูปแบบของการกระทําความผิดทุจริตคอรรัปชันที่หลากหลายมิติ
และทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งประเทศไทยมีภาพลักษณเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นในทาง
ลบ โดยมีคะแนนดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index-CPI) ที่จัดทําโดย
องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International-TI) ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๔-
๒๕๕๖ อยูท่ี ๓.๒-๓.๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐ 
 แมวารัฐบาลทุกยุคทุกสมัย พยายามที่จะปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน โดยมีการจัดตั้ง
หนวยงานเพื่อทําหนาที่นี้โดยเฉพาะ เชน สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) มีจุดมุงหมายเพื่อควบคุมและลงโทษขาราชการประจํา และในป  
พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของ ป.ป.ป. ไปเปนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช) เพื่อสรางกรอบในการแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชัน
ใหครอบคลุมไปถึงฝายการเมือง พรอมกับการใหอํานาจสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)  
เขาตรวจสอบการใชงบประมาณแผนดินมากขึ้น แตดูเหมือนวายิ่งมีการปองกัน ปราบปราม ก็ยิ่งทํา
ให รูปแบบและพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชันเริ่มเขมขนขึ้นเรื่อยๆ (สุพรรณี ไชยอําพร และศิริน
ทิพย อรุณเรื่อ, ม.ป.ป. : ๑๘๕ -๑๘๖) โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรใหม คือ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) ซึ่งพบวา มีปญหาการทุจริตคอรรัปชันรุนแรงมากเปนอันดับตนๆ ของประเทศ  
และมีรูปแบบที่ แตกตางจากการทุจริตคอรรัปชันในองคการภาครัฐอื่นๆ และกําลังเปนประเด็นรอน
ที่โจษจันกันมาก คือ มีขอกลาวหาตอนักการเมือง ขาราชการ และนักการเมืองทองถิ่นวามีพฤติกรรม
ในเชิงทุจริต คอรรัปชันที่มีการกระทําในหลายรูปแบบทั้งในแงการยักยอก การแอบเอางบประมาณ 
หรือทรัพยสินของรัฐไปเปนของตน การเลือกจางและการทําสัญญาจางหรือใหสัมปทานเฉพาะพรรค
พวกผูสนับสนุนตนเทานั้น การใชตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่รัฐเอื้อประโยชนใหบริษัทของตนเอง 
และพรรคพวก ผลประโยชนขัดแยง หรือผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) และการเอื้อ
ประโยชน (Trading Influence) การที่บริษัทใหสัญญาจะใหผลประโยชนแกเจาหนาที่รัฐในทางออม 
เชน ใหตําแหนงในบริษัทเมื่อเจาหนาที่รัฐผูนั้นปลดเกษียณ หรือพนจากตําแหนงใหตําแหนงแกญาติ 
ตลอดจนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจางการสมยอมราคาเปนตน (โกวิทย พวงงาม, ๒๕๔๙) 
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          จากสถานการณดังกลาวขางตน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต แหงชาติ 
จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๒  
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) โดยกําหนดแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริต ระดับคุณธรรม  
และความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐไวในยุทธศาสตรที่ ๔ “พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต” เนื่องจากเปนประเด็นที่สงผลโดยตรงตอดัชนี CPI โดยมี
เปาประสงคที่ตองการเพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นของไทยใหถึง ๕๐ คะแนน  
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ การยกระดับมาตรฐานความสุจริต คุณธรรม  
และความโปรงใสเปนแนวทางที่สอดคลองกับแนวนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ไดแถลง
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ขอ ๑๐ การสงเสริมการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
และยุทธศาสตรสํานักงาน ป.ป.ท. (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ สรางกลไกการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพรวมทั้งสอดคลองกับแผน
แมบทในการปองกนัการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ท. (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑)  
      โครงการพัฒนาความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-
ITA) โดยบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) 
หนวยงานภาครัฐที่นํามาจากแนวคิดของสาธารณรัฐเกาหลี และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงาน
ภาครัฐเขาดวยกัน เพื่อใหการประเมินคุณธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเปนการสรางเครื่องมือ
การประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception based) เขากับหลักฐานเชิง
ประจักษ (Evidence based) โดยมุงหวังใหเกิดการบริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรมในหนวยงาน
ภาครัฐ และใหมีการจัดระดับ Integrity Assessment ตามผลที่ไดรับจากการประเมินดังกลาว 
เพื่อใหแตละหนวยงานนําขอมูลผลการประเมินไปชวยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานตนเองไดอยางเหมาะสมรวมถึงสามารถใชเปนเครื่องมือในการ
ปองกันการทุจริตของประเทศไดอีกทางหนึ่ ง โดยมอบหมายใหสํานักงานป.ป.ท. รวมกับ 
สํานักงาน ป.ป.ช. รับผิดชอบดําเนินการประเมินในหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 จากโครงการดังกลาวกระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ กับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(สํานักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
(Integrity & Transparency Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยทางสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) หนวยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐของสํานักงาน ป.ป.ช. เขาดวยกัน เพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ของสํานักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเปนการสรางเครื่องมือการประเมินที่ผนวก
หลักการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-
Based) เขาดวยกัน โดยมุงหวังใหเกิดการบริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรมในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และการจัดระดับ ของ Integrity Assessment   
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 ทั้งนี้เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการดําเนินงานดวยแนวคิดของการมีคุณธรรม
และความโปรงใส เทศบาลตําบลจระเขหิน จึงเปนอีกหนวยงานหนึ่งที่เขารวมโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนครราชสีมา โดยนําผลที่ไดรับจากการประเมินดังกลาวเพื่อใชในการกําหนด
นโยบายการสงเสริมธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริต ตลอดทั้งพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใส
ของเทศบาลตําบลจระเขหิน ใหมีภาพลักษณที่ดีขึ้นในอนาคต อันจะนําไปสูการสรางความรวมมือ
และการสรางเครือขายในการตอตาน การทุจริตอยางเปนระบบ และสงผลดีตอการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไป ตามหลักคุณธรรมและความโปรงใส นํามาซึ่งประโยชนสุขตอ
ประชาชนและประเทศชาติตอไปในอนาคต  
 
