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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเพื่อศึกษาแนวทาง
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล และบุคลากรอืน่ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย
จ�ำนวน 302 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ มีคา่ ความเชือ่ มัน่
เท่ากับ .87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบว่า นายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล และบุคลากรอื่น มีความเห็นเกี่ยวกับระดับความเหมาะสม
*
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และระดับการปฏิบัติ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ดังนี้ ด้านคุณธรรม 5 ข้อ
ภาพรวมระดับมาก ( = 4.00 , S.D. = .047) ด้านจริยธรรม 9 ข้อ ภาพรวมระดับมาก ( = 3.99,
S.D. = .052) และด้านธรรมาภิบาล 6 ข้อ ภาพรวมระดับมาก ( = 3.76, S.D. = .93)
2. แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 8 มาตรการ ได้แก่
1) การส่งเสริมให้ผบู้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สร้างความรู้ และทัศนคติ 2) การใช้มาตรการยกย่อง
ให้รางวัล 3) การเป็นแบบอย่าง 4) การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย 5) การจัดกิจกรรม 6) การประชา
สัมพันธ์ 7) การศึกษาดูงาน 8) การน�ำหลักธรรมหรือค�ำสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์  
ค�ำส�ำคัญ: การส่งเสริม; คุณธรรม; จริยธรรม; ธรรมาภิบาล; องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract
The objectives of the research were: 1) to study the promotion of morality,
ethics and governance applied to performances of local administration organizations in
the central northeastern provinces; 2) to find out the guidelines for promotion of morality,
ethics and governance to be observed by the civil servants of the said organizations.
The samples comprised the presidents, permanent secretaries and staff members,
totally 302 in number, of the Subdistrict Administration Organizations in the areas as
mentioned. The research tool used to collect the data was the five-rating scale questionnaire,
with validity of .87. The data were analyzed by such statistical devices as percentage,
mean ( ) and standard deviation (S.D.).
The research results can be described as follows:
1. The civil servants’ attitude about the promotion of morality, ethics and
governance applied to performances of local administration organizations in the central
northeastern provinces was found, in an overall aspect, to exist at the ‘Much’ level, which
could be classified into individual aspects in the following respective order: Morality at
4.00 (S.D. = .047). ethics at 3.99 (S.D. = .052) and good governance at 3.76 (S.D. = .93).
2. The promotion of morality, ethics and governance applied to performances
of local administration organizations in the said areas was found to be divided into 8
measures as follows: 1) promotion of knowledge and positive attitude; 2) honoring and
rewarding; 3) prototyping of good example; 4) establishment of clubs and networks; 5)
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arrangement of related activities; 6) public relations; 7) observation of other organizations’
functions and 8) promotion of studying and practicing religious teachings.  
Keywords: Promotion; Morality; Ethics; Good Governance; Local Administration Organization

1. บทน�ำ

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
เป็นบทบาททีม่ คี วามส�ำคัญต่อหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน (Soda, 2016 : 85-92) เป็นค่านิยม
พื้นฐานหรือระบบคุณค่าส�ำหรับการยึดถือและ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ เพื่ อ การอยู ่ ร ่ ว มกั น ของสั ง คม
จึ ง เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ของความมั่ น คงผาสุ ก ของ
ประเทศชาติ แ ละประชาชนสั ง คมประเทศใด
ผู้ปกครองและประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม
การปกครองมี ธ รรมาภิ บ าลสั ง คมประเทศนั้ น
จะเข้ ม แข็ ง ประชาชนอยู ่ เ ย็ น เป็ น สุ ข ร่ ว มกั น
ในทางตรงกันข้ามหากสังคมประเทศใดขาดเสีย
ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสังคม
ประเทศนั้นย่อมอ่อนแอแตกแยก และอาจถึงขั้น
ล่ ม สลายได้ ปั ญ หาด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และธรรมาภิ บ าลในสั ง คมไทยได้ ส ะสมตั ว มา
ยาวนานและแผ่ ข ยายมากขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จนปัญหาได้กระจายไปทั่วทุกวงการและทุกระดับ
ขององคาพยพ ประเทศไทยต้ อ งเผชิ ญ กั บ
