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บทคัดย่อ 
 
การศึกษาเอกสารวิชาการส่วนบุคคล เรื่อง บทบาทของนายอ าเภอในการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมในการบริหารราชการอ าเภอ ศึกษากรณีโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท
อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่และปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อนายอ าเภอในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางการด าเนินโครงการอ าเภอ
คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ซึ่งเป็นโครงการที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้
นายอ าเภอเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยน้อมน าเอาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งการศึกษานี้ใช้วิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สืบค้นข้อมูลจาก
โครงการ/กิจกรรมตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง และสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาพบว่านายอ าเภอเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   
ตามโครงการฯ ผ่านวิธีการ กระบวนการที่หลากหลายรูปแบบ โดยเริ่มที่ตัวนายอ าเภอในการเป็น
แบบอย่าง (Role Model) ด้านการประพฤติปฏิบัติ การเป็นผู้สอนงาน (Mentor) ให้แก่ทีมงานของ
อ าเภอ การใช้อ านาจในการบังคับควบคุม สั่งการส่วนราชการ หรือก ากับดูแลการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นตามระเบียบกฎหมาย ทั้งยังเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม   
ต่าง ๆ ของอ าเภอ ให้ด าเนินไปภายใตก้รอบของหลักการทรงงาน และมีธรรมาภิบาล  

 อย่างไรก็ตามพบว่า เรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อของบุคคลที่มี
ความเป็นนามธรรม (Abstract) ซ่ึงอาจเข้าใจไม่ตรงกัน และยากต่อการก าหนดวิธีการด าเนินโครงการ
ที่เป็นรูปธรรมแบบใดแบบหนึ่งที่แน่นอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ความคิด ความเชื่อของแต่ละบุคคล นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อของบุคคล 
เป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานในกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ และยังต้องสามารถ
ทวนกระแสสังคมปัจจุบันที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับหลักคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ระดับอ าเภอควรด าเนินไปอย่าง   
ค่อยเป็นค่อยไป เน้นคุณภาพ เน้นความต่อเนื่อง ไม่เร่งรีบเพียงเพ่ือหวังผลการรายงานเชิงปริมาณ
เหมือนโครงการอื่น ๆ ต้องท าจากจุดเล็กไปหาจุดใหญ่ ท าจากเรื่องง่ายไปหาเรื่องยาก เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่น ก าลังใจในการขับเคลื่อนโครงการ ส าหรับรัฐบาลควรเป็นผู้น าขับเคลื่อนโครงการนี้ ยกระดับ
เป็นโครงการในระดับประเทศที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง มีความ
หลากหลายตามสภาพภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนที่ แต่ละองค์กร มีการสรรหาโครงการตัวอย่างที่ดี (Best 
Practice) เพ่ือถอดบทเรียน เผยแพร่ให้กับภาคส่วนอื่น ๆ ไดน้ าไปประยุกต์ใช้ได้ด้วย 



ข 

กิตติกรรมประกาศ 

 

รายงานการศึกษาเอกสารวิชาการส่วนบุคคลฉบับนี้ส าเร็จได้ ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
อย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา ชี้แนะ 
ตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกข้ันตอน  

ขอขอบคุณปลัดอ าเภอ ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง ทุกท่าน ที่ช่วยสืบค้นข้อมูล 
จากเอกสารราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นผู้ช่วยเหลือจัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
รวมทั้งขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ตลอดจนประชาชนชาวอ าเภอเขาสวนกวางทุกคน ที่ได้ให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามจนท าให้รายงานการศึกษาฉบับนี้ส าเร็จลงด้วยดี  

ขอขอบคุณคุณนวลนฤมล พิรุณสาร ภรรยา ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันท าให้รายงาน
ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ทั้งยังเป็นก าลังใจอย่างเข้มแข็ง และดีที่สุดตลอดมา ท าให้ผู้ศึกษามีความมุ่งมั่น 
ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคใด ๆ ประโยชน์และคุณค่าของรายงานการศึกษาฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอมอบ 
แด่บิดา มารดา ครูอาจารย์ และผู้บังคับบัญชาที่ได้อบรมสั่งสอน ให้ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
บ่มเพาะให้ผู้ศึกษาเติบโตมาเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรมในการด าเนินชีวิตมาจนทุกวันนี้ 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ระบบราชการมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพราะการบริหารราชการส่งผล
กระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ซึ่งตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาระบบราชการไทยประสบปัญหาวิกฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างรุนแรง 
กลายเป็นปัญหาทุจริตคอรัปชั่นที่หยั่งรากลึกอย่างกว้างขวาง ข้าราชการขาดจิตส านึกรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ท างานแบบเช้าชามเย็นชาม ไมส่ามารถสนองตอบต่อภารกิจ ไม่เกิดความคุ้มค่าต่องบประมาณ 
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน  

จากสภาวการณ์ดังกล่าวประกอบกับนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ก าหนดนโยบายการปฏิรูประบบราชการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และนโยบาย
ในการปกปูองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมแห่งจิตใจ ความรัก ความศรัทธาอันจะ
น ามาซึ่งความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญคือการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
และหน่วยงานของรัฐทั้งหลาย เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงานและสามารถน าหลักการดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาตนเอง  

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ก าหนดให้มีการ
ด าเนิน “โครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท” โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการปลุก
จิตส านึกให้เจ้าหน้าที่รัฐได้ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นหลักของ
บ้านเมือง เป็นศูนย์รวมความรักความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ ให้ส านึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อชาติบ้านเมือง   
และประชาชนชาวไทย และให้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของคุณธรรม คติธรรม และปรัชญา
ในการด าเนินชีวิตที่พระราชทานไว้ในพระบรมราโชวาท พระราชด ารัส  และพระราชด าริในวโรกาส 
ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องน้อมน ามาเป็นแนวทางด าเนินชีวิต ปฏิบัติภารกิจตามรอยพระยุคลบาท เพ่ือน าพา
ชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริง 

ในการนี้มูลนิธิพัฒนาข้าราชการได้จัดตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมตามรอย     
พระยุคลบาท” เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ “อ าเภอคุณธรรม” และได้ขอความร่วมมือจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด ๒๖ จังหวัด ที่ได้ร่วมมือกับสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย จัดอบรม



๒ 

 

สัมมนาโครงการ “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ชาติเข้มแข็งมั่นคง ให้คัดเลือกอ าเภอจ านวน ๘๙ 
อ าเภอ ส่งมาให้มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ พิจารณาน าเข้าร่วมโครงการ “อ าเภอคุณธรรม” ต่อไป 

คุณสมบัติในเบื้องต้นของอ าเภอที่จะเข้าร่วมในโครงการ “อ าเภอคุณธรรม”คือตัวนายอ าเภอ 
เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความรู้ความสามารถมีภาวะผู้น า ได้รับ
การยอมรับนับถือจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา
ของชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ทุกฝุายในอ าเภอ ร่วมมือร่วมใจกันท างานด้วยความโปร่งใส                 
มีประสิทธิภาพ 

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในอ าเภอน าร่องของโครงการ
ดังกล่าว “นายอ าเภอ” ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของอ าเภอ ต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร
ราชการอ าเภออย่างมีธรรมาภิบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนในพ้ืนที่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม
เป็นเครื่องมือก ากับจิตใจ ควบคุมการประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ราชการ สามารถสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ภารกิจของรัฐ และประโยชน์สุขของประชาชน
ได ้อย่างไรก็ตาม จากสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมทางการเมือง ค่านิยมของคนไทย
ที่กระแสวัตถุนิยมหยั่งรากลึกและขยายตัวเพ่ิมขึ้นตลอดมา เป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการด าเนินโครงการฯ 
ให้ประสบความส าเร็จ ทั้งยังมีปัจจัยด้านโครงสร้างการบริหารราชการอ าเภอ ภารกิจ อ านาจหน้าที่
ของนายอ าเภอตามที่กฎหมายก าหนด ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนโครงการฯ ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัย  
จึงมุ่งศึกษาค้นคว้าให้ทราบถึงรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรมได้ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ไปสู่ความส าเร็จ      
โดยศึกษาจากโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นนี้  

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่ของนายอ าเภอในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามรูปแบบ 

แนวทาง โครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 
๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในบทบาทของ

นายอ าเภอตามโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท  

๑.๓ กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 
 ๑.๓.๑ แนวคิดทฤษฎี ได้แก่ แนวคิดเรื่องคุณธรรม จริยธรรม แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล 
แนวคิดเรื่องหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรอบของการสร้างและรักษา
คุณธรรมของข้าราชการ แนวคิดเรื่องวินัยและการรักษาวินัย แนวคิดเก่ียวกับโครงการอ าเภอคุณธรรม
ตามรอยพระยุคลบาท 



๓ 

 

 ๑.๓.๒ ระเบียบ/กฎหมาย ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.
๒๔๕๗ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗ ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการด าเนินการทางวินัย ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ 

๑.๔ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา 
๑.๔.๑ ท าให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของนายอ าเภอในการขับเคลื่อนโครงการอ าเภอคุณธรรม

ตามรอยพระยุคลบาท ทั้งในฐานะผู้บริหารราชการสูงสุดของอ าเภอ และผู้น าของประชาชนทุกภาค
ส่วนในพื้นท่ี 

๑.๔.๒ ท าให้ทราบถึงรูปแบบ แนวทางที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนโครงการอ าเภอคุณธรรม
ตามรอยพระยุคลบาทให้ประสบความส าเร็จ อันจะส่งผลต่อการบริหารราชการอ าเภอให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริการของภาครัฐของประชาชนใน
พ้ืนที ่

๑.๕ ขอบเขตการศึกษา 
๑.๕.๑ ขอบเขตด้านพื้นที่และประชากร  ได้แก่ ส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตพ้ืนที่อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร/พนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน โดยศึกษาจากกรณีศึกษาตัวอย่างที่
เกิดข้ึนจริงในอ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง 

๑.๕.๒ ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ 
วิธีการ ขั้นตอน ที่ได้น ามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ ผู้บริหาร และพนักงาน
องค์กรปกครองท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพ้ืนที่ ตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของ
นายอ าเภอ  

๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะ 
๑.๖.๑ บทบาท พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ (๒๕๔๖, หน้า ๖๐๒) ให้

ความหมายค าว่าบทบาท หมายถึงการท าตามหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้บทบาทตรงกับค าในภาษาอังกฤษ
ว่า Role เป็นเรื่องพฤติกรรมและหน้าที่ความรับผิดชอบ (function) เพ่ือเป็นการแสดง ให้เห็นว่าเมื่อ
บุคคลด ารงต าแหน่งใด ก็ควรแสดงพฤติกรรมให้ตรง และเหมาะสมกับหน้าที่ 



๔ 

 

๑.๖.๒ คุณธรรม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ให้ความหมายของ
คุณธรรมและจริยธรรมว่า หมายถึง สภาพคุณงามความดีท้ังที่อยู่ภายในจิตใจและกริยาที่ควรประพฤติ
ปฏิบัติที่คนในสังคมนั้น องค์กรนั้นหรือส่วนราชการนั้นได้ยอมรับนับถือมา หรือได้ก าหนดร่วมกันใหม่ 
และประพฤติปฏิบัติร่วมกัน ยอมรับร่วมกันว่าข้อประพฤติอะไรเป็นสิ่งที่ดี อะไรเป็นสิ่งที่ชั่ว อะไรถูก 
อะไรผิด อะไรควรท าหรือไม่ควรท า 

๑.๖.๓ พระยุคลบาท เป็นค าราชาศัพท์ หมายถึง “เท้าทั้งคู่” ดังนั้น ค าว่า “ตามรอย      
พระยุคลบาท” ในรายงานการศึกษานี้จึงหมายถึงการเดินตามรอยเท้า ซึ่งเปรียบคือการท าตาม
แบบอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

บทที่ ๒ 
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การวิจัยครอบคลุมและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีสาระส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของการศึกษาวิจัย ซ่ึงน าเสนอไว้ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
๒.๑.๑ “คุณธรรม” และ “จริยธรรม”  

ค าว่า “จริยธรรม” และ “คุณธรรม” มักมีการพูดถึงและน าไปใช้ในความหมายที่แยกกันไม่
ออก บางครั้งก็เรียกควบกันไปเป็นคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรม (Morality/Virtue) และจริยธรรม (Ethics) เป็นค าศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามที่บัญญัติไว้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ 
“คุณธรรม” หมายถึง สภาพคุณงามความดีเป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ   
ซ่ึงสามารถแยกออกเป็น ๒ ความหมาย คือ  

๑. ความประพฤติดีงาม เพ่ือประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรม
ทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒. การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรท า ไม่ควรท า และอาจกล่าวได้ว่า คุณธรรม คือ จริยธรรม
แต่ละข้อที่น ามาปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น เป็นคนซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบ ฯลฯ 
“จริยธรรม” แปลว่า ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม ซึ่งก็คือ กฎเกณฑ์ความ
ประพฤติของมนุษย์ซ่ึงเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย์เอง ความเป็นผู้มีปรีชาญาณ (ปัญญาและ
เหตุผล) ท าให้มนุษย์มีมโนธรรม รู้จักแยกแยะความถูก ผิด ควร ไม่ควร โดยจริยธรรมมีลักษณะ       
๔ ประการ คือ  

๑) การตัดสินทางจริยธรรม (Moral Judgment) บุคคลจะมีหลักการของตนเอง 
เพ่ือตัดสินการกระท าของผู้อื่น 

๒) หลักการของจริยธรรมและการตัดสินตกลงใจเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในตัว
บุคคลก่อน ทีจ่ะปฏิบัติการต่างๆ ลงไป  

๓) หลักการทางจริยธรรมเป็นหลักการสากลที่บุคคลใช้ตัดสินใจในการกระท าสิ่ง 
ต่าง ๆ  

๔) ทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมได้มาจากความคิดของบุคคลหรืออุดมคติของสังคมจน
เกิดเป็นทัศนะในการด ารงชีวิตของตน และของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ นอกจากนี้ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.



๖ 

 

๒๕๕๐ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ได้ก าหนดความหมาย
ของ “คุณธรรม” ว่า หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม เป็นเครื่อง
ประคับประคองใจให้เกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝุความดี เป็นเครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิดความรู้สึก
รับผิดชอบ เกิดจิตส านึกที่ดีมีความสงบเย็นภายใน เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังโดยเฉพาะเพ่ือให้เกิดขึ้น และ
เหมาะสมกับความต้องการในสังคมไทย และค าว่า “จริยธรรม” ก็หมายถึง กรอบหรือแนวทางอันดี
งามที่พึงปฏิบัติ ซึ่งก าหนดไว้ส าหรับสังคม เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงาม ความสงบ
ร่มเย็นเป็นสุข ความรัก สามัคคีความอบอุ่น มั่นคงและปลอดภัยในการด ารงชีวิต 

วศิน อินทสระ (๒๕๔๑: ๑๐๖,๑๑๓) กล่าวตามหลักจริยศาสตร์ว่า คุณธรรม คือ อุปนิสัยอันดี
งามซึ่งสั่งสมอยู่ในดวงจิต อุปนิสัยอันนี้ได้มาจากความพยายามและความประพฤติติดต่อกันมาเป็น
เวลานาน คุณธรรมสัมพันธ์กับหน้าที่อย่างมาก เพราะการท าหน้าที่จนเป็นนิสัย จะกลายเป็นอุปนิสัย
อันดีงามที่สั่งสมในดวงจิตเป็นบารมี มีลักษณะอย่างเดียวกันนี้ ถ้าเป็นฝุายชั่ว เรียกว่า “อาสวะ” คือ 
กิเลสที่หมักหมมในดวงจิต ย้อมจิตให้เศร้าหมองเกรอะกรังด้วยความชั่วนานาประการกลายเป็น
สันดานชั่ว ท าให้แก้ไขยากสอนยาก กล่าวโดยสรุป คุณธรรมคือความล้ าเลิศแห่งอุปนิสัยซึ่งเป็นผลของ
การกระท าหน้าที่จนกลายเป็นนิสัยนั่นเอง 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต) (๒๕๓๘: ๑๕-๑๖) กล่าวว่า คุณธรรมคือคุณสมบัติ 
ที่ดีของจิตใจ ถ้าปลูกฝังเรื่องคุณธรรมได้จะเป็นพ้ืนฐานจรรยาบรรณ จรรยาบรรณนี้เป็นเรื่อง
พฤติกรรมในการที่ จะพัฒนาต้องตีความออกไปว่า พฤติกรรมเหล่านี้มีพ้ืนฐานจากคุณธรรมข้อใด   
เช่น เบญจศีลเป็นจริยธรรม เบญจธรรมเป็นคุณธรรมคือ ความเมตตากรุณา ถ้ามีความเมตตากรุณาจะ
มีฐานของศีลข้อที่ 1 เป็นต้น ส่วนจริยธรรม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ (๒๕๓๘ : 
๒๑๖) ให้ความหมายว่า “จริยธรรมหมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม” 

 พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต) (๒๕๓๕: ๘๑-๘๒) กล่าวว่า จริยธรรม คือ หลักแห่ง
ความประพฤติ หรือแนวทางการปฏิบัติ หมายถึง แนวทางของการปฏิบัติ หมายถึง แนวทางของการ
ประพฤติปฏิบัติจนให้เป็นคนดีเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม 

 นอกจากนี้พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต) (๒๕๓๘: ๒) ยังให้แนวคิดว่าจริยธรรม 
คือ หลักแห่งความประพฤติดีงามส าหรับทุกคนในสังคม ถ้าเป็นข้อปฏิบัติทั่วไปเรียกว่าจริยธรรม      
ถ้าเป็นข้อควรประพฤติที่มีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง เราเรียกว่าศีลธรรม แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า 
จริยธรรมอิงอยู่กับหลักค าสอนทางศาสนาเพียงอย่างเดียว  แท้ที่จริงนั้นยังหยั่ งรากอยู่บน
ขนบธรรมเนียมประเพณี แม้นักปราชญ์คนส าคัญ เช่น อริสโตเติล คานท์ มหาตมะคานธี ก็มีส่วนสร้าง
จริยธรรมส าหรับเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตของคนจ านวนหนึ่ง 



๗ 

 