๑.๒ วัตถุประสงคของโครงการ 
 ๑.๒.๑  เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 ๑ .๒ .๒   เพื่ อ จั ดทํ า ข อ เ สนอแนะแก เ ทศบาลตํ า บลจร ะ เ ข หิ น  อํ า เ ภ อครบุ รี  
จังหวัดนครราชสีมา สําหรับการปรับปรุงหรือพัฒนาเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน  
 ๑.๒.๓  เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นแกหนวยงานที่เขารับการ
ประเมิน ในการนําไปปรับปรุงกระบวนการ แบบประเมิน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของเพ่ือใหเกิดความมั่นใจ
วาผลการประเมินสะทอนภาพความเปนจริงในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 
๑.๓  ขอบเขตการดําเนินงาน  
        ขอบเขตการดําเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ประกอบไปดวยขอบเขต ๔ ดาน ไดแก 
ดานเนื้อหา ดานพื้นทีด่านระยะเวลา และดานวิธีการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้  
 ๑.๓.๑ ดานเนื้อหา  
       การวิจัยและติดตามประเมินผลในการดําเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมฯ  
มีการใชกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
จระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประกอบไปดวย ๕ ดัชนีชี้วัด ดังนี้  
      ๑) ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) หมายถึง การปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจของหนวยงานที่มีความโปรงใสการมีระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมา 
ภิบาล (Good Governance) ดวยความเปนธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
โดยประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณใน
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การรับบริการจากเทศบาลตําบลจระเขหิน และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence 
- Based) บนพื้นฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
      ๒) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) หมายถึง การปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจของเจาหนาที่มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนโดยคํานึงถึงความสําเร็จของ
งานดัชนีนี้จะวัดระดับความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหนาที่ (Accountability on Duties)  
ของผูปฏิบัติงาน โดยประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียตาม
ประสบการณในการรับบริการจากเทศบาลตําบลจระเขหิน และจากความคิดเห็นของเจาหนาที่
ภายในเทศบาลตําบลจระเขหิน ที่มีตอการดําเนินงานของหนวยงาน 
   ๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
หมายถึง พฤติกรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่มีการดําเนินการโดยเปนธรรมและโปรงใสเปนไปตาม
กระบวนการมาตรฐานในระหวางการสงมอบบริการหรือขั้นตอนการใหบริการไมเลือกปฏิบัติ โดย
ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบลจระเขหิน และจากความคิดเห็นของเจาหนาที่ภายในเทศบาลตําบล
จระเขหิน ที่มีตอการดําเนินงานของหนวยงาน ตลอดจนขอมูลจากสํานักงาน ป.ป.ช และ ป.ป.ท.  
ในการชี้มูลความผิด 
   ๔) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) หมายถึง
หนวยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตาม
ประมวลจริยธรรมจรรยาวิชาชีพและมีระบบการตอตานการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ โดยประเมิน
จากความคิดเห็นของเจาหนาที่ภายในเทศบาลตําบลจระเขหิน และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐาน  
เชิงประจักษ (Evidence - Based) บนพื้นฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของ เทศบาลตําบล
จระเขหิน 
   ๕)  ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index) หมายถึง
ระบบการบริหารงานของหนวยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานมุงเนนผลประโยชนสวนรวม โดยประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือ
ผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากเทศบาลตําบลจระเขหิน จากความคิดเห็น
ของเจาหนาที่ภายในเทศบาลตําบลจระเขหิน ที่มีตอการดําเนินงานของหนวยงาน และจากขอมูล
เอกสาร/หลักฐาน เชิงประจักษ (Evidence - Based) บนพื้นฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
  ๑.๓.๒ ดานพื้นที่ดําเนินงาน  
       พื้ นที่ ใ นการดํ า เนิ น งาน  คื อ  เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล จ ร ะ เ ข หิ น  อํ า เ ภ อ ค ร บุ รี  
จังหวัดนครราชสีมา 
 ๑.๓.๓ ขอบเขตดานระยะเวลาในการดําเนินงาน  
       ระยะเวลาในการดําเนนิงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล จ ร ะ เ ข หิ น  ใ น ร อ บ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๐  



        โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน จังหวัดนครราชสีมา 
                                Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา หนา ๕ 
 

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) โดยมีการดําเนินงานติดตามผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสฯ มีระยะเวลา ๖ เดือน คือ กันยายน ๒๕๖๐ – กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 
 ๑.๓.๔  ขอบเขตดานวิธีการศึกษา  
        การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบล 
จระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา (Integrity & Transparency Assessment: ITA)   
ใชวิธีวิจัยที่สําคัญ ๒ วิธี คือ  
   ๑)  การวิจัยจากเอกสาร (Document Research)  โดยจัดเก็บขอมูลจากเอกสาร
หรือหลักฐานเชิงประจักษตามแบบสํารวจ Evidence-Based Integrity & Transparency 
Assessment โดยใหหนวยงานที่เขารวมการประเมินตอบคําถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน กระบวนการ 
หรือกิจกรรมที่หนวยงานดําเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมา- 
ภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
   ๒)  การวิจัยจากแบบสํารวจกลุมตัวอยาง (Sample Survey Research)  โดย
จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับขอคิดเห็น ความรูความเขาใจและประสบการณจากกลุมตัวอยางที่ตอบคําถาม
ตามแบบสํารวจ External Integrity & Transparency Assessment และแบบสํารวจ Internal 
Integrity & Transparency Assessment เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรมของ
บุคคลในหนวยงานภาครัฐ เรื่อง ความโปรงใส ความพรอมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกรและคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน โดยมีการกําหนดกลุม
ตัวอยางใหสอดคลองเหมาะสมและมีลักษณะของความเปนตัวแทนที่ด ี
 
๑.๔ ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง  
 

 ๑.๔.๑ เทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมามีความตระหนักในเรื่อง
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานมากข้ึน  
 ๑.๔.๒ เจาหนาที่ ในเทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
ใหความสําคัญและถือปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมเพิม่ขึ้น  
 ๑.๔.๓ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดขอมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนําไปพัฒนาการดําเนินงานใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและยกระดับการสรางระบบคุณธรรมและความโปรงใสใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีภาพลักษณที่ดีขึ้นในอนาคต 