วิกฤตการณ์ความขัดแย้งแตกแยกของคนในชาติ
อย่ า งรุ น แรงจนคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
(คสช.) ต้องเข้ามาเพือ่ แก้ปญ
ั หาการเมืองและเข้าสู่
กระบวนการปฏิรูปครั้งใหญ่ ซึ่งสาเหตุหลักมาจาก
ความบกพร่อง ความเสื่อมทางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลของผู้คนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(Office of Secretary-General to the

Representatives Assembly acting as the
National Reform Council, 2005)
สถานการณ์ปญ
ั หาคุณธรรม จริยธรรมของ
สังคมไทยในโครงสร้างส่วนบนทุกวันนี้ ชนชั้นน�ำ
ในสั ง คมเสื่ อ มคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมกั น ไปมาก
ไม่ ส ามารถเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ ห้ กั บ สั ง คมได้
เหมือนอย่างแต่กอ่ น ไม่วา่ จะเป็นผูบ้ ริหารประเทศ
นักการเมือง ข้าราชการ นักวิชาการ พระนักบวช
นักธุรกิจ และสือ่ มวลชน จึงท�ำให้การอบรมบ่มสอน
คุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้น
ภายในครอบครัวและในชั้นเรียนหมดความหมาย
ไปโดยสิน้ เชิงเพราะเมือ่ ผูใ้ หญ่ และผูน้ ำ� ไม่สามารถ
เป็นตัวแบบทีด่ ี (Role Model) ก็ทำ� ให้กระบวนการ
ปลู ก ฝั ง และกล่ อ มเกลาทางสั ง คมวั ฒ นธรรม
เกิดการบิดเบี้ยวไปหมด นอกจากนั้นนักการเมือง
ข้ า ราชการระดั บ สู ง และนั ก ธุ ร กิ จ รวมหั ว กั น
กอบโกยโกงกิน ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยใช้
อ�ำนาจหน้าที่และการแจกจ่ายผลประโยชน์แบบ
ต่างตอบแทนทุจริตเชิงนโยบายและบริหารบ้าน
เมืองกลายเป็นระบบธุรกิจการลงทุนเป็นเสมือน
อุตสาหกรรมการเมืองด้วยการวางแผนเข้ามาลงทุน
ในการยึดอ�ำนาจรัฐ เพื่อกอบโกยโกงกินอย่างเป็น
ระบบแบบหน้าด้านๆ กล้าโกหกประชาชนแบบ
ซึ่งหน้าท�ำในสิ่งชั่วร้ายจนหลายครั้งที่ประชาชน
ทนไม่ไหวลุกขึ้นมาขับไล่จนเกิดเป็นวิกฤตการณ์
ทางการเมืองที่ต่อเนื่องและยืดเยื้อเรื้อรัง
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แนวโน้มของสถานการณ์ปัญหาคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทยในหลายๆ ด้าน มีแนวโน้ม
รุ น แรงและสะสมตั ว มากขึ้ น จนถึ ง ขั้ น วิ ก ฤติ
ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากสถิติข้อมูลรายงานผล
การส�ำรวจและการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ จะขอหยิบยก
มาเป็นตัวอย่างพอเป็นสังเขปดังนี้ คือ มีรายงาน
ระบุปญ
ั หาการรักษาคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ
คือ การใช้อ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในทางที่ผิด
หาประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องและพบว่า
พฤติ ก รรมการท� ำ งานของข้ า ราชการมี ป ั ญ หา
อยู่ในขั้นวิกฤต คือ ร้อยละ 45 ท�ำงานไปวันๆ
ตามเวลาตามหน้าที่มีเพียงร้อยละ 29 เท่านั้น
ที่ท�ำงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท และร้อยละ 17
ไม่ มี ค วามผู ก พั น กั บ งานเลยสอดคล้ อ งกั บ ผล
การส�ำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทีพ่ บว่า
ดัชนีสถานการณ์คอร์รปั ชันปี 2557 สูงกว่าปี 2555
กล่าวคือร้อยละ 78 ของผู้ประกอบการที่ท�ำธุรกิจ
กับภาครัฐต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะให้ข้าราชการเพื่อให้
ได้สัญญา โดยร้อยละ 50.8 ต้องจ่ายในอัตราที่สูง
ถึงร้อยละ 25-35 ของวงเงินในสัญญาขณะที่ปี
2555 มีเพียงร้อยละ 38.5 เท่านั้น ซึ่งหากมีการ
ค�ำนวณมูลค่าเงินใต้โต๊ะร้อยละ 35 จะมีมลู ค่าสูงถึง
3.29 แสนล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 13.75 ของ
งบประมาณรายจ่ายหรือร้อยละ 2.63 ของ GDP
ทีเดียวในขณะที่คะแนนความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล
ในการแก้ปัญหาการทุจริตมีเพียง 4.4 จากคะแนน
เต็ม 10 และผู้ประกอบธุรกิจร้อยละ 74 ระบุว่า
การทุจริตรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาและผลการส�ำรวจ
ของศู น ย์ คุ ณ ธรรม (องค์ ก ารมหาชน) ร่ ว มกั บ
นิดา้ โพลในเดือนมีนาคม 2557 ซึง่ พบว่าประชาชน
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เห็นว่าปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นปัญหา
ใหญ่สดุ ของสังคมไทยในปัจจุบนั มีรายละเอียดดังนี้
ร้อยละ 50.68 ความซื่อสัตย์สุจริต การทุจริต
คอร์รปั ชัน ร้อยละ 14.95 การเสียสละแบ่งปันขาด
น�้ำใจเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม
ร้อยละ 112.47 ขาดความสามัคคีปรองดองรักใคร่
กลมเกลียวเกิดความขัดแย้งในสังคม ร้อยละ 7.99
ขาดจิ ต ส� ำ นึ ก ในเรื่ อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
ประพฤติ ผิ ด ศี ล ธรรมอั น ดี ง าม ร้ อ ยละ 4.48
ไม่รักษากฎหมายขาดระเบียบวินัยไม่เคารพสิทธิ
ผู้อื่นขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ร้อยละ1.20
ไม่ ล ะอายและเกรงกลั ว ต่ อ บาป ร้ อ ยละ 7.75
อื่นๆ ขาดสติไม่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
วั ฒ นธรรมไทย ไม่ รู ้ จั ก การให้ อ ภั ย กั น และกั น
ขาดความอดทนอดกลั้ น ไม่ มี ค วามยุ ติ ธ รรม