 จากทัศนะของพระเมธีธรรมภรณ์ดังกล่าวข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่าจริยธรรมไม่แยกเด็ดขาด 
จากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม ศีลธรรมเป็นหลักค าสอนที่ว่าด้วยความประพฤติชอบ 
ส่วนจริยธรรม หมายถึง หลักแห่งความประพฤติดีประพฤติชอบอันวางรากฐานอยู่บนหลักค าสอน 
ของศาสนา ปรัชญาและขนบธรรมเนียมประเพณี ท่านผู้นี้มองจริยธรรมในฐานะที่เป็นระบบ อันมี
ศีลธรรมเป็นส่วนประกอบส าคัญ แต่ก็มีแนวคิดปรัชญา ค่านิยม ตลอดจนธรรมเนียมประเพณีเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วยจากที่กล่าวมาทั้งหมดพอสรุปได้ว่า ค าว่า คุณธรรม จริยธรรม สองค านี้เป็นค าที่มี
ความหมายเกี่ยวข้องกันในด้านคุณงามความดี กล่าวคือ จริยธรรมคือความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม  
ทั้งกายและวาจา สมควรที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้ตนเองและคนในสังคมรอบข้างมีความสุข 
สงบ เยือกเย็น จริยธรรมเป็นเรื่องของการฝึกนิสัยที่ดี โดยกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 
ผู้มีความประพฤติดีงามอย่างแท้จริงจะต้องเป็นผู้มีความรู้สึกในด้านดีอยู่ตลอดเวลา คือ มี “คุณธรรม” 
อยู่ในจิตใจ หรืออาจกล่าวได้ว่าจริยธรรมเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเป็นพฤติกรรมภายนอก 
ส่วนคุณธรรมเป็นสภาพคุณงามความดีภายในจิตใจ ซึ่งทั้งสองส่วนต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน พฤติกรรม
ของคนท่ีแสดงออกมาทั้งทางกายและวาจานั้น ย่อมเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์และเป็นไปตามความรู้สึกนึกคิด
ทางจิตใจและสติปัญญา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลจึงต้องพัฒนาทั้ง ๓ ด้าน ควบคู่กันไป 
คือ การพัฒนาด้านสติปัญญา ด้านจิตใจและด้านพฤติกรรม  

๒.๒ แนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาล 

 “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีหลักธรรมรัฐ และ 
บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เป็น
ธรรมนั้น ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่
ร่วมกัน เป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพัน ๆ ปี ซึ่งเป็นหลักการเพ่ือการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและ
สังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและ
พัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน 

 องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๖ ประการ
ดังนี้ 

 ๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัย
และเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติ
ร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่
กระท าการ ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของบุคคล  



๘ 

 

๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพ่ือสร้าง
ค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น  

๓. หลักความโปร่งใส คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานของ
องค์กรใหม่ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน และกัน และช่วยให้การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอด
จากการทุจริตคอรัปชั่น 

๔. หลักความมีส่วนร่วม คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และร่วม
เสนอความเห็นในการตัดสินใจส าคัญ ๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทาง ในการเข้า
มามีส่วนร่วม ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ 
หรืออ่ืน ๆ และการขจัดการผูกขาดภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคี
และความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

๕. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร ตลอดจนคณะข้าราชการ ทั้งฝุายการเมืองและ ข้าราชการ
ประจ าต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และ
พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 

๖. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นในการบริหาร
จัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า จึงจ าเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่
ผู้รับบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวม (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, หลักธรรมา    
ภิบาล [online], ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. แหล่งที่มา http://www.sci.ubu.ac.th/document/  
หลักธรรมาภิบาล.pdf) 

๒.๓ ทศพิธราชธรรม  

ทศพิธราชธรรม คือ จริยวัตร ๑๐ ประการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรม
ประจ าพระองค ์หรือเป็นคุณธรรมประจ าตนของผูปกครองบ้านเมือง ให้มีความเป็นไปโดยธรรม และ
ยังประโยชนสุขให้เกิดแกประชาชนจนเกิดความชื่นชมยินดี ซ่ึงความจริงแล้วไม่ได้จ าเพาะเจาะจง
ส าหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินเท่านั้น บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในทุก
องคก์รก็พึงใช้หลักธรรมเหล่านี้  

http://www.sci.ubu.ac.th/document/


๙ 

 

ทศพิธราชธรรม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ราชธรรม ๑๐” นี้ ปรากฏอยู่ในพระสูตรขุททก
นิกายชาดก ทศพิธราชธรรมทั้ง ๑๐ ขอ มีดังนี้ 

๑. ทาน (ทาน ) หมายถึง การให้การเสียสละ นอกจากเสียสละทรัพย์สิ่งของแลว ยัง
หมายถึงการให้น้ าใจแกผู้อ่ืนดัวย  

๒. ศีล (ศีล ) หมายถึง ความประพฤติที่ดีงาม ทั้งกาย วาจา และใจ ให้ปราศจากโทษ   
ทั้งในการปกครอง อันไดแก กฎหมายและนิติราชประเพณีและในทางศาสนา  

๓. บริจาค (ปริจาค ) หมายถึง การเสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือความสุขส่วนรวม  
๔. ความซื่อตรง (อาชชว ) หมายถึง ความซื่อตรงในฐานะที่เปนผูปกครอง ด ารงอยูใน

สัตยสุจริต  
๕. ความอ่อนโยน (มัททว ) หมายถึง การมีอัธยาศัยออนโยน เคารพในเหตุผลที่ควร     

มีสัมมาคาระต่อผู้อาวุโสและอ่อนโยนต่อบุคคลทีเ่สมอกันและต่ ากว่า  
๖. ความเพียร (ตป หมายถึง มีความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากความ

เกียจครา้น  
๗. ความไมโกรธ (อกฺโกธ) หมายถึง ความไมแสดงความโกรธให้ปรากฏ ไมมุ่งร้ายผู้อ่ืน 

แม้จะลงโทษผู้ท าผิด กท็ าตามเหตุผล  
๘. ความไมเบียดเบียน (อวิหิงสา) หมายถึง การไมเบียดเบียนหรือบีบคั้น ไมก่อทุกข์หรือ

เบียดเบียนผู้อ่ืน  
๙. ความอดทน (ขันติ) หมายถึง การมีความอดทนต่อสิ่งทั้งปวง รักษาอาการ กาย วาจา 

ใจให้เรียบร้อย 
๑๐. ความยุติธรรม (อวิโรธน ) หมายถึง ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรม   

เป็นหลัก ไมเอนเอียง หวั่นไหวด้วยค าพูด อารมณหรือลาภสักการะใด (ผู้จัดการออนไลน์, ทศพิธ 
ราชธรรม [online], ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. แหล่งที่มา http://www.manager.co.th /Around 
/ViewNews.aspx?NewsID=9500000001682)  

๒.๔ แนวคิดเรื่องหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีทั้งหมด ๒๓ ข้อ ดังนี้ 

ข้อที่ ๑ ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ จากข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสาร แผนที่ 

สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพ่ือที่
พระราชทานความช่วยเหลือ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรงตามที่ประชาชนต้องการ 

 

http://www.manager.co.th/


๑๐ 

 

ข้อที่ ๒ ระเบิดจากข้างใน 
ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้คนภายในชุมชน ให้มีความพร้อมที่ร่วมพัฒนาเสียก่อน มิใช่การ

น าเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนในหมู่บ้านที่ยังไม่ทันมีโอกาสได้ตั้งตัว
หรือเตรียมพร้อม 

ข้อที่ ๓ ท าตามล าดับขั้นตอน 
ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จ าเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึง

เป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน และสิ่ งจ าเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร การอุปโภคบริโภค เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถน าไปปฏิบัติได้ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

“การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือความพอมี พอกิน 
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลัก
วิชา เมื่อได้พ้ืนฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญ และฐานะ
เศรษฐกิจขั้นท่ีสูงขึ้นโดยล าดับต่อไป...” หมายเหตุ: พระบรมราโชวาท ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ 

ข้อที่ ๔ ภูมิสังคม 
          การพัฒนาใดๆ ต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคม
วิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอกจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความ
แตกต่างกัน 
          “การพัฒนาจะต้องเป ็น ไปตามภูม ิประเทศทางภูม ิศาสตร ์ และภูม ิประเทศทาง
สังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนอ่ืนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้ เราต้อง
แนะน า เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิด
ประโยชน์อย่างยิ่ง” 

ข้อที่ ๕ ประหยัด  เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
ส่วนพระองค์ก็ทรงประหยัดมาก ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ทรงใช้หลักในการ

แก้ปัญหาด้วยความเรียบง่าย และประหยัด ราษฎรสามารถท าได้เอง หาได้ในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้
สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไขโดยไม่ต้องลงทุนสูง หรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากนัก 

ข้อที่ ๖ ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
ทรงเข้าใจธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ  ทรงมองอย่างละเอียด    

ถึงปัญหาธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ เช่น ปลูกปุาโดย
ไม่ต้องปลูก ท าให้มนุษย์และธรรมชาติเกื้อกูลกัน 

 



๑๑ 

 

ข้อที่ ๗  แก้ปัญหาที่จุดเล็ก 
ทรงแก้ปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ไขปัญหา จะทรงเริ่มจากจุดเล็ก 

(micro) คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ซึ่งคนมักจะมองข้าม 
          “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปวดหัว
ก่อน เพ่ือจะให้อยู่ในสภาพที่คิดได้...” 

ข้อที่ ๘  ท าให้ง่าย  -  Simplicity 
ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริไปได้

โดยง่าย  ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและ
ระบบนิเวศโดยรวม “ท าให้ง่าย” 

ข้อที่ ๙ ไม่ติดต ารา 
มีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลม และลอมชอมกับสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสภาพของ

สังคม จิตวิทยาของชุมชน คือ “ไม่ติดต ารา” ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับชีวิต
ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย 

  ข้อที่ ๑๐ ใช้อธรรมปราบอธรรม 
ทรงน าความจริงในเรื่อง ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นหลักการ แนวปฏิบัติในการแก้ไข

ปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น การบ าบัดน้ าเน่าเสียโดยให้ผักตบชวา ซึ่งมี
ตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ า 

ข้อ ๑๑  ปลูกป่าในใจคน 
“เจ้าหน้าที่ปุาไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้    

ลงบนแผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 

ข้อที่ ๑๒  มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก 
“การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมือง

และประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจ าเป็นที่ข้าราชการทุกคนจะต้องท าหน้าที่ทุกๆ ประการ       
ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ โดยเต็มก าลังสติปัญญาความรู้ความสามารถ เพ่ือผลการปฏิบัติราชการทุกอย่างจักได้
บรรลุความส าเร็จอย่างสูง และบังเกิดประโยชน์อย่างดีท่ีสุดแก่ตน แก่หน้าที่ และแก่แผ่นดิน” 

ข้อที ่ ๑๓  การมีส่วนร่วม 
          ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้
มาร่วมแสดงความคิดเห็น“ส าคัญที่สุดจะต้องหัดท าใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น 
แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาละประสบการณ์   
อันหลากหลายมาอ านวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง” 



๑๒ 

 

ข้อที ่ ๑๔  ขาดทุนคือก าไร 
“การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการกระท าอันมีผลเป็นก าไร คือ ความอยู่ดีมีสุขของ

ราษฎร 
“...ถ้าเราท าอะไรที่เราเสีย แต่ในที่สุดเราเสียนั้นเป็นการได้ทางอ้อม... ในไม่ช้าประชาชนจะ

ได้รับผล ราษฎรมีรายได้ รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวก เพ่ือให้รัฐบาลได้ท าโครงการต่อไป... ถ้ารู้รัก
สามัคคี รู้เสียสละ คือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็น
มูลค่าเงินไม่ได้...” 

ข้อที ่ ๑๕  บริหารรวมที่จุดเดียว 
ทรงมีพระราชด าริให้บริหาร “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง ๖ แห่ง” ให้เป็น “การบริการรวมที่

จุดเดียว” “การบริหารแบบเบ็ดเสร็จ” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วย
การปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ข้อที ่ ๑๖  รู้ - รัก - สามัคคี 
รู้ : การที่เราจะลงมือท าสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธี

แก้ปัญหา 
รัก : เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้ว จะต้องมีความรักการพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหา

นั้น  ๆ
สามัคคี : การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรค านึงเสมอว่าเราจะท างานคนเดียวไม่ได้ ต้องท างานร่วมมือ

ร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี 

ข้อที ่ ๑๗  การพึ่งตนเอง 
การพัฒนาตามแนวพระราชด าริเพ่ือการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้า เพ่ือให้มีความแข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถ
อยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ “พ่ึงตนเองได้” ในที่สุด 

  ข้อที ่ ๑๘  เศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่  

พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงย้ า แนวทางการแก้ไข เพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้
กระแสโลกาภิวัตนแ์ละความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

ข้อที ่ ๑๙  ท างานอย่างมีความสุข 
“...ท างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการท าประโยชน์ให้กับผู้อ่ืน

...” 



๑๓ 

 

ข้อที่ ๒๐  พออยู่พอกิน 
ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่

ก้าวหน้าต่อไป 

ข้อที ่ ๒๑  องค์รวม 
มีวิธีคิดอย่างองค์รวมหรือมองอย่างครบวงจร มองเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่าง

เชื่อมโยง 

ข้อที่ ๒๒  ความเพียร 
กว่า ๖๐ ปีที่ทรงงานในหลวงไม่เคยทรงท้อถอย ไม่มีการลาพักร้อนหยุดงานสักเวลาเดียว 

ข้อที่ ๒๓  ความซ่ือสัตย์สุจริต 
จริงใจต่อกัน เพราะผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่

ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มากแต่ไมมีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร   
มหาภูมิพลอดุลยเดช [online], ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.แหล่งที่มา http://www.rdpb.go.th/ 
UploadNew/Documents/หลักการทรงงานInfo20161031.pdf) 

๒.๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

หมวด ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปูาหมาย 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
(๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์  
(๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ

มหาชน), พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
[online], ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.แหล่งที่มา http://www.sac.or.th/th/wp-content/uploads 
/2016/04/good-governance-2546.pdf) 
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๑๔ 

 

๒.๖ กรอบของการสร้างและรักษาคุณธรรมของข้าราชการ 
 (๑) การส่งเสริมคุณธรรม + พัฒนาคุณธรรม                                ดี 
 (๒) การปูองปรามพฤติกรรมไม่ดี + ลงโทษทางวินัย    เก่ง 
 ความแตกต่างระหว่างจรรยาและวินัย 

จรรยา วินัย 
- ใช้ก ากับผู้ประกอบวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง 
- มีจุดมุ่งหมายเพ่ือธ ารงเกียรติ ศักดิ์ศรีของ     

ผู้ประกอบวิชาชีพนั้น และเพ่ือให้ เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจในการประกอบวิชาชีพนั้น 

- บังคับในระดับ “พึง” โดยจะต้องมีจิตส านึก 
ในความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนั้น = เป็นการ
บังคับท้ังจิตใจและการกระท า 

- พิจารณาความผิดจรรยาจาก “จิตส านึก”   
เป็นหลัก 

- ใช้กับผู้ท างานทั่วไป 
- มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ

ของงานที่ท า 
- บังคับในระดับ “ต้อง” ซึ่งเป็นการบังคับ “การ

กระท า” ไม่ได้บังคับจิตใจ 
- พิจารณาความผิดวินัยจาก “การกระท า”   
เป็นหลัก 

๒.๗ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกต าแหน่งมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพ่ือให้ราชการแผ่นดินในส่วน   
ที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ดังนั้น การใช้อ านาจเพ่ือให้หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วง 
ข้าราชการพลเรือนทั้งปวงจึงต้องมีคุณธรรม ซึ่งเป็นการอันพึงท า เพราะน าประโยชน์ให้เกิดแก่
ส่วนรวมและตนเอง และศีลธรรมซึ่งเป็นการอันพึงเว้น เพราะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและตนเองประกอบ
กันข้ึนเป็นจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอันเป็นความประพฤติที่ดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการ 

ดังนั้น บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกต าแหน่งจึงมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อ านวย
ความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการ 

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ 

ทับซ้อน 
(๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 



๑๕ 

 

(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  หมวด ๒ 
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมโดย

อย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยงประมวล

จริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าใดของข้าราชการอาจขัดประมวล
จริยธรรม ข้าราชการต้องไม่กระท าการดังกล่าว หรือหากก าลังกระท าการดังกล่าว ต้องหยุดกระท า
การและส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย
ว่าการกระท านั้นขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการจะกระท าการนั้นมิได้ 

(๒) เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชการมีหน้าที่ต้องรายงานการฝุาฝืน
ดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดย
พลัน ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝุาฝืนจริยธรรมต้องรายงานต่อปลัดกระทรวง หรือ
ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วแต่กรณี  และหรือคณะกรรมการ
จริยธรรม 

(๓) ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนใน        
นิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
และกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การด ารง
ต าแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย ความในข้อนี้
ให้ใช้บังคับกับการเป็นลูกจ้าง การรับจ้างท าของ การเป็นตัวแทน การเป็นนายหน้าและการมี        
นิติสัมพันธ์อ่ืนในท านองเดียวกันด้วย 

(๔) ในกรณีที่ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของข้อนี้
หรือมีการเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของข้อนี้ผ่านข้าราชการ ข้าราชการมีหน้าที่ต้องคัดค้าน
การกระท าดังกล่าว และบันทึกการคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น แล้วแต่
กรณ ี

ข้อ ๔ ข้าราชการต้องมีจิตส านึกท่ีดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 



๑๖ 

 

(๑) อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลัง
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 

(๒) ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน หรือ
ของข้าราชการอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอ่ืนโดยมิชอบ 

(๓) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติใน
วิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละ
กรณ ี

(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 

(๕) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน 
ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ 
โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 

(๖) ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ  ในกรณีที่สั่ง
ราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่ง
เพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง 
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  ในกรณีมี
ความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา 
หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็น
ประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่ อ่ืนในราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ  หรือประโยชน์ส่วนรวมกับ



๑๗ 

 

ประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม    อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการ
และประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และ   
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  โดยอย่างน้อยต้อง
วางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน
หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือ
ให้แก่บุคคลทั่วไป 

(๒) ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเอง

หรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดย

อย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
(๑) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย 

ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือ
มติคณะรัฐมนตรี ที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา และจะด าเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการด าเนินการใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 

(๓) ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องท าเรื่องเสนอให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมาย
ต่อไป 

(๔) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว 

(๕) ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อ่ืนใดแทน
บุคคลอ่ืนอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืนถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิด
ทรัพย์สินของตน 

(๖) เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการของตน หัวหน้าส่วน
ราชการต้องด าเนินการที่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 



๑๘ 

 

(๗) เมื่อได้รับค าร้อง หรือค าแนะน าจากผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือหน่วยงานอ่ืนว่ากฎหมาย 
กฎ หรือข้อบังคับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการของตน สร้างภาระเกินสมควรแก่
ประชาชน หรือสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น ต้องด าเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ
ดังกล่าวโดยเร็ว 

ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่
ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่
ตามกฎหมาย 

(๒) ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มี
อ านาจตามกฎหมาย 

(๓) ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการ
ตามมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้น เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ 
เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

(๔) ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์ อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการ
ตามหลักวิชา 

(๕) ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

(๖) ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่าง

เคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพ่ือการใน
หน้าที่และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

(๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาต หรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย



๑๙ 

 

เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี ้จะต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันท าการ นับแต่กระท าการดังกล่าว
หรือได้รับการร้องขอ 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดย
เคร่งครัด โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลัง
ความสามารถ 

(๒) ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัด
คุ้มค่าไมฟุุ่มเฟือย 

(๓) ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๑ ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองในระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ใน
ประเทศไทย 

(๒) จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระ   
รัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

ข้อ ๑๒ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
ราชการโดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่าง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 

(๒) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุมให้ผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 

(๓) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริม
และยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถและขยัน
ขันแข็ง ไม่เลือกที่รักมักท่ีชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 



๒๐ 

 

(๔) ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือ
ราชการโดยรวม (ส านักงาน ก.พ., ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [online], ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐. แหล่งที่มา http://www.ocsc.go.th/download/ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน) 

 ๒.๘ ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗ 

โดยที่ข้าราชการพลเรือนมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง
การให้บริการแกประชาชน ซึ่งจ าเป็นต้องท างานร่วมกันหลายฝุาย ฉะนั้น เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนมี
ความประพฤติดี ส านึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝุาย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงสมควรให้มีข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือนไว้เป็นความประพฤติเพ่ือรักษาไว  ซ่ึงศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ 
เกียรติฐานะของข้าราชการพลเรือน อันจะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา และยกย่องของ
บุคคลโดยทั่วไป 

 จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 ข้อ ๑ ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้ มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเป็น

ข้าราชการ 
 ขอ ๒ ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม

แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพ ก าหนดไวก็พึงปฏิบัติในจรรยา
วิชาชีพนั้นด้วย 

 ขอ ๓ ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง
เพ่ิมพูนความรู ความสามารถ และทักษะ ในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

 จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  
 ขอ ๔ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจาก

อคติ 
 ขอ ๕ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ 

รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน ของทางราชการและประชาชน
เป็นส าคัญ 

 ขอ ๖ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็น    
ประโยชนต่อทางราชการอย่างเต็มที ่

http://www.ocsc.go.th/download/ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน


๒๑ 

 

 ขอ ๗ ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการ อย่างประหยัด     
คุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
จรรยาบรรณต่อผูบังคับบัญชา ผู้อยู่ใตบ้ังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน  

 ขอ ๘ ข้าราชราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน 
รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชนตการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

 ขอ ๙ ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใสผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชาทั้งใน    
ด้านการปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใตบ้ังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม  

ขอ ๑๐ ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้ง ส่งเสริมสนับสนุนให้
เกิดความสามัคคี ร่วมแรงรว่มใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชนสวนรวม  

ขอ ๑๑ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ       
มีน้ าใจ และมนุษยสัมพนัธ์อันดี  

ขอ ๑๒ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน  

จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม  
ขอ ๑๓ ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชาอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความ 

เป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติได 
หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ ติดต่อยังหน่วยงาน
หรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 

ขอ ๑๔ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤตตินให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป  
ขอ ๑๕ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชนอ่ืนใด ซึ่งมีมูลค่าเกิน

ปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสนหาจากผูมาติดต่อราชการ หรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น หากไดรับไวแล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใดที่รับไว มี
มูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือด าเนินการตามสมควรแกกรณี 
(ส านักงาน ก.พ., ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗ [online], 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. แหล่งที่มา http://www.ocsc.go.th/กฎหมาย/ข้อบังคับ -กพว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน-พศ2537)  
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๒.๙ แนวคิดเรื่องวินัยและการรักษาวินัย  

๒.๙.๑ ความหมายของวินัย  
การมีวินัยเป็นความคาดหวังของสังคมที่จะให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูก    

ที่ควร อันจะส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและสังคม ได้แก่ การประกอบสัมมาอาชีพด้วย
ความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของสังคม  

ค าว่า “วินัย” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง 
ระเบียบ แบบแผนและข้อบังคับ, ข้อปฏิบัติ  

“วินัย” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Discipline หมายถึง เครื่องควบคุมพฤติกรรมของ
คน ในทางการบริหารนั้น “วินัย” มีความหมายไปในหลายลักษณะ เช่น ลักษณะที่เป็นการควบคุม
ตนเอง (Self Control) โดยมุ่งพิจารณาวินัยในแง่การพัฒนาตนเอง เพ่ือปรับตัวให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความต้องการซึ่งเรียกว่า อัตวินัย (Self Discipline)  

วินัยข้าราชการอาจแยกพิจารณาได้เป็น ๒ ความหมาย คือ  
๑. หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความประพฤติที่ทางราชการก าหนดให้ข้าราชการ

ยึดถือ และปฏิบัติ  
๒. หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ข้าราชการแสดงออกมาในทางที่ถูกที่ควร  เป็นการ

ควบคุมตนเองให้แสดงพฤติกรรมที่ถูกระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือแบบแผนที่ทางราชการก าหนดไว้  
ดังนั้น วินัยจึงหมายถึง กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือแบบแผนความประพฤติที่ควบคุมพฤติกรรม

ของคนในองค์กรให้เป็นไปในแนวทางที่พึงประสงค์ 

๒.๙.๒ จุดมุ่งหมายของวินัย  
         องค์กรทุกองค์กรไม่ว่าในภาครัฐหรือภาคเอกชน ย่อมมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ 

ความส าเร็จ หรือการบรรลุเปูาหมายขององค์กร ปัญหาว่าจะท าอย่างไรจึงจะท าให้คนในองค์กรปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรตามเปูาหมายที่วางไว้  การจัดการ
เกี่ยวกับบุคคลเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพราะคนเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กร ตลอด
จนถึงการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง องค์กร ทุกองค์กรล้วนแต่มุ่ง
แสวงหามาตรการในการน าทรัพยากรบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานขององค์กร อาจกล่าวได้ว่า ความส าเร็จและความเจริญ ก้าวหน้าขององค์กรมีผลมา
จากการมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณค่าและ มีวินัยเสมอ 

๒.๙.๓ การรักษาวินัย 
         การรักษาวินัย หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางวินัย ตามที่

กฎหมายบัญญัติอย่างเคร่งครัด ระมัดระวัง ดูแล ปูองกัน ไม่ฝุาฝืนหรือหลีกเลี่ยง หากพบว่ามีการ



๒๓ 

 

กระท าผิด ผู้บังคับบัญชาต้องด าเนินการทางวินัยทันทีเพ่ือมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อ่ืน การรักษาวินัยที่
ดีนั้นนอกจากเกิดจากตัวข้าราชการเองที่จะต้องเรียนรู้  ส านึก และตระหนักในหน้าที่แล้ว 
ผู้บังคับบัญชาก็จะต้องท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ดูแล ส่งเสริม และพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยด้วย  

บทบาทของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการรักษาวินัย  
(๑) เสริมสร้างและพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัย  
(๒) ปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  
(๓) ด าเนินการทางวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท า

ผิดวินัย  

วัตถุประสงค์ของการรักษาวินัย  
(๑) เพ่ือส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของข้าราชการ และรักษาประโยชน์ของ

ราชการ  
(๒) และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของข้าราชการด้วย  

ลักษณะของวินัย  
วินัย มีลักษณะเป็นข้อบัญญัต ิเพ่ือควบคุมและส่งเสริมให้ข้าราชการอยู่ในกรอบแห่ง

ความประพฤติอันดีงาม ระเบียบวินัยโดยทั่วไปมีไว้เพ่ือให้บุคคลในสังคมปฏิบัติร่วมกันในทิศทางและ
แนวทางเดียวกัน เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ สันติ เคารพในสิทธิและหน้าที ่ของกันและกัน  

๒.๑๐  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย 
มาตรา ๘๐  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระท าการหรือไม่กระท า

การตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศนอกจากต้องรักษาวินัย

ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้แล้ว ต้องรักษาวินัยโดยกระท าการหรือไม่กระท าการตามที่ก าหนดในกฎ 
ก.พ. ด้วย 

มาตรา ๘๑  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

มาตรา ๘๒  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม 
(๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ 

มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความ

ตั้งใจอุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 



๒๔ 

 

(๔) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่ง
นั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอ
ความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้า
ผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

(๕) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ

ราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่

ประชาชนผู้ติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตน 
(๙) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการ

ปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาท
ทางการเมืองของข้าราชการด้วย 

(๑๐) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตนมิให้เสื่อมเสีย 

(๑๑) กระท าการอื่นใดตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
มาตรา ๘๓  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการใดอันเป็นข้อห้าม 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้อง

แจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 
(๒) ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่

ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 
(๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์

ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
(๕) ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสีย

ความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
(๖) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะ

งานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 



๒๕ 

 

(๗) ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติ
ราชการ 

(๘) ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่ก าหนดใน 
กฎ ก.พ. 

(๙) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
(๑๐) ไม่กระท าการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
มาตรา ๘๔  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ 

และมาตรา ๘๒ หรือฝุาฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย 
มาตรา ๘๕  การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหาย

อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิง้หน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่

ราชการอย่างร้ายแรง 
(๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอัน

สมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
(๔) กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท าร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่าง

ร้ายแรง 
(๖) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุกโดยค า

พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ 
หรือฝุาฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

(๘) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ 
วรรคสองและมาตรา ๘๒ (๑๑) หรือฝุาฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. ก าหนดให้เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา ๘๗  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามี
วินัยและปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. 
ก าหนด 



๒๖ 

 

มาตรา ๘๘  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย 
เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวด ๗ การด าเนินการทางวินัยโทษทางวินัยมี ๕ สถาน 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล่ออก 
(ส านักงาน ก.พ.ร., พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 

[online], ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. แหล่งที่มาhttp://www.opdc.go.th/uploads/files/law/ 
officer_ gov51.pdf) 

๒.๑๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔  
มาตรา ๖๕ นายอ าเภอ มีอ านาจและหน้าที่ดังนี้  
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถ้ากฎหมายใดมิได้

บัญญัติว่าการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของนายอ าเภอ      
ที่จะต้องรักษาการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นด้วย  

(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่ 
นายกรัฐมนตรี สั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  

(๓) บริหารราชการตามค าแนะน าและค าชี้แจงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้มีหน้าที่ตรวจ
การอ่ืน ซึ่งคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกระทรวง ทบวง กรม และผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย      
ในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ งของกระทรวง ทบวง กรม มติของ 
คณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

(๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอ าเภอตามกฎหมาย (ส านักงาน ก.พ.ร., 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ [online], ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
แหล่งที่มา http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=14& content_id=2959) 

๒.๑๒ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ.๒๔๕๗ 
มาตรา ๑๒ ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดังต่อไปนี้  
...................... 
(๘) ไม่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม  

http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=14&content_id=2959


๒๗ 

 

(๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะทุจริตต่อหน้าที่และยังไม่พ้นก าหนดเวลาสิบปีนับแต่วันถูกให้
ออก ปลดออก หรือ ไล่ออก  

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด   
ที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และยังไม่พ้นก าหนดเวลาสิบปีนับแต่วันพ้นโทษ  

(๑๑) ไม่เป็นผู้ เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ 
กฎหมายว่าด้วยปุาสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา กฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ในฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุ
ระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้  กฎหมายว่าด้วยที่ดิน ในฐานความผิดเกี่ยวกับที่
สาธารณประโยชน์ กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง และ กฎหมายว่าด้วยการ
พนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก  

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๖) หรือ (๗) และยังไม่พ้นก าหนด 
เวลาสิบปีนับแต่วันถูกให้ออก  

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจ าต าบล หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และยังไม่
พ้นก าหนดเวลาสิบปีนับแต่วันถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก  

.......................... 

มาตรา ๑๔ ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้  
.......................... 
(๖) เมื่อราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ในหมู่บ้านนั้นจ านวน 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ทั้งหมดเข้าชื่อกัน
ขอให้ออกจากต าแหน่ง ในกรณีเช่นนั้นให้นายอ าเภอสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง  

(๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อได้รับรายงานการสอบสวนของนายอ าเภอ
ว่าบกพร่องในหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง  

(๘) ไปเสียจากหมู่บ้านที่ตนปกครองติดต่อกันเกินสามเดือน เว้นแต่เมื่อมีเหตุอันสมควรและ
ได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ  

(๙) ขาดการประชุมประจ าเดือนของก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่นายอ าเภอเรียกประชุมสามครั้ง
ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร 

(๑๐) ถูกปลดออกหรือไล่ออกจากต าแหน่ง เนื่องจากกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  



๒๘ 

 

(๑๑) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องท าอย่างน้อยทุกห้าปีนับแต่วัน ที่ได้รับ
การแต่งตั้ง ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา (ส านักกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
พ .ศ .๒๔๕๗ [online],  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐.  แหล่ งที่ มา http://www.law.moi.go.th/law/ 
group4/group4_law4.pdf) 

๒.๑๓ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
มาตรา ๕๐ วรรคสอง 
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดย

ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการ  
นั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๗๑ วรรคสอง 
 ให้นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลต าบลในอ าเภอนั้น         

ให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจง แนะน า
ตักเตือนเทศบาลต าบล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาล  
มาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้  

มาตรา ๗๒ เมื่อนายอ าเภอ ในกรณีแห่งเทศบาลต าบลในอ าเภอนั้น หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
ในกรณีแห่งเทศบาลเมืองและเทศบาลนครเห็นว่า นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีผู้ใด
ปฏิบัติการของเทศบาลไปในทางที่อาจเป็นการเสียหายแก่เทศบาล หรือเสียหายแก่ ราชการ และ
นายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีได้ชี้แจงแนะน าตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตาม นายอ าเภอ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีมีอ านาจที่จะสั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับ การปฏิบัติของ
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีนั้นไว้ก่อนได้  แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรีบรายงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่มีค าสั่ง เพ่ือให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามสมควร (ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐาน  
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น, พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ [online], ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐. แหล่งที่มา http://www.local.moi.go.th/ thadsaban _update.pdf) 

๒.๑๔ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
มาตรา ๔๗ ตรี๒๔ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงเมื่อ  
......................................... 

http://www.law.moi.go.th/law
http://www.local.moi.go.th/


๒๙ 

 

(๔) ขาดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามครั้งติดต่อกันโดยไมมีเหตุอันสมควร  
(๕) มิไดอยู่ประจ าในหมบู้านที่ไดรับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน  
(๖) เป็นผู้มีส่วนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

เป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที่กระท าให้แกองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้นจะกระท า 

 (๗) ขาดคุณสมบัติหรือมลีักษณะต้องหา้มตามมาตรา ๔๗ ทวิ 
 (๘) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้ พ้นจากต าแหนง โดยเห็นว่ามีความประพฤติ

ในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไมสงบเรียบร้อยแกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
กระท าการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจ านวนไมน้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด   
เท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียง 
ไมน้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ถ้าสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้น มิไดอุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ภายในก าหนดเวลาอุทธรณ์ หรือโต้แย้งให้สมาชิกสภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ครบระยะเวลาอุทธรณ์
หรือโต้แย้งดังกล่าว ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม 
(๘) ผู้นั้นอาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ไปยังนายอ าเภอไดภายใน     
สิบหา้วันนับแตว่ันที่รับทราบมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยระบุข้ออุทธรณ์หรือข้อโต้แย้ง
และข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายประกอบด้วย และให้นายอ าเภอสอบสวนและวินิจฉัยให้เสร็จสิ้น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ไดรับค าอุทธรณห์รือโตแย้งค าวินิจฉัยของนายอ าเภอให้เป็นที่สุด  

(๙) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวนไมน้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดไม
สมควรด ารงต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใด 
สิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้นายอ าเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว ค าวินิจฉัยของ
นายอ าเภอให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ ค านึงถึงการมี      
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ    
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ 
ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับว่ าด้ วยการนั้น  และหลัก เกณฑ์ และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 



๓๐ 

 

............................................... 