ใช้อ�ำนาจในทางที่ผิด ฯลฯ และประชาชนร้อยละ
91.21 เห็นว่า มีความส�ำคัญต้องส่งเสริมคุณธรรม
จริ ย ธรรมในสั ง คมไทยเร่ ง ด่ วนมากถึ ง มากที่ สุ ด
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงคิดว่าสถานศึกษาและ
องค์กรภาครัฐควรมีบทบาทหลักในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมยังไม่เห็นหรือไม่ให้ความส�ำคัญ
กับบทบาทของตนเองหรือองค์กรภาคประชาชนใน
การรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว (Office
of Secretary-General to the Representatives
Assembly acting as the National Reform
Council, 2005)
การละเลยต่อหน้าของบุคลากรที่ท�ำให้
ระบบการบริ ห ารงานบุ ค คลอยู ่ ใ นช่ ว งของการ
เปลี่ ย นผ่ า น ซึ่ ง มี ทิ ศ ทางยั ง ไม่ ชั ด เจนแน่ น อน
ประกอบกับมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆ
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จึงส่งผลให้ขา้ ราชการขาดความเชือ่ มัน่ ในระบบการ
บริหารงานบุคคล ซึง่ เป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้าง
ขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน นอกจากนี้
มีข้าราชการบางส่วนยังประสบกับปัญหาหนี้สิน
และปัญหาส่วนตัวอืน่ ๆ รวมทัง้ มีการปฏิบตั งิ านอยู่
ในที่เดิมเป็นเวลานานๆ จึงท�ำให้มีข้าราชการบาง
ส่วนละเลยในเรือ่ งคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวคือ
มี พ ฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ม่ ยึ ด มั่ น ในผล
ประโยชน์ ข องแผ่ น ดิ น หรื อ ประชาชนส่ ว นรวม
ไม่ทมุ่ เทอย่างจริงจังในการปฏิบตั หิ น้าที่ แต่อย่างไร
ก็ ต ามความต้ อ งการของข้ า ราชการส่ ว นใหญ่
ยังต้องการมีความสามารถปฏิบตั งิ านให้สำ� เร็จอย่าง
มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียม
และเป็ น ธรรม คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ท� ำ การศึ ก ษาแนวทางการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวัน
ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลางของประเทศไทย
โดยจะท� ำ การศึ ก ษากรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลาง
ด้วยเหตุที่ว่าเป็นเป็นภาคที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุด
มีจ�ำนวนจังหวัดมากที่สุด มีจ�ำนวนประชากรมาก
ที่สุดเพื่อน�ำมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
ดั ง นั้ น จากสภาพปั ญ หาดั ง กล่ า วคณะ
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะวิจยั เพือ่ หาแนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์และ
จ�ำเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการยกระดับผล
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การปฏิบตั งิ านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
ความเข้มแข็งทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและการ
ใช้หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการเจริญเติบโตของ
สังคมต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนกลาง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการส่ ง เสริ ม
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบตั ิ
งานของบุ ค ลากรองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดประชากร
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด รวมทัง้ สิน้
463 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลคือ นายกองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล จ�ำนวน 463 คน ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
จ�ำนวน 463 คน และบุคลากรอืน่ จ�ำนวน 463 คน
รวมทัง้ สิน้ 1,389 คน กลุม่ ตัวอย่าง ที่ใช้โดยใช้วิธี
สุ่มแบบง่ายตามสัดส่วนของประชากร Krejcie and
Morgan (Phrakhru Thamtharachanyan, 2017
: 61-74) จ�ำนวนทั้งสิ้น 302 คน จ�ำแนกเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล จ�ำนวน 100 คน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล จ�ำนวน 100 คน
และบุคลากรอืน่ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กระทรวงมหาดไทย จ�ำนวน 102 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบ
ถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การเก็บข้อมูลวิจัย ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการ
ดั ง นี้ 1) บั น ทึ ก เสนอสถาบั น วิ จั ย ญาณสั ง วร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพือ่ ขอหนังสือ
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากจาก
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในภาคตะวั น ออก
เฉี ย งเหนื อ ตอนกลาง 2) ด� ำ เนิ น การแจก
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ และ 3) เก็บรวบรวม
แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยไปรับเองบางส่วนและ
แนบซองส่งกลับทางไปรษณีย์มาที่มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  