มาตรา ๙๐ ให้นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ  

ในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอตามวรรคหนึ่ง ให้นายอ าเภอมีอ านาจ 
เรียกสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลมาชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด ๆ จากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมาตรวจสอบก็ได  

เมื่อนายอ าเภอเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดปฏิบัติการในทางที่อาจ เป็นการ
เสียหายแกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือเสียหายแกราชการและนายอ าเภอไดชี้แจง แนะน าตักเตือน
แล้วไม่ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเรงดวนที่จะรอช้ามิไดให้นายอ าเภอ มีอ านาจออกค าสั่ง
ระงับการปฏิบัติราชการของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไวตามที่เห็นสมควรได แล้วให้รีบรายงาน
ผู้วาราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันเพ่ือให้ผู้วาราชการจังหวัดวินิจฉัย สั่งการตามที่เห็นสมควร
โดยเร็ว  

การกระท าของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลที่ฝุาฝืนค าสั่งของนายอ าเภอหรือ ผู้วาราชการ
จังหวัดแล้วแตก่รณีตามวรรคสาม ไมมีผลผูกพันองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

มาตรา ๙๑ เพ่ือคุ้มครองประโยชนของประชาชนในเขตองค์การบริหาสวนต าบลหรือประโย
ชนของประเทศเป็นส่วนรวม นายอ าเภอจะรายงานเสนอความเห็นต่อผู้วาราชการจังหวัดเพ่ือยุบสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลก็ได  

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามที่ก าหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ผู้วาราชการจังหวัด
มีอ านาจยุบสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลและให้แสดงเหตุผลไวในค าสั่งด้วย  

เมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือถือว่ามีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลขึ้นใหม ่ภายในสี่สิบห้าวัน  

มาตรา ๙๒ หากปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล กระท าการฝุา
ฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม
ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ ให้นายอ าเภอด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลรองนายก องคก์ารบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่งจริง ให้นายอ าเภอ
เสนอให้ผู วาราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหนง ทั้งนี้ผู วาราชการจังหวัดอาจ



๓๑ 

 

ด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมด้วยก็ได ค าสั่งของผู้วาราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด  (ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี.ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ [online], ๕ มีนาคม ๒๕๖๐. แหล่งที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA 
/PDF /2537/A/053/11.PDF) 

๒.๑๕ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและ 
การรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัย 

หมวด ๑ วินัยและการรักษาวินัย  
ขอ ๑ พนักงานส่วนต าบลต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นขอ้หา้มและข้อปฏิบัติ ไวในหมวดนี้

โดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ  
ขอ ๒ พนักงานส่วนต าบลต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
ขอ ๓ พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม    

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตนไมว่าจะโดยทางตรงหรือทางออม 
หาประโยชนให้แกตนเองหรือผู้อ่ืน การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้
ตนเองหรือผู้อ่ืนได ประโยชนที่มิควรไดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

ขอ ๔ พนักงานส่วนต าบลต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่
ราชการ  

ขอ ๕ พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใสระมัดระวัง 
รักษาประโยชนของทางราชการ และต้องไมประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ การประมาทเลินเล่อใน
หนา้ทีร่าชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแกราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

ขอ ๖ พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาลโดยไมให้เสียหายแกราชการ การปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของ
รัฐบาลอันเป็นเหตุให้เสียหายแกราชการอยา่งร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

ขอ ๗ พนักงานส่วนต าบลต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ 
เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติ และต้องปูองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก
ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 

ขอ ๘ พนักงานส่วนต าบลต้องรักษาความลับของทางราชการ การเปิดเผยความลับของทาง
ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแกราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA%20/PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA%20/PDF
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ขอ ๙ พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดย
ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติ
ตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแกราชการ หรือจะเป็นการไมรักษาประโยชนของทางราชการ จะเสนอ
ความเห็นเป็นหนังสือทันที เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว  
ถ้าผูบังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม การขัดค าสั่งหรือ
หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแกราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
รา้ยแรง  

ขอ ๑๐ พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชา
เหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือไดรับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว  

ขอ ๑๑ พนักงานส่วนต าบลต้องไมรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิด       
ข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุ 
ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง   

ขอ ๑๒ พนักงานส่วนต าบลต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทาง
ราชการ  

ขอ ๑๓ พนักงานส่วนต าบลต้องอุทิศเวลาของตนให้แกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการมิได การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก 
ราชการอย่างร้ายแรง หรือละท้ิงหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม
มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

ขอ ๑๔ พนักงานส่วนต าบลต้องสุภาพเรียบรอ้ย รักษาความสามัคคีและไมกระท าการอยางใด
ทีเ่ป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนต าบลด้วยกัน
และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ  

ขอ ๑๕ พนักงานส่วนต าบลต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การ     
สงเคราะห์แกประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไมชักช้าและด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ การดูหมิ่นเหยียด
หยาม กดขีห่รือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

ขอ ๑๖ พนักงานส่วนต าบลต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน   
อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าทีร่าชการของตน  

ขอ ๑๗ พนักงานส่วนต าบลต้องไมเ่ป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืน
ใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  



๓๓ 

 

ขอ ๑๘ พนักงานส่วนต าบลต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่า
ด้วยมารยาททางการเมืองของขา้ราชการโดยอนุโลม 

ขอ ๑๙ พนักงานส่วนต าบลต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหนง  
หน้าที่ราชการของตน มิให้เสื่อมเสียโดยไมกระท าการใด ๆ อันไดชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว การกระท า
ความผิดอาญาจนไดรับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือให้ 
รับโทษทีห่นักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ไดกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
หรือกระท าการอ่ืนใดอันไดชื่อว่าเป็นผู้ประพฤตชิั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างรา้ยแรง  

ขอ ๒๐ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ปูองกัน   
มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแกผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมี
มูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยให้กระท า
โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจการจูงใจ หรือการอ่ืนใด
ในอันที่จะเสริม สร้างและพัฒนาทัศนคติจิตส านึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไป
ในทางท่ีมีวินัย การปูองกันมิให้ผู้อยู่ใตบ้ังคับบัญชากระท าผิดวินัยกระท าโดยการเอาใจใสสังเกตการณ 
และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการปูองกันตามควร 
แกกรณีได เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานส่วนต าบลผูใดกระท าผิดวินัยโดยมี 
พยานหลักฐานในเบื้องต้นนั้นอยู่แล้วให้ผูบังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที เมื่อมีการกล่าวหาโดย
ปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไมมี
พยานหลักฐาน ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลรีบด าเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่าผูนั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไมมีมูลที่
ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องไดถเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ก็ให้
ด าเนินการทางวินัยทันที การด าเนินการทางวินัยแกผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควร       
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ให้ด าเนินการตามท่ีก าหนดไวในมาตรฐานทั่วไปนี้ ผูบังคับบัญชาผูใดละเลย
ไมปฏิบัติหนา้ที่ตามข้อนี้ หรอืปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไมสุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย  

ขอ ๒๑ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดฝุาฝืนข้อห้ามหรือไมปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยตามที่
ก าหนดในหมวดนี้ ผูนั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัยจักต้องไดรับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ 
ตามท่ีก าหนดในหมวด ๒ โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ  

(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดขั้นเงินเดือน  
(๔) ปลดออก  
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(๕) ไลออก 
(ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น , ประกาศ

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและ การรักษาวินัยและ
การด าเนินการทางวินัย [online], ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. แหล่งที่มา http://local.moi.go.th/ 
mout_06.htm) 

๒.๑๖ แนวคิดเกี่ยวกับโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 
(๑) ที่มา 
ด้วยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายปกปูองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีกิจกรรมที่

ส าคัญคือ การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐทั้งหลายเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน     
และสามารถน าหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาตนเอง กรมการ
ปกครองจึงได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาข้าราชการจัดท าโครงการ “เสริมสร้างผู้น าคุณธรรมตามรอย     
พระยุคลบาท” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นายอ าเภอได้น้อมน าคุณธรรม 
และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผล รวมทั้งเป็นผู้น า
ในการขับเคลื่อนการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกของความเป็นข้าราชการที่ดี
และซื่อสัตย์สุจริตให้กับข้าราชการและประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้เป็น “อ าเภอคุณธรรมตามรอย    
พระยุคลบาท” ต่อไป 

(๒) พ้ืนที่เปูาหมาย 
พ้ืนที่เปูาหมายในการด าเนินงานขับเคลื่อน “อ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท” ในพ้ืนที่

เปูาหมาย จ านวน ๙๙ อ าเภอ บรรลุผลเป็นรูปธรรม  
(๓) ระยะเวลาด าเนินการ  
 ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
(๔) หลักคิดและความหมายคุณธรรม 

กรมการปกครองได้ก าหนดหลักคิดและความหมายคุณธรรมเพ่ือใช้เป็นหลักในการ
ด าเนินงาน “อ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท” ดังนี้ 

 (๔.๑) หลักคิดอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 
  ๑) หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๓ ประการ 

ประกอบด้วย 
  (๑) ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ (๒) ระเบิดจากขา้งใน 
  (๓) แก้ปัญหาที่จุดเล็ก  (๔) ท าตามล าดับขั้น 
  (๕) ภูมิสังคม   (๖) ท างานแบบองค์รวม 
  (๗) ไม่ติดต ารา              (๘) ประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด 



๓๕ 

 

  (๙) ท าให้ง่าย   (๑๐) การมีส่วนร่วม 
  (๑๑) ยึดประโยชน์ส่วนรวม (๑๒) บริการรวมที่จุดเดียว 
  (๑๓) ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ (๑๔) ใช้อธรรมปราบอธรรม 
  (๑๕) ปลูกปุาในใจคน  (๑๖) ขาดทุนคือก าไร 
  (๑๗) การพ่ึงตนเอง  (๑๘) พออยู่พอกิน 
  (๑๙) เศรษฐกิจพอเพียง  (๒๐) ความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกัน 
  (๒๑) ท างานอย่างมีความสุข (๒๒) ความเพียร 
  (๒๓) รู้รักสามัคคี 

  ๒) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๗ ประการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบด้วย 

   (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
   (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
   (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
   (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
   (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
   (๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ

ตอบสนองความต้องการ 
   (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

  ๓) พระบรมราโชวาท พระราชด ารัส (แนวทางด าเนินชีวิต แนวคิดใน
การท างาน) (เอกสารประกอบการสัมมนาอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท, ๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙, มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ) 

       ๓.๑) “...ให้สิ่งใด แก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่าง
ยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างส าคัญระหว่างบุคคลกับบุคคล และให้สังคมมีความมั่นคงเป็น
ปึกแผ่นสามัคคีธรรม...” 

      ๓.๒) “...ให้ความรักความเมตตา ให้น้ าใจ ไมตรีกัน ให้อภัยกัน...” 
      ๓.๓) “...ให้การสงเคราะห์ อนุเคราะห์กัน โดยมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน ด้วย

ความบริสุทธิ์ และจริงใจ...” 
      ๓.๔) “...ต้องสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน      

มีความเข้าใจกันและกันโดยแท้จริง จึงจะท าให้ชาติบ้านเมืองของเราอยู่ได้” 
      ๓.๕) “...ประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และ

แก่หมู่คณะโดยส่วนรวม...” 



๓๖ 

 

    ๓.๖) “...ประโยชน์ส่วนรวมนั้น เป็นประโยชน์ที่แต่ละคนพึงยึดถือเป็น
เปูาหมายหลักในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน...” 

    ๓.๗) “...การบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นปัจจัยที่จะสร้างสรรค์
ความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน ความรักใคร่เผื่อแผ่ในกันและกัน...” 

    ๓.๘) “...การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และความถูกต้องเป็น
ธรรม เป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ...” 

    ๓.๙) “...ร่วมกันคิดแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น และสร้างสิ่งที่ขาด
อยู่ให้สมบูรณ์...” 

    ๓.๑๐) “...ความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญยิ่งในการ
ปฏิบัติบริหารงานใหญ่ ๆ เป็นงานของแผ่นดิน...” 

    ๓.๑๑) “...ความสามัคคีจะเกิดมีขึ้นมั่นคงได้ ก็ด้วยบุคคลในหมู่คณะมี
คุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผูกพันจิตใจของกันและกันไว้...” 

    ๓.๑๒) “...ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง...” 
    ๓.๑๓) “...ปฏิบัติตัวให้สุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดีแก่ต าแหน่งหน้าที่ที่

ด ารงอยู่...” 
    ๓.๑๔) “...สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่...” 
    ๓.๑๕) “...ให้เป็นคนมั่นคงในสัตย์สุจริต และความถูกต้องตามครรลอง

ครองธรรม...” 
    ๓.๑๖) “...ผู้มีความสุจริต และความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะท างานส าคัญ

ยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณ เป็นประโยชน์แท้จริงได้ส าเร็จ...” 
    ๓.๑๗) “...ต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระท าสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี

เป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม...” 
    ๓.๑๘) “...ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จะต้องรู้ตระหนัก

แน่ในการสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่ และเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน...” 
    ๓.๑๙) “...มีความเสียสละ อดทน รู้จักเกรงใจ ให้อภัย ทั้งโอนอ่อนผ่อน

ตามกันและกันด้วยเหตุผล...” 
    ๓.๒๐) “...เสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ 

ของบ้านเมือง...” 
    ๓.๒๑) “...มีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหน้าที่ให้จน

บรรลุผลส าเร็จ...” 



๓๗ 

 

    ๓.๒๒) “...การจะท างานให้มีประสิทธิผลและให้ด าเนินไปโดยราบรื่นนั้น 
จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องท าด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง...” 

    ๓.๒๓) “...การท างานด้วยใจรัก ต้องหวังผลงานนั้นเป็นส าคัญ แม้จะไม่ มี
ใครรู้ใครเห็นก็ไม่น่าวิตก เพราะผลส าเร็จนั้นจะเป็นประจักษ์พยานที่มั่นคง...” 

    ๓.๒๔) “...ต้องสามารถควบคุมกายใจ ให้สงบหนักแน่นแน่วแน่ในความ
เป็นกลางอยู่เสมอ...” 

    ๓.๒๕) “...ปฏิบัติงานของตัวร่วมกับงานของผู้อ่ืน และประสานประโยชน์
กับทุกฝุายให้ได้ผลสมบูรณ์ทกุส่วน...” 

    ๓.๒๖) “...การเก่ียวข้องประสานประโยชน์กันนั้น ต้องอาศัยมิตรจิต และ
ความเข้าใจอันดีต่อกันเป็นพ้ืนฐาน...” 

    ๓.๒๗) “...ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชน์กัน ให้งาน
ที่ท าส าเร็จผลแก่ตน แก่ผู้อื่น และแก่ประเทศชาติ...” 

    ๓.๒๘) “...การท าหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่าง
ประเสริฐ จะท าให้บ้านเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสุข และม่ันคง...” 

    ๓.๒๙) “...การปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น คือท าให้ส าเร็จทันการ และให้
ได้ผลประโยชน์แต่ทางเดียว...” 

    ๓.๓๐) “...เมื่อจะท างาน อย่าหยิบยกเอาความขาดแคลนเป็นข้ออ้าง จง
ท างานท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุผล จงท าด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์...” 

    ๓.๓๑) “...การท างานใด ๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าย่อหย่อนจาก
ความเพียรแล้ว ยากท่ีจะส าเร็จเรียบร้อย ทันเวลาได้...” 

    ๓.๓๒) “...ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดให้ดี 
ปฏิบัติได้ถูก...” 

    ๓.๓๓) “...ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อ
ปัญหาเกิดขึ้น ต้องรีบแก้ไข อย่าทิ้งไว้ให้พอกพูนลุกลามจนแก้ยาก...” 

    ๓.๓๔) “...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ท าหน้าที่เพ่ือหน้าที่ อย่านึกถึง
บ าเหน็จรางวัล หรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการท าหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัล และ
ประโยชน์อย่างประเสริฐ จะท าให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและม่ันคง...” 

  ๔) การมีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐ ประกอบด้วย การสร้างการมีส่วน
ร่วมจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการต่าง ๆ  ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ภาคประชาสังคม และปราชญ์ชาวบ้าน 

 



๓๘ 

 

 (๔.๒) ความหมายของคุณธรรม 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ให้ความหมายของ

คุณธรรมและจริยธรรมว่า หมายถึง สภาพคุณงามความดีท้ังที่อยู่ภายในจิตใจและกริยาที่ควรประพฤติ
ปฏิบัติ ที่คนในสังคมนั้น องค์กรนั้น หรือส่วนราชการนั้นได้ยอมรับนับถือมา หรือได้ก าหนดร่วมกัน
ใหม่ และประพฤติปฏิบัติร่วมกัน ยอมรับร่วมกันว่าข้อประพฤติอะไรเป็นสิ่งที่ดี อะไรเป็นสิ่งที่ชั่ว อะไร
ถูก อะไรผิด อะไรควรท าหรือไม่ควรท า 

(๕) เปูาหมายการด าเนินงานอ าเภอคุณธรรม 
 การด าเนินงานอ าเภอคุณธรรมมีเปูาหมายที่ส าคัญ ๒ ลักษณะ คือ 
 (๕.๑) คุณธรรมในการปฏิบัติราชการ หมายถึง หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 

ท้องถิ่น และหน่วยงานที่มีสถานที่ตั้งในพ้ืนที่อ าเภอ มีแนวทางการปฏิบัติราชการโดยยึดหลักการ   
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สอดคล้องกับคุณธรรมข้าราชการและหลักธรรมาภิบาล 

 (๕.๒) คุณธรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคม หมายถึง ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอมีการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
ตลอดจนการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสังคม 

(๖) กระบวนการขับเคลื่อน “อ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท” ประกอบด้วย 
 (๖.๑) การสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน  เพ่ือการ

พัฒนาอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท มีข้ันตอน ดังนี้ 
        ๑)  การประชุมเ พ่ือสร้ างความรู้ ความเข้ าใจแก่ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ 

ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สมาคม ชมรม และภาคธุรกิจ 
เพ่ือให้มีความเข้าใจและพร้อมใจกันเข้าร่วมการพัฒนาเป็นอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 

  ๒) การประชุมระดมสมองจากทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ร่วมกัน เพ่ือค้นหาสภาพ
ปัญหาที่ผ่านมาในอดีต สิ่งที่คาดหวังในอนาคต และคุณธรรมหลักที่จะท าให้บรรลุสิ่งที่คาดหวังใน
อนาคต โดยน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการฯ 

  ๓) การจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน “อ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคล
บาท” โดยก าหนดขอบเขตวิธีการด าเนินงาน และหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการควรเป็น
แผนงาน/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมที่ใช้ระยะเวลาไม่เกิน ๑-๒ ปี 

 (๖.๒) การลงมือปฏิบัติ 
         ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ร่วมกันลงมือขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงาน/กิจกรรม   

ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อน “อ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท” แบ่งงานกันท า   
ลงมือปฏิบัติ ปรึกษาหารือกัน และประเมินผลส าเร็จร่วมกัน ประการส าคัญ คือ ต้องเป็นแผนงาน/



๓๙ 

 

กิจกรรมที่เกิดจากการท างานแบบประชารัฐ คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันลงมือ
ปฏิบัติจริงอย่างเต็มที่ 

(๗) สาระส าคัญท่ีใช้ในการขับเคลื่อน 
     หัวใจส าคัญของการขับเคลื่อน “อ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท” คือการจัดท า

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อน “อ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท”โดยมีแผนงาน/กิจกรรม       
ที่บรรลุผลเป็นรูปธรรม ดังนั้น แนวปฏิบัติในการขับเคลื่อน “อ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท” 
จึงใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม) เป็นเครื่องมือในการค้นหาสภาพ
ปัญหาในอดีต สิ่งที่คาดหวังในอนาคต เพ่ือมาก าหนดแผนงาน/กิจกรรมที่จะบรรลุสิ่งที่คาดหวังใน
อนาคต 

๒.๑๗ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

          (๑) ชาย เอ่ียมกระสินธุ์ (๒๕๕๑) ได้ศึกษาการประเมินผลการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในองค์กรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พบว่าภาพลักษณ์และบรรยากาศองค์กร 
(Organization Climate & Culture) ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน 
เป็นไปดว้ยดีและสร้างสรรค์ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรยึดมั่นหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์ในการท างาน 
มีการสอนงาน ถ่ายทอดประสบการณ์ เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานให้
ความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการท างาน 

  (๒) กฤชเทพ สิมลี (๒๕๕๓) ได้ศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ
กรมทางหลวงชนบท พบว่าการน าคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง   
เป็นรูปธรรมและยั่งยืนอาจท าได้สองประการควบคู่กัน ประการแรก คือ การน าหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมมาก าหนดเป็นมาตรการทางการบริหารองค์กร เช่น การน าหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้
ในกระบวนการสรรหาบุคคล การฝึกอบรมพัฒนา การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต าแหน่ง 
และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น ประการที่สอง การสร้างปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในหน่วยงาน เช่น การสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่ข้าราชการและบุคคลในหน่วยงานทุก
คนได้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรม การใช้มาตรการยกย่อมให้รางวัลแก่ผู้
ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักของคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นรูปตัวเงินหรือ
มิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชย การมอบโล่/ประกาศเกียรติคุณ การประกาศทางสื่อมวลชน 
เป็นต้น 

  (๓) บรรจง สิงทพ (๒๕๕๓) ได้ศึกษาบทบาทของนายอ าเภอในการตรวจสอบการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบลของอ าเภอนาดีในจังหวัด
ปราจีนบุรี พบว่าเพ่ือเป็นการลดปัญหาการถูกแทรกแซงจากนักการเมืองท้องถิ่น ปัญหาจากการถูก



๔๐ 

 

กดดันจากมวลชน และปัญหาความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ระหว่างผู้ทุจริตกับผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการ
ทุจริตในพ้ืนที่ ควรจัดตั้งเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนขึ้นเป็นการเฉพาะภายในกลุ่มบริหารงานปกครอง      
ที่ท าการปกครองจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานในกรณีที่มีการร้องเรียนการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือนายอ าเภอ 

  (๔) กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (๒๕๕๘) ได้
ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะที่คาดหวังและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของปลัดอ าเภอ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและเน้นย้ าในประเด็นการสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา โดยมีความ
คิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า วิธีการพัฒนาบุคลากรที่ได้ผลจริง คือ การเปิดโอกาสให้บุคลากรเรียนรู้
และศึกษาแบบอย่างการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา และให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สอนงาน ซึ่งเป็น
วิธีการเสริมสร้างการเรียนรู้ที่ส าคัญยิ่ง โดยกลุ่มตัวอย่างมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคนิค
การพัฒนาโดยวิธีการสอนงาน ดังนี้ 
   - การสอนงานโดยบุคลากรต้นแบบ ปลัดอ าเภอบรรจุใหม่ควรได้รับโอกาส
ฝึกงานและศึกษาเรียนรู้กับผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นแบบที่ดี เพ่ือให้บุคคลเหล่านี้สอนเทคนิคในการ
ท างานและเป็นแบบอย่างที่ดีในการเริ่มต้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ส่วนในกลุ่มของ
ปลัดอ าเภอและบุคลากรสายงานอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว (ไม่ใช่บุคลากรใหม่) มีความจ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการที่ได้ผลดี คือ การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด 
   - พ่ีเลี้ยง/ที่ปรึกษาที่ส าคัญของปลัดอ าเภอใหม่ ปลัดจังหวัด จ่าจังหวัด 
นายอ าเภอ และปลัดอ าเภออาวุโส เป็นกลุ่มผู้บังคับบัญชาที่มีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่เป็นพ่ี
เลี้ยง/ที่ปรึกษาแก่ปลัดอ าเภอ (โดยเฉพาะปลัดอ าเภอบรรจุใหม่) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้งานที่ ถูกต้อง 
ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความรอบคอบ ไม่ผิดพลาด และไม่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย 

 (๕) สุเชษฐ ม่าเหร็ม (๒๕๑๙) ได้ศึกษาอิทธิพลของการเป็นแบบอย่างต่อการ
พัฒนาจริยธรรมของเยาวชน พบว่าการมีตัวแบบท าให้บุคคลมีการเลียนแบบ การได้เห็นตัวแบบที่
กระท าความดี ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการโกงน้อยกว่าบุคคลที่ไม่ได้เห็นตัวแบบ ดังนั้น วิธีการใช้ตัว
แบบเพ่ือให้เกิดการเลียนแบบ จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่จะใช้ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในวัยรุ่น และ
วิธีการมีตัวแบบให้เลียนแบบโดยสมัครใจนี้ อาจเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการปลูกฝัง
พฤติกรรมที่สังคมต้องการในประชากรประเภทต่าง ๆ ทั้งในวัยเด็กและผู้ใหญ่ ไม่เฉพาะแต่ในวัยรุ่น
เท่านั้น 

 (๖) พระมหาสุธี สุพร (๒๕๔๕) ได้ศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของศูนย์พัฒนาคุณธรรม มหาวชินาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติคุณธรรม
จริยธรรมหลังการฝึกอบรมแล้ว ขณะที่อยู่บ้านสูงกว่าขณะฝึกอบรมที่ศูนย์ฯ และขณะที่อยู่โรงเรียน



๔๑ 

 

ด้วย ส่วนผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอายุ ๑๐-๑๕ ปี และกลุ่มอายุ ๑๖-๑๘ ปี ผลปรากฏ
ว่าโดยภาพรวมนักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกัน
ทั้งในขณะฝึกอบรมที่ศูนย์ฯ และหลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้ว ความคิดเห็นต่อวิธีการฝึกอบรม
ปรากฏว่าการใช้เวลาฝึกอบรมนานเกินไป ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย 

(๗) ธีรพงศ์ ชื่นชอบ (๒๕๕๓) กล่าวในบทความเรื่อง การกลอมเกลาเรียนรู้
ทางการเมืองและการพัฒนาวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย ในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ว่าการกลอมเกลาเรียนรูทางการเมืองโดยทั่วไปจะมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการเรียนรูของบุคคลในวัยเด็ก ก่อเกิดเป็นทัศนคติทางการเมืองและรูปแบบทางพฤติกรรม 
บุคคลจ านวนมากไมมีการเปลี่ยนแปลงมโนคติทางการเมืองหลังจากที่ไดรับการกลอมเกลาเรียนรูใน
วัยเด็ก ในขณะที่มีบุคคลจ านวนไมน้อยที่มีการพัฒนา แกไขมโนคติทางการเมืองไปตามการ
เจริญเติบโตตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ในสิ่งที่ไดรับจากการ กลอมเกลาเรียนรูในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การเมือง เช่น ทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรม  

  สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่มีอิทธิพลทั้ง ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อ กระบวนการการกลอมเกลาเรียนรูทางสังคมและการเมืองของบุคคลในวัยเด็ก เนื่องจาก
สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันอันดับต้น ๆ ที่บุคคลต้องประสบ สถาบันเหล่านี้จึง
มีอิทธิพลสูงและยาวนานที่สุด ผู้ปกครองหรือครูอาจารย์ที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูง อาจมี
ความสามารถในการกล อมเกลาให้แกบุตรหลานหรือศิษย์ ของตนให้มีลักษณะของความเป็น
ประชาธิปไตย หรือมีวัฒนธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่วมไดสถาบันทั้งสองจึงมีความส าคัญในการ       
ส่งเสริมแนวสัมผัสในการรับรูทางการเมืองให้แกบุคคลในวัยเด็ก 

(๘) นพดล เทียนเพิ่มพูน (๒๕๔๖) ได้ศึกษาเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักเรียนนายร้อยต ารวจพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนนายร้อยต ารวจเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมที่ควรปลูกฝังให้แก่นักเรียนนายต ารวจ และรูปแบบวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คุณธรรมที่ควรปลูกฝังอยู่ในระดับสูงสุด คือ เป็นผู้ที่มีสัจจะและความจริงใจ 
และระดับต่ าสุด คือ เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย จริยธรรมที่ควรปลูกฝังอยู่ในระดับสูงสุด คือ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่และระดับต่ าสุด คือ ให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักเสียสละ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รูปแบบวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่อยู่ในระดับสูงสุดคือ  
ครูอาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนนายร้อยต ารวจ และระดับต่ าสุดคือ การให้
นักเรียนท่องจ า  

 
 
 



๔๒ 

 

บทที่ ๓ 

วิธีด าเนินการศึกษาวิจัย 

๑. รูปแบบของการศึกษาวิจัย 
ในการศึกษาครั้ งนี้  ผู้ ศึกษาวิจัยใช้การวิจัยเชิ งคุณภาพ โดยใช้การศึกษาเอกสาร 

(Documentary Study) โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 
รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม/โครงการจากกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น
จริง และการใช้แบบสอบถามปลายเปิดกับผู้เกี่ยวข้องในโครงการ (Stakeholder) ในพ้ืนที่อ าเภอเขา
สวนกวาง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) แล้วจึงน าเสนอผล
การศึกษา  

๒. ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
๒.๑ พ้ืนที่ในการศึกษา คือ พ้ืนที่อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยเลือกศึกษากรณี

ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง  
๒.๒ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโครงการฯ ได้แก่ 
 ๑) นายอ าเภอ ในฐานะผู้น าในการขับเคลื่อนโครงการฯ 
 ๒) หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอท่ีเป็นผู้ใตบ้ังคับบัญชา ได้แก่ พัฒนาการอ าเภอ 

ที่ดินอ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอ วัฒนธรรมอ าเภอ สัสดีอ าเภอ และเกษตรอ าเภอ และ
บุคลากรในสังกัด รวมจ านวน ๑๔ คน  

 ๓) หัวหน้าส่วนราชการที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอ (ไม่ได้อยู่ใต้บังคับบัญชา) 
ได้แก่ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธร สรรพากรอ าเภอ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ (กศน.) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ าเภอ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ยางพารา
จังหวัดขอนแก่น และบุคลากรในสังกัด รวมจ านวน ๑๐ คน 

          ๔) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนทีอ่ าเภอเขาสวนกวาง จ านวน ๕๖ คน 
 ๕) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอเขาสวนกวาง ได้แก่ เทศบาล

ต าบลเขาสวนกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลค าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสวนกวาง องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเมืองแอม องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว และเทศบาลต าบลโนนสมบูรณ์      
โดยเก็บข้อมูลจากนายกเทศมนตรีต าบล/นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาเทศบาล/อบต. 
และปลัดเทศบาล/อบต. จ านวน ๖ แห่ง ๆ ละ ๓ คน รวม ๑๘ คน 

 ๖) ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเขาสวนกวาง ต าบลละ ๕ คน รวม ๒๕ คน 
 



๔๓ 

 

๒.๓ ด้านเนื้อหาในการศึกษา 
      ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ เอกสารวิชาการ นโยบาย ตลอดจน

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท (หลักการ  
ทรงงาน ๒๓ ข้อ, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ๗ ประการ 
และพระบรมราโชวาท พระราชด ารัสเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินชีวิต แนวคิดในการท างาน) 

๓. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีข้อมูล ๒ ประเภท ดังนี้ 
๑) ข้อมูลตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง  

- เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสืบค้นและคัดส าเนาเอกสารจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ  

๒) ข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ (Stakeholder)  
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด

โดยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคล
บาท โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 

๒.๑) ด าเนินการสร้างหลักเกณฑ์ วิธีการ สร้างแบบสอบถามเชิงลึก ขอบเขต และเนื้อหา
ของโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 

๒.๒) น าข้อมูลมาสร้างแบบสอบถาม ให้มีเนื้อหาเฉพาะครอบคลุมต่อความมุ่งหมายของ
การศึกษา 

๒.๓) น าแบบสอบถาม พร้อมหัวข้อการศึกษาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ ปรับปรุง 
แก้ไข และขอรับค าแนะน าเพิ่มเติม 

๒.๔) น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจ ปรับปรุง แก้ไข และได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ไปสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล 

๒.๕) แบบสอบถามมี ๔ ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับ เพศ อายุ 

ต าแหน่ง หน่วยงาน จ านวน ๔ ข้อ 
  ตอนที่ ๒ เป็นความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของนายอ าเภอในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม จ านวน ๖ ข้อ 
  ตอนที่ ๓ เป็นความเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม  

ตอนที่ ๔ เป็นความเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จ านวน ๑ ข้อ 
   
 



๔๔ 

 

๔. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษามีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
๑) เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง โดยการรวบรวมจากเอกสารที่

เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือราชการ เอกสารโครงการ ฯลฯ โดยให้ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมนั้น ๆ เป็นผู้ช่วยเหลือในการแสวงหาและรวบรวมเอกสารให้ และคัดส าเนาน ามาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล จ าแนกเป็นหมวดหมู่ตามความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 

๒) เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ โดยส่งแบบสอบถาม
ไปให้ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบประจ าต าบล ซึ่งถือเป็นผู้ช่วยผู้ศึกษาไปแจ้งวัตถุประสงค์ สอบถาม และ
กรอกแบบสอบถามให้  

๓) หลังจากได้เอกสารข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง และได้แบบสอบถามคืน
แล้ว ผู้ศึกษาจะท าการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม แล้วจึงน าข้อมูลทั้ง ๒ ประเภท       
มาวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นส าคัญของการศึกษาที่ก าหนดไว้ รวมทั้งหาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด 

๔) เสนอผลการศึกษาโดยใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

บทที่ ๔ 

ผลการศึกษา 
 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เอกสารหลักฐานที่เป็นกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง พบว่า

อ าเภอเขาสวนกวาง ได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 
ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอ าเภอเขาสวนกวาง 
      ลักษณะท่ีตั้ง  
      อ าเภอเขาสวนกวาง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดขอนแก่น ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 

ประมาณ ๔๙ กิโลเมตร 
- ทิศเหนือ จดเขต อ าเภอโนนสะอาด อ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 
- ทิศใต้  จดเขต อ าเภอน้ าพองจังหวัดขอนแก่น 

 - ทิศตะวันออก  จดเขต อ าเภอหนองเรือ อ าเภออุบลรัตน์ โดยถือเอาอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์   
เป็นแนวแบ่งเขต 
 - ทิศตะวันตก จดเขต อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และอ าเภอโนนสังข์ จังหวัด
หนองบัวล าภู 

      สภาพทางภูมิศาสตร์ 
       อ าเภอเขาสวนกวาง มีพื้นที่ท้ังหมด ๒๐๖,๒๕๐ ไร่ หรือ ๓๓๐ ตารางกิโลเมตร ลักษณะ        
ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขาสลับกับเนินหรือโคกขนาดใหญ่ ไม่มีแม่น้ าใหญ่ไหลผ่าน    
ไม่มีอ่างเก็บน้ าหรือแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ (อยู่นอกเขตชลประทาน) มีเพียงล าห้วยขนาด
เล็ก เรียก“ล าห้วยเสือเต้น” ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ไหลผ่านพ้ืนที่อ าเภอระยะทาง ๓๙ กิโลเมตร จะมี
น้ าไหลตลอดปี ส าหรับปีที่มีน้ าฝนปริมาณมากก็ไม่เดือดร้อน แต่ถ้าปีใดที่มีปริมาณน้ าฝนน้อยก็จะ
ส่งผลให้ล าน้ าแห้งขอด 

       ด้านการปกครอง   
 อ าเภอเขาสวนกวาง แบ่งการปกครองออกเป็น ๕ ต าบล ๕๖ หมู่บ้าน ดังนี้ 
๑) ต าบลเขาสวนกวาง  (๑๑ หมู่บ้าน)  
๒) ต าบลโนนสมบูรณ์ (๑๐ หมู่บ้าน)  
๓) ต าบลดงเมืองแอม (๑๕ หมู่บ้าน)   
๔) ต าบลค าม่วง (๑๓ หมู่บ้าน)      
๕) ต าบลนางิ้ว (๗ หมู่บ้าน)             



๔๖ 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล รวม    
๖ แห่ง ดังนี้  

๑) เทศบาลต าบลเขาสวนกวาง    
๒) เทศบาลต าบลโนนสมบูรณ์     
๓) องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสวนกวาง    
๔) องค์การบริหารส่วนต าบลดงเมืองแอม     
๕) องค์การบริหารส่วนต าบลค าม่วง    
๖) องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว    

จ านวนประชากร  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๙) 
อ าเภอเขาสวนกวาง มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น ๓๘,๓๔๖ คน แบ่งเป็นเพศชาย ๑๙,๒๑๑ คน 

เพศหญิง ๑๙,๑๓๕ คน มีจ านวนครัวเรือน ๑๐,๙๗๑  ครัวเรือน   

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 การประปา มีประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 

 การไฟฟูา มีไฟฟูาทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ๑ แห่ง 

 ไปรษณีย์ มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข ๑  แห่ง 

 การคมนาคม มีเส้นทางหลักคือ ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข ๒) สายรองคือ ถนน
แจ้งสนิท และทางรถไฟ สายกรุงเทพฯ – หนองคาย มีสถานีรถไฟ ๑ แห่ง คือ สถานีเขา
สวนกวาง 
ด้านเศรษฐกิจ 

 การพาณิชย์  
๑) ธนาคาร จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน สาขาเขาสวนกวาง ธนาคารกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) สาขาเขาสวนกวาง และ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขา   เขาสวนกวาง 

๒) สถานีบริการน้ ามันขนาดใหญ่ จ านวน ๓ แห่ง 
๓) สถานประกอบการ ขนาดใหญ่ จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตแปูงขนมจีนตรา

กวางคู่ โรงงานโชคประเสริฐอาหารสัตว์ และโรงงานไทยเยอรมัน (ผลิตแผงโซล่า
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์) 

 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ  



๔๗ 

 

อ าเภอเขาสวนกวาง มีแหล่งก๊าซธรรมชาติ ด าเนินการโดย บริษัท PTTEP จ ากัด ภายใต้
โครงการก๊าซธรรมชาติ สินภูฮ่อม ขุดเจาะก๊าซธรรมชาติหลุมที่ ๕ บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ ๘ ต าบลโนน
สมบูรณ์ ซึ่งได้เปิดท่อส่งก๊าซไปที่โรงแยกก๊าซน้ าพอง 

 การประกอบอาชีพ 
ประชากรของอ าเภอเขาสวนกวางส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจ    

ที่ส าคัญได้แก่ ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง นอกนั้น ประกอบอาชีพค้าขาย และรับจ้าง 

 ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเขาสวนกวาง 
๑) ปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดมากทุกหมู่บ้าน/ต าบล 
๒) ปัญหาประชาชนไม่มีที่ดินท ากินของตนเอง เนื่องจากพ้ืนที่บางส่วนของต าบลนางิ้ว 

และต าบลโนนสมบูรณ์ อยู่ในเขตปุาสงวนโคกสูง-บ้านดง และพ้ืนที่บางส่วนของต าบลค าม่วง อยู่ในเขตที่ดิน 
สปก. 