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ได้แก่ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนการท�ำงาน
และการมอบหมายงานอย่าง ชัดเจนโดยสามารถ
แจ้งล�ำดับขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ผูป้ ฏิบตั งิ านและระยะ
เวลาให้แก่ผมู้ าติดต่อราชการได้ทราบ เพือ่ สามารถ
ตรวจสอบและติดตามได้ ( = 4.02,  S.D. = . 833)
มีการตัง้ คณะท�ำงานหรือคณะกรรมการทีป่ ระกอบด้วย
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการตรวจ
สอบการด�ำเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
( = 4.03, S.D. = .811) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่
ชัดเจนและเข้าใจง่าย ( = 3.99, S.D. = .837)
1.3 พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค
สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลัก ( = 4.01, S.D. = .030)
ได้แก่ การบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่าง
4. สรุปผลการวิจัย
เสมอภาค ทัว่ ถึง เป็นธรรม ( = 4.05, S.D. = .797)
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็วและตรงต่อ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานทางคุณธรรม เวลา ( = 4.01, S.D. = .821) การให้บริการด้วย
และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส และรักษาประโยชน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
แก่ผู้มารับบริการทุกคน ( = 3.99, S.D. = .809)
1.1 พึงด�ำรงตนให้ตงั้ มัน่ อยูใ่ นศีลธรรม
1.4 พึงปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดผลสัมฤทธิ์
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเสียสละและ ของงานอย่างคุม้ ค่า ( = 4.02, S.D. = .090) ได้แก่
มีความรับผิดชอบ ( = 3.99, S.D. = 0.35) ได้แก่ การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แล้วเสร็จตามก�ำหนดและบรรลุ
มีการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างตรงไปตรงมา โดยค�ำนึงถึง เป้าหมายที่วางไว้ ( = 4.12, S.D. = .798) การ
ประโยชน์สขุ ของประชาชน ( = 3.99, S.D. = .807) ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยค�ำนึงถึงผลลัพธ์และผูม้ ารับบริการ
การไม่ใช้ตำ� แหน่งหน้าทีห่ าผลประโยชน์ ( = 4.03,   โดยอยู ่ ภ ายใต้ ข อบเขตของระเบี ย บ กฎหมาย
S.D. = .835) มีความรับผิดชอบต่อต�ำแหน่งหน้าที่ ( = 3.94, S.D. = .811) การใช้ทรัพยากรอย่าง
( = 3.96, S.D. = .785)
ประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า
1.2 พึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเปิ ด เผย ทั้งในส่วนของการใช้เงินและใช้เวลา ( = 4.02,  
โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ ( = 4.01, S.D. = .020) S.D. = .773)
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1.5 พึ ง พั ฒ นาทั ก ษะความรู ้ ค วาม
สามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ ( = 3.95,
S.D. = .801) ได้แก่ การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย
ที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาจิตใจของ
ตนเองอยูเ่ สมอด้วยวิธกี ารพัฒนารูปแบบต่างๆ เช่น
การเข้าร่วม อบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาด้วย
ตนเอง เป็นต้น ( = 4.06, S.D. = .805)
มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( = 3.99, S.D. = .052) ได้แก่ 1) การยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม ( = 4.01, S.D. = .794)
2) การมีจติ ส�ำนึกทีด่ ี ซือ่ สัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
( = 3.90, S.D. = .848) 3) การยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและ
ไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน ( = 3.97, S.D. = .808)
4) การยืนหยัดท�ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและ
ถูกกฎหมาย ( = 3.95, S.D. = .832) 5) การให้
บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัยดี
ไม่เลือกปฏิบัติ ( = 4.01, S.D. = .786) 6) การให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง ( = 4.01, S.D. = .849)
7) การมุ ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานรั ก ษามาตรฐาน
มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ( = 4.07,
S.D. = .804) 8) การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น พระประมุ ข
( = 4.00, S.D. = .801) 9) การยึดมั่น ในหลัก
จรรยาวิชาชีพขององค์กร ( = 4.00, S.D. = .047)
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น
ด้านธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียง
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เหนือตอนกลาง พบว่า ความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบตั ิ
งานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ล�ำดับตามค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
มีส่วนร่วม ( = 3.82) ด้านหลักความรับผิดชอบ
( = 3.81) ด้านหลักนิตธิ รรม ( = 3.79) ด้านหลัก