๓) ปัญหาหนี้สินครัวเรือน 

๔.๒ การด าเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคล
บาท 

จากการศึกษาพบว่าอ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการตามแนวทาง
ขับเคลื่อนโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการ การประชุมระดมสมองวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และก าหนดแผนการปฏิบัติ ดังนี้ 

๔.๒.๑ ค าสั่งอ าเภอเขาสวนกวาง ที่ ๓๒๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท อ าเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น ดังต่อไปนี้ 

คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
๑) เจ้าคณะอ าเภอเขาสวนกวาง     เป็นประธานที่ปรึกษา 
๒) รองเจ้าคณะอ าเภอเขาสวนกวาง     เป็นที่ปรึกษา 
๓) เจ้าคณะต าบลทุกต าบล      เป็นที่ปรึกษา 
๔) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขตอ าเภอเขาสวนกวาง  เป็นที่ปรึกษา 
๕) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๔    ที่ปรึกษา 
๖) นายกสมาคมครูเขาสวนกวาง      เป็นที่ปรึกษา 
๗) ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอเขาสวนกวาง    เป็นที่ปรึกษา 

มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และให้การสนับสนุนการด าเนินโครงการอ าเภอ
คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของโครงการ 



๔๘ 

 

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอ าเภอ ประกอบด้วย 
๑) นายอ าเภอเขาสวนกวาง    เป็นประธานกรรมการ 
๒) ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  เ ป็ น ร อ ง ป ร ะ ธ า น

กรรมการ 
๓) ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเขาสวนกวาง หรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
๔) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง   เป็นกรรมการ 
๕) หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ ทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ 
๖) ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในเขตอ าเภอเขาสวนกวาง เป็นกรรมการ 
๗) นายกเทศมนตรีต าบล และนายกองค์การบริหารส่วน เป็นกรรมการ 

ต าบลทุกแห่ง  
๘) ปลัดเทศบาลต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นกรรมการ 

ทุกแห่ง 
๙) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน    เป็นกรรมการ 
๑๐) ปลัดอ าเภอ งานปกครอง   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๑๑) เจ้าหน้าที่ปกครอง งานปกครอง  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

มีหน้าที่ 
๑) ก าหนดแนวทางและการขับเคลื่อนโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคล

บาทอ าเภอเขาสวนกวาง 
๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และน้อมน าหลักการทรงงาน พระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปขยายผล ประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน หรือหมู่บ้าน/ชุมชนในเขต
รับผิดชอบดูแล 

๓) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาในการขับเคลื่อนโครงการ 

๔) อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๒.๒ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 
อ าเภอ  เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ (ตามหนังสือ
กรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๕๓๐๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 

 

 



๔๙ 

 

การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 
 สภาพปัญหา                    

(ที่ไม่พึงประสงค์) 
อยากเห็นอ าเภอ        

เป็นอย่างไร 
คุณธรรมหลักของอ าเภอ 
(คุณธรรมที่ แ ก้ สภาพ
ปัญหาที่ไม่พึงประสงค์) 

การบริหารงาน 
 

 อุปกรณ์/ เครื่ องมือในการ
ท างานของอ าเภอ เช่น วัสดุ
ส านักงาน ยานพาหนะ อาคาร
สถานที่  ฯลฯ ช ารุดทรุดโทรม
เสียหายจนอยู่ ในสภาพที่ ไม่
สามารถใช้งานได้ หรือใช้ได้แต่
ไม่มีประสิทธิภาพ 

 อ า เ ภ อมี อุ ป ก รณ์ /
เครื่องมือในการท างาน   
ที่ มี ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ 
เพียงพอต่อการท างานให้
มีประสิทธิภาพ ได้รับการ
ดูแลรักษาอยู่เสมอ 
 

ความเป็นเจ้าของร่วมกัน 

พฤติกรรมของ
ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที ่

 ขาดความรับผิดชอบต่องาน
ใ น ห น้ า ที่  ข า ด ค ว า ม
กระตือรือร้น เช้าชามเย็นชาม 
ไม่ทุ่มเท เสียสละในการท างาน 
 

 ไม่สนใจขวนขวายศึกษาหา
ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับงานใน
หน้าที่และความรู้รอบตัว 
 
 
 

 ไม่รักษาความประพฤติให้อยู่
ในระเบียบวินัยของความเป็น
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 อุ ทิ ศ ต น ใ ห้ กั บ ก า ร
ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วย
ความรอบคอบระมัดระวัง
แ ล ะ เ ต็ ม ก า ลั ง
ความสามารถที่มีอยู่ 
 ห มั่ น ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายต่างๆ ตลอดจน
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ใ น หน้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม รู้
รอบตัว 
 ครองตนให้สมกับการ
เป็นข้าราชการที่ดี 

- ความรับผิดชอบ  
- ความขยัน อดทน และ
ความเสียสละ                  

 
 
 
ความขยันหมั่นเพียรและ
ใฝุรู้  
 
 
 
ความมีวินัย 

การมีส่วนร่วม 
และการ
ประพฤติปฏิบตัิ
ของประชาชน
ในพื้นที ่

 ประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วม 
มองว่าการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
เป็นเร่ืองของภาครัฐ 
 

 การทุจริต ยักยอกเงิน เช่น 
กรณีทุจริตในสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์กลุ่มแม่บ้าน การ
ทุจริตในกองทุนหมู่บ้าน หรือ

 ประชาชนมีส่วนร่วมกับ
ราชการ ให้ความร่วมมือ
ในการแก้ ไขปัญหาทุก
ด้าน 
 มีความซื่อสัตย์สุจริตใน
ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต  ไ ม่
เบียดเบียนผู้อื่น 

หลักการมีส่วนร่วม 
 
 
 
ความซื่อสัตย์สุจริต  
หิ ริ โ อ ตั ป ป ะ  ( ค ว า ม
ละอายและเกรงกลัวต่อ
บาป) 



๕๐ 

 

โครงการต่าง ๆ เป็นต้น จนเกิด
ปัญหาการร้องเรียน 

การก าหนดสิ่งท่ีคาดหวังในอนาคต 

๑. การบริหารงาน 
๑.๑ สถานที่ราชการ (ที่ว่าการอ าเภอ) มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 

สง่างาม สมกับเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการอ าเภอ 
๑.๒ อุปกรณ์ เครื่องมือในการท างาน เช่น ยานพาหนะ วัสดุส านักงาน สถานที่ ฯลฯ มี

ความสมบูรณ์ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๓ การบริหารงานแบบบูรณาการ ที่ทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเอกภาพภายใต้เปูาหมายเดียวกัน 
๑.๔ งบประมาณ ของอ าเภอมีเพียงพอต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้ 

๒. พฤติกรรมของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ 
๒.๑ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ราชการ มองความส าเร็จของงานเป็นเปูาหมาย

หลักท่ีส าคัญอันดับแรก 
๒.๒ ขยันขันแข็ง อดทนต่อความยากล าบาก ข้อจ ากัด อุปสรรคต่าง ๆ ของงาน ทุ่มเท 

เสียสละอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จลุล่วงตามเปูาหมายอย่างมีคุณภาพ 
๒.๓ หมั่นศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ท างานภายใต้

ฐานความรู้และหลักวิชาการท่ีถูกต้อง 

๓. การมีส่วนร่วม และการประพฤติของประชาชนในพื้นท่ี 
๓.๑ ประชาชนมีความกระตือรือร้น สนใจ ให้ความร่วมมือที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับภาค

ราชการ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของอ าเภอ 
๓.๒ ประชาชนมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง ไม่เบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบกัน มี

ความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่บ้าน ต าบล 

๔.๒.๓ แผนงาน/กิจกรรมการขับเคลื่อนอ าเภอคุณธรรมฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

      ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญในการบริหารราชการอ าเภอ
ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ
กรอบแนวคิด แนวทางการด าเนินโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท โดยสามารถจ าแนก
ได้ดังต่อไปนี้ 

 



๕๑ 

 

 (๑) ด้านการสร้างจิตส านึก ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน 

การควบคุม ก ากับดูแลเรื่อง
การรักษาวินัยของข้าราชการ
และพนักงานท้องถิ่น 

การกวดขันเรื่องการรักษาวินัยของข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น
อย่างเคร่งครัด กรณีมีการกระท าความผิดเกิดขึ้น ให้ด าเนินการทาง
วินัยอย่างใดอย่างหนึ่งตามฐานความผิดที่เกิดข้ึนโดยเร็ว 
กลุ่มเปูาหมาย        ข้าราชการ และพนักงานท้องถิ่น 
พ้ืนที่ด าเนินงาน      อ าเภอเขาสวนกวาง/อปท. 
ระยะเวลา             ต.ค.๕๘ – ธ.ค.๖๐ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง          

โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า อ าเภอร่วมกับคณะสงฆ์ เชิญชวนประชาชนในหมู่บ้านเข้าวัด ปฏิบัติ
ธรรม รักษาศีล บรรยายธรรม ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และโทษของการ
รักษา/ละเมิดศีล เพ่ือสร้างความตระหนักและจิตส านึกของประชาชน 
และจัดให้มีการติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพในความส าเร็จของ
โครงการฯ 
 
กลุ่มเปูาหมาย          ประชาชน 
พ้ืนที่ด าเนินงาน        ทุกต าบล หมู่บ้าน 
ระยะเวลา               ต.ค.๕๘ – ธ.ค.๖๐ 
หน่วยงานรับผิดชอบ   อ าเภอร่วมกับคณะสงฆ์ และสภาวัฒนธรรม
อ าเภอ 

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ศักยภาพแก่ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการท าหน้าที่บัดบัดทุกข์ บ ารุงสุข ดูแล
ประชาชน 
กลุ่มเปูาหมาย          ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
พ้ืนที่ด าเนินงาน        ทุกต าบล หมู่บ้าน  
ระยะเวลา               พ.ค.๕๙ และ พ.ค.๖๐ 
หน่วยงานรับผิดชอบ   ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพให้แก่ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เน้นย้ าการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
กลุ่มเปูาหมาย          ผู้บริหารและสมาชิกสภา ทต./อบต. 
พ้ืนที่ด าเนินงาน        เทศบาลฯ และ อบต.จ านวน ๖ แห่ง 



๕๒ 

 

ระยะเวลา              ต.ค.๕๘ – ธ.ค.๖๐ (ปีละ ๑ ครั้ง) 
หน่วยงานรับผิดชอบ   ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอเขาสวนกวาง        

การประชุมคณะกรมการ
อ าเภอ และการประชุมก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน (ประจ าเดือน) 

ประชุมชี้แจงนโยบาย ข้อราชการ ปรึกษาหารือประเด็นปัญหาส าคัญ
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข ตลอดจนก าชับ เน้นย้ าเรื่อง
การบริหารราชการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
กลุ่มเปูาหมาย          หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจประจ าอ าเภอ 
                         ผู้บริหาร อปท.และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
พ้ืนที่ด าเนินงาน       ที่ว่าการอ าเภอเขาสวนกวาง 
ระยะเวลา              ต.ค.๕๘ – ก.ย.๖๐ (ทุกเดือน ๆ ละ ๑ ครั้ง) 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง 

การประชุมฝุายปกครอง ประชุมชี้แจงข้อราชการของฝุายปกครอง เร่งรัดติดตามงานที่
มอบหมาย สอบถามข้อมูลข่าวสารในพื้นท่ี ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงาน เน้นย้ าก าชับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 
กลุ่มเปูาหมาย             ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด 
                            ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง 
พ้ืนที่ด าเนินงาน          ที่ว่าการอ าเภอเขาสวนกวาง 
ระยะเวลา                 ต.ค.๕๘ – ก.ย.๖๐ (ทุกเดือน อย่างน้อย 
                              เดือนละ ๑ ครั้ง) 
หน่วยงานรับผิดชอบ     ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง 
 

การสอนความรู้ แนะน า
เทคนิควิธีท างานในหน้าที่
ของฝุายปกครอง 

จัดให้มีการแนะน า สอน ทบทวนความรู้ วิธี/แนวทางในการปฏิบัติ
ราชการให้แก่บุคลากรของฝุายปกครอง เช่น การร่างหนังสือราชการ 
หลักการประสานงาน รูปแบบการจัดเตรียมงานรัฐพิธี การเจรจา
ต่อรอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นต้น  
กลุ่มเปูาหมาย            ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด 
                             ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง 
พ้ืนที่ด าเนินงาน          ที่ว่าการอ าเภอเขาสวนกวาง 
ระยะเวลา                 ต.ค.๕๘ – ก.ย.๖๐ (เดือนเว้นเดือน) 
หน่วยงานรับผิดชอบ     ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง   

การประกวดผลงานก านัน   
ผู้ใหญ่บ้าน ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ด าเนินการคัดเลือกก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่นในระดับอ าเภอ 
ส่งเข้ารับการประเมินผลงานรางวัลยอดเยี่ยมระดับจังหวัด เพ่ือเป็น



๕๓ 

 

การยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจแก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่มี
ความมุง่มั่นตั้งใจ อดทน เสียสละอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดมา 
มีผลงานปรากฏเป็นที่ประจักษ์ 
กลุ่มเปูาหมาย             ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
พ้ืนที่ด าเนินงาน           ที่ว่าการอ าเภอเขาสวนกวาง 
ระยะเวลา                  พ.ย.๕๙ – ม.ค.๖๐ 
หน่วยงานรับผิดชอบ      ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง 

     
  (๒) ด้านการบริหารงาน 

แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียด/การด าเนินงาน 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อ า ค า ร อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค์ 
(หอประชุมอ าเภอเขาสวน
กวาง) 

ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอ าเภอที่มีสภาพทรุดโทรมให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ได้แก่ ปูกระเบื้องพ้ืนหอประชุม 
ติดตั้งพัดลม ไฟฟูาส่องสว่าง และซ่อมแซมประตูม้วน 
เปูาหมาย                หอประชุมอ าเภอเขาสวนกวาง 
พ้ืนที่ด าเนินงาน         ที่ว่าการอ าเภอเขาสวนกวาง 
ระยะเวลา               ต.ค.๕๙ – ก.ย.๖๐ 
หน่วยงานรับผิดชอบ   ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ส านักทะเบียนอ าเภอเขาสวน
กวาง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในส านักทะเบียนอ าเภอเขาสวนกวางให้สะอาด 
สวยงาม จัดให้มีตู้จัดเก็บเอกสาร (Built in) วัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย 
เปูาหมาย                ส านักทะเบียนอ าเภอเขาสวนกวาง 
พ้ืนที่ด าเนินงาน         ที่ว่าการอ าเภอเขาสวนกวาง 
ระยะเวลา               ต.ค.๕๘ – ก.ย.๕๙ 
หน่วยงานรับผิดชอบ   ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง 

ก า ร ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
ของอ าเภอ (ค่าน้ าประปา ค่า
ไฟฟูา ค่าโทรศัพท์)  

มอบหมายให้ที่ท าการปกครองอ าเภอ (ฝุายการเงินและบัญชี) 
ติดตามตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคของอ าเภอ และรายงานผลให้
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้ทราบสถานการณ์และควบคุม
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของอ าเภอให้เป็นไปอย่างประหยัด ตาม
นโยบายรัฐบาล รวมทั้งซ่อมแซมแก้ไขหากมีสภาพช ารุดบกพร่อง 
เปูาหมาย                   ที่ว่าการอ าเภอเขาสวนกวาง 
พ้ืนที่ด าเนินงาน            ที่ว่าการอ าเภอเขาสวนกวาง 



๕๔ 

 

ระยะเวลา                  ต.ค.๕๘ – ก.ย.๖๐ 
หน่วยงานรับผิดชอบ       ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง 

การประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ตามมาตรา ๑๔(๑๑) แห่ง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ 
และข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๙ 
ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ระดับอ าเภอ 
และประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านด้วย 
เปูาหมาย                 ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งระหว่างวันที่ 
                             ๖ เม.ย.๕๑ – ๒๐ ธ.ค.๕๕ จ านวน ๓๘ คน 
พ้ืนที่ด าเนินงาน          หมู่บ้านที่ผู้ใหญ่บ้านเข้ารับการประเมิน 
ระยะเวลา                ๒๐ ธ.ค.๕๙ – ๒ ก.พ.๖๐ 
หน่วยงานรับผิดชอบ    ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง 

การสุ่มตรวจปัสสาวะหาสาร
เสพติดในเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ด าเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในข้าราชการ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หาก
พบว่ามีผู้เสพสารเสพติดจะด าเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป 
เปูาหมาย                 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ 
                          ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิกสภา 
                          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ้ืนที่ด าเนินงาน       อ าเภอเขาสวนกวาง 
ระยะเวลา              ต.ค.๕๘ – ก.ย.๖๐ (ทุกปี ๆ ละ ๑ – ๒ ครั้ง) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง และ 
                          ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขาสวนกวาง 

กิจกรรมซ่อมแซมยานพาหนะ 
วัสดุส านักงานท่ีช ารุดเสียหาย 

ส ารวจตรวจสอบยานพาหนะและวัสดุส านักงานที่ช ารุดเสียหาย และ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังกรมการปกครอง เพ่ือซ่อมแซม
ให้กลับคืนสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ปกติต่อไป 
เปูาหมาย               ยานพาหนะราชการ เครื่องปรับอากาศ เครื่อง 
                         ถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
พ้ืนที่ด าเนินงาน       ที่ว่าการอ าเภอเขาสวนกวาง 



๕๕ 

 

ระยะเวลา              ต.ค.๕๘ – ก.ย.๖๐ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง 

การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 
/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอเขาสวนกวาง 

ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สั่งการและประสานงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ พร้อมรายงานผลให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอทราบ เพ่ือแจ้งผล
การด าเนินการให้ผู้ร้องทราบ รวมทั้งเร่งรัดติดตามเรื่องที่ด าเนินการ
ล่าช้า เพ่ือให้ส าเร็จลุล่วงตามเปูาหมาย สร้างความพึงพอใจ เชื่อมั่น 
ศรัทธากับประชาชน 
เปูาหมาย               เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
พ้ืนที่ด าเนินงาน        อ าเภอเขาสวนกวาง 
ระยะเวลา               ต.ค.๕๘ – ก.ย.๖๐ 
หน่วยงานรับผิดชอบ   ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเขาสวนกวาง 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 

ด าเนินโครงการฯ ด้วยความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและ
ความต้องการของประชาชน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เบิกจ่ายทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
๑) โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบล

ละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) จ านวน ๙๙ โครงการ งบประมาณ 
๒๔,๘๑๗,๐๐๐ บาท 

๒) โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท) จ านวน 
๖๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

เปูาหมาย                โครงการฯ ที่ด าเนินการในต าบล หมู่บ้าน 
พ้ืนที่ด าเนินงาน         ทุกต าบล หมู่บ้าน 
ระยะเวลา               ตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ   ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง 

 
(๓) การสร้างการมีส่วนร่วม 

แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน 
โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ ด าเนินการบูรณาการการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 

ไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ี  
เปูาหมาย                 ส่วนราชการ และประชาชน 



๕๖ 

 

พ้ืนที่ด าเนินงาน          หมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือก ต าบลละ ๑ หมู่บ้าน 
ระยะเวลา                ต.ค.๕๘ – ก.ย.๖๐ 
หน่วยงานรับผิดชอบ    ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง 

กิจกรรมการจัดงานรัฐพิธีใน
โอกาสส าคัญต่าง ๆ  

จัดงานรัฐพิธีในโอกาสส าคัญต่าง ๆ เพ่ือให้ข้าราชการ และประชาชน
ทุกภาคส่วนได้ร่วมกิจกรรมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและส านึก  
ในพระมหากรุณาธิคุณ เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีวางพวง
มาลาถวายราชสดุดีเนื่องในวันปิยมหาราช พิธีวางดอกไม้จันทน์ในพิธี
พระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก พิธี
ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช และพิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เป็นต้น 
เปูาหมาย                ข้าราชการ และประชาชน 
พ้ืนที่ด าเนินการ         ที่ว่าการอ าเภอเขาสวนกวาง และวัดในพ้ืนที่ 
ระยะเวลา               ตามปฏิทินและที่รัฐบาลก าหนด 
หน่วยงานรับผิดชอบ   ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง คณะ 
                            สงฆ์อ าเภอเขาสวนกวาง และส านักงาน 
                          วัฒนธรรมอ าเภอเขาสวนกวาง 

กิจกรรมบริจาคโลหิต ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการและประชาชนร่วม
บริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
เปูาหมาย                 ข้าราชการ และประชาชน 
พ้ืนที่ด าเนินการ          ที่ว่าการอ าเภอเขาสวนกวาง 
ระยะเวลา                เป็นประจ าทุก ๓ เดือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ    ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง 
 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เ พ่ื อ ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ภ า พ
หมู่บ้านและค้นหาผู้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด 

ด าเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความ
ตระหนักต่อปัญหายาเสพติด และด าเนินการประชาคมลับค้นหา
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้าน 
เปูาหมาย                  ประชาชน 
พ้ืนที่ด าเนินการ           ทุกต าบล หมู่บ้าน 
ระยะเวลา                 มิ.ย.๕๙ – ก.ค.๕๙ 
หน่วยงานรับผิดชอบ     ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง 

 



๕๗ 

 

๔.๓ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคล
บาท  

๔.๓.๑ ด้านการสร้างจิตส านึก ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประโยชน์ท่ีได้รับ 

การก ากับดูแลเรื่องการรักษาวินัย
ของข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น 

๑. ๑. ประชุมข้าราชการฝุายปกครอง 
(ทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ ๑ 
ครั้ง) เพื่อช้ีแจงนโยบาย ข้อราชการ
แนวทางการท างาน ติดตามผลการ
ด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรค  
ต่าง ๆ เพื่อปูองกันข้อผิดพลาด และ
การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งก าชับ
เรื่องการรักษาวินัยข้าราชการโดย
เคร่งครัด 
  ๒ .  ด า เนินการ เลิกจ้ างลูกจ้ า ง
ช่ัวคราว จ านวน ๑ ราย กรณีไม่เอา
ใจใส่ ละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

๒. ๓. ด าเนินการส่งตัวข้าราชการ 
(วัฒนธรรมอ าเภอ) ไปประจ าจังหวัด 
เนื่องจากไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามนโยบายและข้อสั่งการ  

๓. ๔. ด าเนินการว่ากล่าวตักเตือน
ป ลั ด อ า เ ภ อ แ ล ะ ก า นั น ต า บ ล      
โนนสมบูรณ์ เป็นหนังสือ กรณีไม่เอา
ใจใส่ในการก ากับดูแลและด าเนิน
โครงการต าบลละ ๕ ล้าน ให้เกิดผล
ดี แ ก่ ท า ง ร า ช ก า ร  ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ข้อผิดพลาดซ้ าหลายครั้ง ส่งผลให้
การด าเนินโครงการฯ ล่าช้า 

๔. ๕. ด าเนินการส่งตัวข้าราชการ 
(ปลัดอ าเภอ) ที่มีสมรรถนะต่ าในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี จ านวน ๑ ราย ไปปรับ
ทัศนคติและรับการพัฒนา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท า งาน ณ      
ที่ท าการปกครองจังหวัด 

๕. ๖. จับกุมและด าเนินการทาง
วินัยกรณีสมาชิก อบต.นาง้ิว และ
สมา ชิก  อบต .ค าม่ ว ง  ที่ เ ข้ า ไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (เสพ) และ
ครอบครองอาวุ ธปืนที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ

๑.  ๑. ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น 
ลูกจ้างของรัฐมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่และรักษาวินัยอย่าง
เคร่ งครั ด  ส่ งผล ให้ ก ารบริหาร
ราชการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

๒.   ๒. ประชาชนมีความเช่ือมั่นศรัทธา
ต่อการท างานของภาครัฐมากขึ้น 
 



๕๘ 

 

อนุญาต 
    ๗ .ด า เนิ นการทางวิ นั ยกรณี
ร้องเรียน สมาชิก อบต.ดงเมืองแอม 
ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เป็นเวลา
ติดต่อกันหลายเดือน (ไปท างาน
ประเทศดูไบ) 

โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ด าเนินการขยายผลโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีลห้า ครบทุกต าบล หมู่บ้าน 
มีประชาชนในพื้นที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ ๓๐,๗๐๗ คน คิดเป็น   
ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนประชากร 
อยู่ ใ นล าดั บที่  ๑๓  ของจั งหวั ด
ขอนแก่น 

ปร  ประชาชนน้อมน าหลักศาสนาในการ
ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต ไม่หลงผิด มัวเมาใน
อบายมุข 

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ศักยภาพแก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ด าเนินการอบรมตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

     ก า นั น  ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น  มี จิ ต ส า นึ ก
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่มาก
ยิ่งข้ึน 

 
 

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด าเนินการอบรมตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

      ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตระหนักส านึก
ในหน้าที่และพึงระมัดระวังรักษา
วินัยของตน 

การประชุมคณะกรมการอ าเภอ 
และการประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
(ประจ าเดือน) 

ประชุมเป็นประจ าทุกเดือนตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

     ทุกส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 
รับทราบและเข้าใจนโยบายและ    
ข้อราชการทีต่รงกัน อันจะท าให้การ
บริหารราชการเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเป็นเอกภาพ 

การสอนความรู้ แนะน าเทคนคิวิธี
ท างานในหน้าท่ีของฝุายปกครอง 

แนะน าเทคนิควิธีการร่างหนังสือ
ภายนอก การบันทึกเสนอ และการ
จัดแฟูมเสนองาน 

     เจ้าหน้าที่มีความมั่นใจในการท างาน
มากยิ่งขึ้น และส่งผลให้การบริหาร
ราชการเกิดประสิทธิภาพ 

การประกวดผลงานก านัน   
ผู้ใหญ่บ้าน ประจ าปี ๒๕๖๐ 

น า ย ธ น ช า ต  ด า นุ ว ง ศ์ ไ พ ศ า ล 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ต าบลดงเมือง
แอม อ าเภอเขาสวนกวาง ได้รับการ
คัดเลือกให้ได้รับรางวัลผลงานยอด
เยี่ยม (แหนบทองค า ) ประจ าปี

     ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เกิดขวัญก าลังใจ
ในการท างาน มีความมุ่งมั่นกระท า
ความดีต่อไป 



๕๙ 

 

ง บ ป ร ะ ม า ณ  ๒ ๕ ๖ ๐  จั ง ห วั ด
ขอนแก่น 

 
๔.๓.๒ ด้านการบริหารงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประโยชน์ท่ีได้รับ 
โ ค ร งก า รพัฒน าแ ละป รั บ ปรุ ง
ซ่อมแซมที่ว่าการอ าเภอ 

พัฒนา 
- ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ภ า ย ใ น ส า นั ก

ทะเบียนอ าเภอ โดย Built in ไม้บุ
ผนังห้องส านักทะเบียน ห้องถ่ายบัตร
ประชาชน และจัดท าตู้จัดเก็บเอกสาร  

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ ภายใน 
  ส านักทะเบียนอ า เภอ จ านวน ๓ 

เครื่อง 
- จัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร (เช่า) เพื่อใช้ 

ในการปฏิบัติหน้ าที่ ร าชการของ      
ที่ท าการปกครองอ าเภอ 

ปรับปรุงซ่อมแซม 
- เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาที่ว่าการ

อ าเภอ และหอประชุมอ าเภอ ที่ช ารุด 
(รั่ว) 

- - ซ่อมรอยรั่วซึมพื้นห้องน้ านายอ าเภอ 
(น้ ารั่ วลงไปที่บริ เวณมุขด้านหน้า
อาคารที่ว่าการอ าเภอ) 

- - ซ่อมแซมมือจับประตูส านักทะเบียน
อ า เภอ และประตูห้ อ งที่ ท าการ
ปกครองอ าเภอ 

- - ล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ภายในที่ท าการปกครองอ าเภอ และ
ส านักทะเบียนอ าเภอทุกเครื่อง 

- ส ารวจปัญหาและซ่อมแซมระบบท่อ
ประปาภายในที่ว่าการอ าเภอ (ซึ่งมีค่า
น้ าประปาเฉลี่ยเดือนละ ๑๒,๐๐๐ – 
๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน) 

- ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอ าเภอ
เขาสวนกวาง โดยปูกระเบื้องพื้น
หอประชุม ติดตั้งหลอดไฟส่องสว่าง 
และติดตั้งพัดลมเพิ่มเติม ซ่อมประตู
เหล็กม้วน 

๑. ที่ ว่ า ก า ร อ า เ ภ อ / ส า นั ก
ทะ เบี ยนอ า เภอ มี ความ
สวยงาม สง่างามสมเป็น
ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร บ ริ ห า ร
ร า ช ก า ร อ า เ ภ อ  เ ป็ น ที่
ประทับใจของประชาชนผู้มา
รับบริการ  

๒. ยืดอายุการใช้งานของวัสดุ
อุปกรณ์และอาคารสถานที่ 
ช่วยประหยัดงบประมาณที่
ต้ อ ง สู ญ เ สี ย ไ ป ใ น ก า ร    
จัดซื้อใหม่โดยไม่จ าเป็น 

๓. ประหยัดงบประมาณค่ า
สาธารณูปโภคต่อเดือนเป็น
อันมาก 



๖๐ 

 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ก านันผู้ใหญ่บ้าน 

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ด้วยความเรียบร้อยตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม และมี
ส่วนร่วม ผลการประเมินผู้ใหญ่บ้าน 
จ านวน ๓๘ ราย ผ่านการประเมิน    
ทุกราย 

- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความเอา
ใจใส่ ระมัดระวังในการปฏิบัติ
หน้าท่ีมากขึ้น 

- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับการ
ยอมรับเช่ือถือในการท าหน้าที่
จ า ก ส่ ว น ร า ช ก า ร แ ล ะ
ประชาชนในพ้ืนท่ีปกครอง 

โครงการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสาร
เสพติดในเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ไม่พบผูเ้กี่ยวข้องกับยาเสพติด ประชาชนเ ช่ือมั่ นศรัทธาต่ อ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน /ร้อง
ทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ    
เขาสวนกวาง ปีงบประมาณ ๕๙-๖๐ 

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จ านวน ๓๙ 
เรื่อง 
- ยุติเรื่อง จ านวน ๒๙ เรื่อง 
- จ าหน่ายออกจากระบบ เนื่องจาก

คู่กรณีไม่ประสงค์จะไกล่เกลี่ย จ านวน 
๕ เรื่อง 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  ๕  
เรื่อง 

ปัญหาของประชาชนได้รับการ
แก้ไข ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว 
สร้างความเช่ือมั่นศรัทธา ความ
พึงพอใจต่อระบบราชการ 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

การด า เนิ นการจั ดซื้ อจั ดจ้ า งตาม
ระเบียบของทางราชการ โดยเฉพาะ
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
รัฐบาล เช่น โครงการตามมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบล
ละ ๕ ล้านบาท) และโครงการยกระดับ
ศั ก ย ภ า พห มู่ บ้ า น เ พื่ อ ขั บ เ ค ลื่ อ น
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชา
รัฐ (หมู่บ้านละ ๒ แสนบาท) สามารถ
ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณได้ตามก าหนดระยะเวลา
ด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ไม่มี
ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่และการ
ร้องเรียนเรื่องการทุจริตแต่ประการใด 

๑. เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้จ่าย
งบประมาณ 
๒. ประชาชนให้การยอมรับต่อ
การด าเนินโครงการฯ เพราะ
ได้รับประโยชน์ตรงตามความ
ต้องการของส่วนรวม 

 
 
 
 



๖๑ 

 

๔.๓.๓ การสร้างการมีส่วนร่วม 
โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประโยชน์ท่ีได้รับ 

การท างานแบบมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนและประชาชน
ในพื้นที ่

๑. ลงพื้นที่ประชาคมหมู่ บ้ านด้ วย
ตนเองทุกหมู่บ้าน จ านวน ๕๖ หมู่บ้าน 
เพื่อช้ีแจงประชาสัมพันธ์ข้อราชการ 
แ ล ะ รั บ ฟั ง ปั ญ ห า ขอ ง ป ร ะ ช า ช น 
โดยเฉพาะเรื่องปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
 
 
๒. การส ารวจและรับฟังความคิดเห็น
ความต้องการของประชาชนในการจัด
งานประจ าปีของอ าเภอ (งานเทศกาล 
ไก่ย่างฯ) 

สร้างความเช่ือมั่นต่อการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของเจ้าหน้าที่รัฐ 
และได้บัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับ
ย า เ ส พติ ด  น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร
ด า เนินการปูองกันและแก้ ไข
ปัญหา 
- ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
- เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วน 

โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ ด า เ นิ น ก า ร ด้ ว ย ค ว า ม เ รี ย บ ร้ อ ย          
มีประชาชนเข้าร่วมโครงการครั้งละ
ประมาณ ๓๐๐ – ๔๐๐ คน 

เกิดการบูรณาการการท างานของ
ส่วนราชการ และบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนแก่ประชาชนใน
พื้นที ่

การจัดงานรัฐพิธีในโอกาสส าคัญ 
ต่าง ๆ 

ด าเนินการตามก าหนดเวลาในปฏิทิน
และที่รัฐบาลก าหนด 

เป็นการปกปูองและ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ สร้าง
จิตส านึกความรักชาติ และความ
สามัคคีของประชาชนทุกภาค
ส่วน 

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต  
(เป็นประจ าทุก ๓ เดือน) 

ส่วนราชการและประชาชนร่วมบริจาค
โลหิต ดังนี้  
   ครั้งที่ ๑ จ านวน ๑๗๙ คน 
   ครั้งท่ี ๒ จ านวน ๒๐๒ คน 
   ครั้งท่ี ๓ จ านวน ๒๑๔ คน 
   ครั้งท่ี ๔ จ านวน ๒๗๘ คน 
   ครั้งท่ี ๕ จ านวน ๑๗๘ คน 

ช่ ว ย ส นั บ ส นุ น กิ จ ก า ร ข อ ง
สภากาชาดไทยด้านการจัดหา
โลหิตให้เพียงพอต่อการรักษา
ผู้ปุวย 

 
๔.๔ การวิเคราะห์ผลการศึกษา 
      ๔.๔.๑ การจ าแนกแนวคิดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
              จากการศึกษาแนวคิด เรื่ องหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็ จ           

พระเจ้าอยู่หัว ๒๓ ข้อ สามารถจ าแนกแนวคิดได้เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
 



๖๒ 

 

หลักคิด หลักวิชา หลักปฏิบัติ 
- ยึดประโยชน์ส่วนรวม  
- ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน 
- รู้-รัก-สามัคคี  
- ภูมิสังคม  
- การมีส่วนร่วม 
- ระเบิดจากข้างใน  
- องค์รวม  
- ปลูกปุาในใจคน  
- การพ่ึงตนเอง  
- เศรษฐกิจพอเพียง  

- ศึกษาข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ  
- ไม่ติดต ารา 
- ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  
- ใช้อธรรมปราบอธรรม  
 

- ประหยัด เรียบง่าย ได้
ประโยชน์สูงสุด  
- พิจารณาตามล าดับ 
- แก้ปัญหาที่จุดเล็ก  
- ท างานอย่างมีความสุข 
- ท าให้ง่าย  
- บริการที่จุดเดียว  
- ขาดทุน คือ ก าไร 
- พออยู่พอเพียง 
- ความเพียร  

 
     ๔.๔.๒ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันของกรณีตัวอย่างโครงการ/

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง กับแนวคิดโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 
             จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จริงที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยพิจารณารายละเอียดการด าเนินงานในแผนการด าเนิน
โครงการฯ สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงการ/กิจกรรมกรณีตัวอย่างที่สอดคล้องกับ
โครงการคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ดังนี้   

    
คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท โครงการ/กิจกรรม 

หลักการทรงงาน ข้อ ๒๓  
พ.ร.ฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ ๗ 

การก ากับดูแลเรื่องการรักษาวินัยของข้าราชการและพนักงาน
ท้องถิ่น 

หลักการทรงงาน ข้อ ๒, ๑๘ โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า 
หลักการทรงงาน ข้อ ๒๓ 
พ.ร.ฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ ๒, ๓ 

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพแก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

หลักการทรงงาน ข้อ ๒๓ 
พ.ร.ฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ ๒, ๓ 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่ผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หลักการทรงงาน ข้อ ๑, ๒๑, ๒๕ การประชุมคณะกรมการอ าเภอ และการประชุมก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน (ประจ าเดือน) 

หลักการทรงงาน ข้อ ๘, ๙ 
พ.ร.ฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ ๒ 

การสอนความรู้ แนะน าเทคนิควิธีท างานในหน้าที่ของฝุาย
ปกครอง 



๖๓ 

 

หลักการทรงงาน ข้อ ๒๒, ๒๓ โครงการประกวดผลงานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจ าปี ๒๕๖๐ 
หลักการทรงงาน ข้อ ๕ 
พ.ร.ฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ ๓, ๖ 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมที่ว่าการอ าเภอ 

พ.ร.ฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ ๗ โครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
หลักการทรงงาน ข้อ ๒๓ 
พ.ร.ฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ ๑ 

โครงการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

พ.ร.ฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ ๑, ๖ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอเขาสวนกวาง 

หลักการทรงงาน ข้อ ๒๓ 
พ.ร.ฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ ๓ 

การด าเนินการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

หลักการทรงงาน ข้อ ๑๖, ๑๒ การท างานแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและ
ประชาชนในพื้นท่ี 

หลักการทรงงาน ข้อ ๑๕ 
พ.ร.ฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ ๑, ๒, 
๓, ๕ และข้อ ๖ 

โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ 

หลักการทรงงาน ข้อ ๑๖ การจัดงานรัฐพิธีในโอกาสส าคัญต่าง ๆ 
หลักการทรงงาน ข้อ ๑๒, ๑๓, ๑๔ กิจกรรมรับบริจาคโลหิต 

 
    ๔.๔.๓ ผลการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามชนิด

ปลายเปิด 
         ผู้ศึกษาได้ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของนายอ าเภอในการ

ขับเคลื่อนโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท โดยส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้มีส่วน 
ได้เสียในโครงการ (Stakeholder) ได้แก่ กลุ่มข้าราชการ (ทั้งที่อยู่ในบังคับบัญชา และไม่ได้อยู่ใน
บังคับบัญชา) กลุ่มผู้น าในพ้ืนที่ ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และกลุ่มประชาชนในพื้นท่ี รวมจ านวน ๑๒๓ ตัวอย่าง ผลการส ารวจปรากฏดังนี้ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
   จากการส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑๒๓ คน ในประเด็นเรื่องเพศของ