ความโปร่งใส ( = 3.75) ด้านหลักความคุ้มค่า
( = 3.72) และด้านหลักคุณธรรม ( = 3.69)
2.1 ด้านหลักนิติธรรม พบว่า ความ
คิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
กลาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.79) ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรภาคประชาชนได้มี
ส่ ว นร่ ว มการแสดงความคิ ด เห็ น ในการออกข้ อ
บั ง คั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ( = 4.11)
รองลงมาคือ น�ำเรื่องร้องเรียนจากประชาชนแล้ว
น�ำไปปรับปรุงต่อภาระงาน ( = 3.91) ส่วนข้อที่มี
ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ยึ ด หลั ก นิ ติ ศ าสตร์ แ ละ
รัฐศาสตร์ต่อการปฏิบัติงาน ( = 3.58)
2.2 ด้านหลักคุณธรรม พบว่า ความ
คิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.69)
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ น�ำหลักความเมตตาใน
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ( = 3.87) รองลงมาคือ
ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม ( = 3.82) ส่วน
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ข้ อ ที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ รั บ ฟั ง เหตุ ผ ลและ
ผลงานของบุคคลอื่น ( = 3.51)
2.3 ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า
ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนกลาง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.75)
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ
ส่งเอกสารส�ำคัญทางราชการได้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
( = 3.91) รองลงมาคือ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบในการประชุมสภาแต่ละครัง้ ( = 3.82) ส่วน
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามรถขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ ( = 3.62)
2.4 ด้านการมีสว่ นร่วม พบว่า ความ
คิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.82)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการจัดท�ำ
แผนพัฒนาสามปี ( = 4.02) รองลงมาคือ ให้
ภาคประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบตั งิ าน
( = 3.96) ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเปิดคณะกรรมการเปิด
สอบราคาและตรวจรับงาน ( = 3.65)
2.5 ด้านหลักความรับผิดชอบพบว่า
ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนกลางโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.81)
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เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ
ปฏิงานด้วยความเคร่งครัดถูกต้อง ( = 3.89)
รองลงมาคือ ปฏิบัติงานโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ( = 3.87) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ปฏิบัติงานโดยค�ำนึงถึงผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อมก่อนการพัฒนาในเขตชุมชน
( = 3.67)
2.6 ด้ า นหลั ก ความคุ ้ ม ค่ า พบว่ า
ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนกลางโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.72)
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ
น�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน
( = 3.89) รองลงมาคือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ยุติธรรม ( = 3.76) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
( = 3.58)
3. ข้ อ เสนอแนะแนวทางการส่ ง เสริ ม
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบตั ิ
งานของบุ ค ลากรองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีดังนี้
แนวทางด�ำเนินการเพื่อให้มาตรฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล บังเกิดผล
ในทางปฏิบตั ิ ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของมาตรฐาน
ทางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล นอกจาก
การร่วมคิด ร่วมท�ำ และร่วมยอมรับแล้ว การด�ำเนิน
การเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลบังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน การน�ำมาตรฐานทางคุณธรรม
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จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าล มาก� ำ หนดเป็ น
มาตรการทางการบริหารขององค์กร เช่น การน�ำ
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
มาใช้ในกระบวนการสรรหาบุคคล การฝึกอบรม
พัฒนา การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อน
ต�ำแหน่ง และการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร
3.1 ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความรู้ และทัศนคติให้
แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจ
อย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วย
งานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรม
ทีค่ วรปฏิบตั ิ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมทีพ่ งึ ละเว้น
3.2 การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัล
แก่ผทู้ ปี่ ระพฤติปฏิบตั ติ นอยูใ่ นกรอบของมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด
อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การ
ยกย่องชมเชยการมอบโล่ การประกาศเกียรติคุณ
การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้
มาตรการที่ควรด�ำเนินการควบคู่ไปกับการยกย่อง
ให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผูท้ ไี่ ม่ประพฤติปฏิบตั ิ
ตามกรอบของมาตรฐานทางคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม เพือ่ แสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้าง
ขวัญก�ำลังใจให้แก่ผู้กระท�ำดี
3.3 การเป็นแบบอย่าง (Model) คือ
การน�ำตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นส�ำคัญ
คือ ตัวผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น�ำ 
ในการท�ำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้เกิด
ขึน้ แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา และชักน�ำผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ไปสูก่ ารประพฤติปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางคุณธรรม
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และจริยธรรม
3.4 การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย
เป็นวิธกี ารหนึง่ ในการสร้างความรูส้ กึ ร่วมให้เกิดขึน้
กับเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงาน ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารร่วมมือ
ร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ
3.5 การจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ คื อ
การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น
โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมขององค์กรเป็นแนวพิจารณา เป็นต้น
ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้า
มามีสว่ นร่วมในกิจกรรมเหล่านัน้ เช่น มีสว่ นร่วมใน
การคัดเลือกหรือตัดสิน จะท�ำให้เกิดพลังผลักดัน
จากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง
3.6 การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อ
ประเภทต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับ
ทราบมาตรฐานทางคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
ขององค์ กร เช่ น จัดท� ำโปสเตอร์ ติดประกาศ
ท�ำจดหมายข่าว แผ่นพับ วีดิทัศน์ เป็นต้น
3.7 การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดู
งานจากหน่วยงานอื่นที่สามารถน�ำมาเป็นแบบ
อย่างที่ดีได้หรือการให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของ
หน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการท� ำ งานด้ ว ยตั ว ของ
เจ้าหน้าที่เอง
3.8 น� ำ หลั ก ธรรมหรื อ ค� ำ สอนของ
ศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10

Dhammathas Academic Journal

5. อภิปรายผลการวิจัย

จากข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยเรื่องการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลาง
พบประเด็นที่น่าสนใจและน�ำมาอภิปราย ดังนี้
ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
สอดคล้องกับ Commission on the Local Human
Resource Management Standards (2003)
เกีย่ วกับมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของ
ข้ า ราชการ พนั ก งาน และลู ก จ้ า งขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
Office of Civil Servants Commission (2007)
และสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกีย่ วกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์โดยยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร เพือ่ เป็นต้นแบบให้
ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ก�ำหนด
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
กลุม่ เป้าหมายด้วยวิธกี ารและรูปแบบทีห่ ลากหลาย
และด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการวัดผลในเชิง
รูปธรรม ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อให้
ตระหนั ก รู ้ ถึ ง การสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ให้ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรม
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ค่านิยมด้วยการมีจิตส�ำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน
สอดคล้องกับที่ Khanittha Sarnpimpa (2011)
กล่าวว่า การรณรงค์ปลูกจิตส�ำนึกให้ข้าราชการ
ปฏิ บั ติ ต ามค่ า นิ ย มหลั ก ของส่ ว นราชการ
การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ ขั้นตอนของระบบ
ราชการให้เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งเป็น
สาระส�ำคัญที่ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับด้านธรรมาภิบาล พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Thomas G.
Weiss (2000) ได้ อ ้ า งถึ ง องค์ ก รความร่ ว มมื อ
ระหว่างประเทศของญีป่ นุ่ - JICA กล่าวถึงธรรมาภิบาล
ใน Participatory Development and Good
Governance Report of the Aid Study
Committee (1995) ว่าเป็นรากฐานของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม โดยก�ำหนดให้รัฐมีหน้าที่
ที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างบรรยากาศ
ให้เกิดกระบวนการมีสว่ นร่วมจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนพึง่ ตนเองได้ และมีความยุตธิ รรมทางสังคม
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด Dhirayut Boonmee
(1998) เป็นผูท้ อี่ ธิบายว่าธรรมาภิบาลเป็นกระบวน
ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างภาครัฐสังคมเอกชน
และประชาชน ซึง่ ท�ำให้การบริหารราชการแผ่นดิน
มีประสิทธิภาพมีคุณธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้
และมีความร่วมมือของฝ่ายที่เกี่ยวข้องการสร้าง
ธรรมาภิบาลในสังคมไทยต้องปฏิรูประบบ 4 ส่วน
คื อ ปฏิ รู ป ภาคราชการ ภาคธุ ร กิ จ เอกชนภาค
เศรษฐกิจสังคม และปฏิรปู กฎหมาย สอดคล้องกับ
ที่ Saneh Juito (2012) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง แนวทาง
การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2562)

ท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศมี 10 ประการ คือ หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักโปร่งใส หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า
หลักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักองค์การแห่งการ
เรียนรู้ หลักบริหารจัดการหลักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียง
เหนื อ ตอนกลาง แนวทางด� ำ เนิ น การเพื่ อ ให้
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
บังเกิดผลในทางปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืน และน�ำมาใช้ในกระบวนการสรรหาบุคคล
การฝึกอบรมพัฒนา การพิจารณาความดีความชอบ
การเลื่อนต�ำแหน่ง และการสร้างวัฒนธรรมของ
องค์กร เป็นต้น

6. ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ผูบ้ ริหารควรส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
ให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต าม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยา
ข้าราชการ
1.2 ผูบ้ ริหารควรส่งเสริมให้บคุ ลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกระดับประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามรอยพระยุคลบาท
และสร้างผู้น�ำต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาข้าราชการ

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
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1.3 ควรปรับปรุงระบบการบริหาร
งานบุคคลให้เอือ้ ต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โดยเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
และก� ำ หนดช่ อ งทางที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชน
เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการท� ำ งาน
ของบุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ทุกระดับ
1.4 ผู้บริหารควรได้น�ำกฎระเบียบ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาบั ง คั บ ใช้ ใ ห้ เ ป็ น มาตรฐานขององค์ ก รเพื่ อ
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลด้านคุณธรรมที่ว่า
หลักคุณธรรม หมายถึง เป็นการยึดมั่นในความ
ถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือ
หลักนีใ้ นการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ เป็นตัวอย่างแก่สงั คม
และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง
ไปพร้อมกัน เพือ่ ให้ประชาชนมีความซือ่ สัตย์จริงใจ
ขยั นอดทนมี ร ะเบี ย บวิ นัย ประกอบอาชี พ สุ จริ ต
จนเป็นนิสัยประจ�ำตัว
2. ข้อเสนแนะส�ำหรับการท�ำวิจยั ในครัง้
ต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ที่มีประสิทธิภาพ โดยองค์กรทางศาสนาเมื่อน�ำมา
ใช้ ใ นการบริ ห ารงานที่ จ ะช่ ว ยสร้ า งสรรค์ แ ละ
ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
2.2 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์
ของครอบครัวองค์กรทางศาสนาและสถานศึกษา
ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
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