กลุ่มตัวอย่าง พบว่าเป็นเพศชาย จ านวน ๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๐ เพศหญิง จ านวน ๓๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๙ ของจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับประเด็นเรื่องอายุของประชากร
กลุ่มตัวอย่าง ปรากฏดังนี้  

 



๖๔ 

 

   อายุน้อยกว่า ๓๑ ปี จ านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๗ 
   ช่วงอายุระหว่าง ๓๑ ปี – ๔๐ ปี จ านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๕ 
   ช่วงอายุระหว่าง ๔๑ ปี – ๕๐ ปี จ านวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๙ 
   ช่วงอายุระหว่าง ๕๑ ปี – ๖๐ ปี จ านวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔๗ 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของนายอ าเภอในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
พบว่า 

ประเด็นค าถามที่ ๑ ท่านเห็นว่านายอ าเภอมีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ในพ้ืนที่อ าเภอหรือไม่ ผลการส ารวจความคิดเห็นปรากฏดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 

มาก 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อยที่สุด 

๓๓ 
๕๒ 
๒๙ 
๙ 
- 

๒๖.๘๒ 
๔๒.๒๗ 
๒๓.๕๗ 
๗.๓๑ 

- 

จากผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
นายอ าเภอมีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในพ้ืนที่อ าเภอในระดับมาก ถึงมีบทบาท
ในระดับมากที่สุด โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นนี้จ านวนร้อยละ ๔๒.๔๗ และร้อยละ ๒๖.๘๒ ตามล าดับ 
และไม่มีผู้ที่เห็นว่านายอ าเภอไม่มีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเลย โดยกลุ่มตัวอย่างได้ให้
เหตุผลว่านายอ าเภอเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สูงสุดในพ้ืนที่อ าเภอ เป็นผู้น าในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาทุกเรื่องเพราะมีความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ของกฎหมาย จึงเป็นบุคคลที่มีบทบาท
เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นที่เคารพ ศรัทธา และเป็นที่พ่ึงพาของประชาชน 
นายอ าเภอจึงสามารถใช้บทบาทหน้าที่ ความส าคัญที่ตนเองมีอยู่ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไปสู่การ
ปฏิบัติของประชาชนได้ในทุกโอกาส ทุกกลุ่ม ทุกกิจกรรมในพ้ืนที่ ผ่านการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ของทางราชการโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ประเด็นค าถามที่ ๒ ท่านเห็นว่าความประพฤติ การปฏิบัติตนของนายอ าเภอ มีส่วนส าคัญ  
ในการเป็น “แบบอย่าง” (Role Model) ในการประพฤติปฏิบัติตนให้แก่ตัวท่านหรือไม่ ผลการส ารวจ
ความคิดเห็นปรากฏดังนี้ 

 

 
 



๖๕ 

 

ระดับความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 

มาก 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อยที่สุด 

๒๓ 
๖๔ 
๓๑ 
๕ 
- 

๑๘.๖๙ 
๕๒.๐๓ 
๒๕.๒๐ 
๔.๐๖ 

- 
 
จากผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าความ

ประพฤติ การปฏิบัติตนของนายอ าเภอ มีส่วนส าคัญในการเป็น “แบบอย่าง” (Role Model) ในการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้แก่ตัวผู้ให้สัมภาษณ์ ในระดับมากถึงระดับปานกลาง คือจ านวนร้อยละ ๕๒.๐๓ 
และร้อยละ ๒๕.๒๐ ตามล าดับ โดยไม่มีผู้ที่เห็นว่านายอ าเภอไม่มีส่วนส าคัญในการเป็นแบบอย่าง 
ด้านความประพฤติให้แก่ผู้ให้ข้อมูลและบุคคลทั่วไป โดยให้เหตุผลสรุปได้ว่า นายอ าเภอถือเป็นบุคคล
สาธารณะในพ้ืนที่ เป็นผู้น าทางสังคมที่ประชาชนรู้จัก เคารพ เชื่อถือ การประพฤติปฏิบัติตนของ
นายอ าเภอในทางใดทางหนึ่งย่อมเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปในวงกว้าง อันจะส่งผลต่อความรู้สึกของ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบตามข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏรับรู้ และสามารถ เป็น
แบบอย่างให้แก่ประชาชนทั้งสิ้นด้วย หากความประพฤติหรือการกระท าใด ๆ ของตัวนายอ าเภอเป็นที่
ยอมรับเชื่อถือของสังคม  

ประเด็นค าถามที่ ๓ ท่านเห็นว่าการให้โอวาท/ค าแนะน าของนายอ าเภอ (Coaching) มีส่วน
ส าคัญในการปลูกฝังค่านิยม ความคิด ทัศนคติในการท างาน/การด าเนินชีวิตให้แก่ผู้รับ ฟัง/ผู้รับการ
ถ่ายทอด (ข้าราชการ/ประชาชน) หรือไม ่ผลการส ารวจความคิดเห็นปรากฏดังนี้ 

 
ระดับความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยที่สุด 

๔๒ 
๓๖ 
๓๐ 
๑๐ 
๕ 

๓๔.๑๔ 
๒๙.๒๖ 
๒๔.๓๙ 
๘.๑๓ 
๔.๐๖ 

จากผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นในเชิง
สนับสนุนหรือเห็นด้วยในระดับมากที่สุดถึงระดับมาก คือร้อยละ ๓๔.๑๔ และร้อยละ ๒๙.๒๖ 
ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความเห็นเชิงสนับสนุนได้ให้เหตุผลในประเด็นนี้ว่า การท าหน้าที่  
สอนงาน (Mentor) ของนายอ าเภอ โดยการแนะน าแนวทางการท างานให้กับหัวหน้าส่วนราชการ 



๖๖ 

 

เจ้าหน้าที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีส่วนช่วยให้การท างานเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิดจากประสบการณ์ในบุคคลหนึ่งไปสู่
อีกบุคคลหนึ่งตามหลักการจัดการความรู้ โดยผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ สามารถเรียนรู้ให้เข้าใจ
และน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับงานในความรับผิดชอบของตนเองและโดยส่วนรวมได้ 

ประเด็นค าถามที่ ๔ ท่านเห็นว่านายอ าเภอสามารถบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ/ข้อบังคับ   
ต่าง ๆ เพ่ือควบคุม (Control) ความประพฤติของข้าราชการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ/
ข้อบังคับนัน้ ๆ ไดห้รือไม่ ผลการส ารวจความคิดเห็นปรากฏดังนี้ 

 
ระดับความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยที่สุด 

๒๓ 
๕๗ 
๓๒ 
๑๑ 
- 

๑๘.๖๙ 
๔๖.๓๔ 
๒๖.๐๑ 
๘.๙๔ 

- 

จากผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
นายอ าเภอสามารถบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือควบคุมความประพฤติของ
ข้าราชการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ/ข้อบังคับนั้น ๆ ได้ ในระดับมาก จ านวนร้อยละ ๔๖.๓๔ 
และรองลงมาในระดับปานกลาง ร้อยละ ๒๖.๐๑ โดยให้เหตุผลว่าการลงโทษผู้กระท าผิด 
เปรียบเสมือนการเชือดไก่ให้ลิงดู เป็นการปูองปรามการละเมิดวินัย ละเมิดกฎหมายได้อย่างดีวิธีหนึ่ง 
เพราะทุกคนต่างกลัวการถูกลงโทษ 

ประเด็นค าถามที่ ๕ ท่านมีความเห็นว่าบทบาทของนายอ าเภอใน “การก ากับดูแล” องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี    
ธรรมาภิบาล และน้อมน าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการ
บริหารงานหรือไม ่ผลการส ารวจความคิดเห็นปรากฏดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 

มาก 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อยที่สุด 

๓ 
๓ 
๕ 
๗ 
- 

๑๖.๖๖ 
๑๖.๖๖ 
๒๗.๗๗ 
๓๘.๘๘ 

- 



๖๗ 

 

จากผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นนี้เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๘ คน พบว่า มีผู้ให้ความคิดเห็นในระดับน้อยถึงระดับ       
ปานกลาง คือ ร้อยละ ๓๘.๘๘ และร้อยละ ๒๗.๗๗ ตามล าดับ โดยผู้ให้ข้อมูลให้เหตุผลว่าตาม
กฎหมายนายอ าเภอไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีอ านาจสั่งการเกี่ยวกับ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเพียงอ านาจในการก ากับดูแลให้การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น การเป็นธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้ึนอยู่กับนโยบายและการบริหารงานของนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แล้วแต่กรณีเท่านั้น   

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการ
ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 ประเด็นค าถามท่ี ๑ ท่านเห็นว่า “โครงการฝึกอบรม”ต่าง ๆ ที่อ าเภอจัดขึ้น โดยมีการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม มีส่วนช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ ผู้เข้ารับการ
อบรมภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมหรือไม ่ผลการส ารวจความคิดเห็นปรากฏดังนี้ 
 

ระดับความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 

มาก 
ปานกลาง 

น้อย 
ไม่มี 

๗ 
๑๓ 
๒๓ 
๒๙ 
๕๑ 

๕.๖๙ 
๑๐.๕๖ 
๑๘.๖๙ 
๒๓.๕๗ 
๔๑.๔๖ 

จากผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ ที่อ าเภอจัดขึ้น โดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ไม่มีส่วน
ช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม จนถึงระดับ     
มีน้อย คือร้อยละ ๔๑.๔๖ และร้อยละ ๒๓.๕๗ โดยผู้ที่ให้ความเห็นในเชิงคัดค้านให้เหตุผลว่า การ
ฝึกอบรมเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เพียง ๑ วัน หรือ ๒ วัน โดยมีหัวข้อการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม เพียง ๑-๒ ชั่วโมง ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม  
แต่ไม่สามารถเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนทัศนคติผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ ในทันที ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรมที่สั้นเกินไป และไม่มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง ท าให้โครงการฝึกอบรมไม่สามารถปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมอย่างได้ผล 



๖๘ 

 

ประเด็นค าถามที่ ๒ ท่านเห็นว่าการจัดงานรัฐพิธีของอ าเภอ เช่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ในวันส าคัญต่าง ๆ ตลอดจนการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์พระบรมราโชวาท พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙)   
ผ่านกิจกรรม/วิธีการต่าง ๆ จะส่งผลต่อการสร้างจิตส านึกให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี/ร่วมกิจกรรมได้น้อมน า    
พระบรมราโชวาท พระราชด ารัสของพระองค์ท่านไปประพฤติปฏิบัติหรือไม่ ผลการส ารวจความ
คิดเห็นปรากฏดังนี้ 

 
ระดับความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยที่สุด 

๑๖ 
๓๔ 
๕๒ 
๘ 
๕ 

๑๓ 
๒๗.๖๔ 
๔๒.๒๗ 
๖.๕๐ 
๔.๐๖ 

จากผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการจัดงาน
รัฐพิธีของอ าเภอ เช่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุ
วงศ์ในวันส าคัญต่าง ๆ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระบรมราโชวาท พระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) ผ่านกิจกรรม/วิธีการต่าง ๆ จะส่งผลต่อการสร้างจิตส านึก
ให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี/ร่วมกิจกรรมได้น้อมน าพระบรมราโชวาท พระราชด ารัสของพระองค์ท่านไป
ประพฤติปฏิบัติในระดับปานกลาง ถึงระดับมาก คือร้อยละ ๔๒.๒๗ และร้อยละ ๒๗.๖๔ ตามล าดับ 
โดยผู้ให้สัมภาษณ์ในระดับปานกลางให้เหตุผลว่าไม่แน่ใจ ในขณะที่ผู้ให้ความเห็นในระดับมากได้ให้
เหตุผลว่ากิจกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดการกระตุ้นเตือนได้ในระดับหนึ่ง เพราะเป็นกิจกรรมที่จัดเป็น
ประจ าทุกปี และปีหนึ่ง ๆ ก็มีหลายครั้ง เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันฉัตรมงคล วันครบรอบวัน
ครองสิริราชสมบัติ เป็นต้น 

ประเด็นค าถามที่ ๓ ท่านเห็นว่าการใช้มาตรการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง จะส่งผลต่อการรักษาวินัยที่ดีขึ้น หรือ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขัน จะส่งผลให้ประชาชนเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายมาก
ขึ้น เพราะเกรงกลัวการถูกลงโทษหรือไม ่ผลการส ารวจความคิดเห็นปรากฏดังนี้ 

 
ระดับความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

มากที่สุด 
มาก 

๓๘ 
๔๗ 

๓๐.๘๙ 
๓๘.๒๑ 



๖๙ 

 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยที่สุด 

๒๕ 
๑๓ 
- 

๒๐.๓๒ 
๑๐.๕๖ 

- 

จากผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นสนับสนุนว่า
การใช้มาตรการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างจริงจัง จะส่งผลต่อการรักษาวินัยที่ดีข้ึน หรือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขัน จะส่งผล
ให้ประชาชนเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น เพราะเกรงกลัวการถูกลงโทษในระดับมากถึงมาก
ที่สุด คือร้อยละ ๓๘.๒๑ และร้อยละ ๓๐.๘๙ ตามล าดับ โดยผู้ที่ให้ความเห็นในเชิงสนับสนุนได้ให้
เหตุผลว่าคนท าผิดมักกลัวการถูกลงโทษ แต่ที่การกระท าผิดวินัย การกระท าผิดกฎหมายเกิดขึ้น
มากมาย เพราะผู้กระท าความผิดเห็นว่าการลงโทษไม่รุนแรง ไม่เอาจริงเอาจัง สามารถวิ่งเต้น
ช่วยเหลือให้พ้นจากความผิดได้ 

ประเด็นค าถามท่ี ๔ ท่านเห็นว่า “โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า” ในพ้ืนที่อ าเภอเขาสวนกวาง 
สามารถปลูกฝังทัศนคติแก่ประชาชนให้ด าเนินชีวิตตามหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาได้หรือไม่ 
ผลการส ารวจความคิดเห็นปรากฏดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 

มาก 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อยที่สุด 

๑๓ 
๒๔ 
๓๐ 
๕๐ 
๖ 

๑๐.๕๖ 
๑๙.๕๑ 
๒๔.๓๙ 
๔๐.๖๕ 
๔.๘๗ 

จากผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า “โครงการ
หมู่บ้านรักษาศีลห้า” ในพ้ืนที่อ าเภอเขาสวนกวาง สามารถปลูกฝังทัศนคติแก่ประชาชนให้ด าเนินชีวิต
ตามหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาได้ในระดับน้อย ถึงระดับปานกลาง คือร้อยละ ๔๐.๖๕ และ 
ร้อยละ ๒๔.๓๙ ตามล าดับ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าการเข้าวัดไปนั่งสวดมนต์ ปฏิบัติ
ธรรม เพียงระยะเวลาไม่ก่ีวัน ไม่ได้ช่วยอะไร คนที่ออกมาจากวัดหลังเข้าร่วมโครงการฯ ก็ยังประพฤติ
ปฏิบัติตนเช่นเดิม เช่น เล่นหวย ดื่มสุรา เป็นหนี้สิน 

 

 



๗๐ 

 

ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนวทาง รูปแบบ วิธีการในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และ
หลักการทรงงาน  

ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นว่าการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน 
ควรมีแนวทาง รูปแบบ วิธีการ สรุปได้ดังนี้ 

๑) การจัดกิจกรรม/โครงการอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม หรือหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  

๒) บังคับใช้กฎหมาย ลงโทษคนท าผิดอย่างจริงจังและตรงไปตรงมา ไม่เลือกฝุาย เลือกข้าง 
เกรงใจกัน 

๓) ปรับปรุงการท างานของแต่ละหน่วยงานตนเองก่อน ไม่โทษกัน ต่อว่ากันไปมา 

   ๔.๔.๔ การวิเคราะห์รูปแบบ แนวทาง วิธีการขับเคลื่อนโครงการ 
           จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างโครงการ/

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง และการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ท าให้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปร 
ที่เกิดขึ้นได้ ดังนี้ 

โครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 
 กรอบแนวคิด 

- หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๓ ประการ 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖      

๗ ประการ 
- พระบรมราโชวาท พระราชด ารัสต่าง ๆ (เก่ียวกับหลักการท างาน/ หลักการด าเนินชีวิต) 
เปูาหมาย 
๑. คุณธรรมในการปฏิบัติราชการ (ยึดหลักการทรงงาน คุณธรรมข้าราชการ และหลัก      

ธรรมาภิบาล) 
๒. คุณธรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคม (ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม  

ในสังคม) 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

 
นายอ าเภอ 

 
หน้าที่/ภารกิจ 

ตาม กม./นโยบาย 
ข้าราชการ 

 
       ผู้ใต้บังคับบัญชา 

- Role Model          องค์กรปกครองท้องถิ่น  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
    - Command/Control   - Role Model             - Role Model 
    - Mentor/ Coaching   - Regulation/Monitor            - Command/Control 
    - Training    - Training 

 
    ไม่ได้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
    - Role Model 
     - Training 

        ประชาชน 
             - Role Model 
              - Command/Control 
              - Training  

 

จาก Flow Chart ข้างต้นจะเห็นได้ว่า “คน” ถือเป็นหัวใจส าคัญที่สุดและเป็นเปูาหมาย
ของการด าเนินโครงการฯ เนื่องจาก “คน” คือผู้ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดทางหนึ่ง 
“คน” ในที่นี้หมายถึง นายอ าเภอ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของทุกส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงาน ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเขาสวนกวาง ซ่ึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ     
เป็น  ผู้ขับเคลื่อนโครงการ และเป็นผู้ไดร้ับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของการด าเนินโครงการ โดยจากการศึกษา
สามารถอธิบายรูปแบบในการขับเคลื่อนโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท อ าเภอ     
เขาสวนกวาง ดังนี้ 

๑) การเป็นแบบอย่าง (Role Model) หมายถึง บทบาทของนายอ าเภอในฐานะผู้น า 
ผู้บริหารสูงสุดในพ้ืนที่อ าเภอในการน านโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม ไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่   
เป็นผู้บังคับบัญชาบรรดาข้าราชการตาม มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ



๗๒ 

 

แผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ เป็นผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ คือ เทศบาลต าบล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ
มาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น
ผู้บังคับบัญชาก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗  

 
นายอ าเภอ                ข้าราชการ  

- ผู้บริหารสูงสุด       ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
- ผู้บังคับบัญชา   Role Model   ผู้บริหารท้องถิ่น 
- ผู้ก ากับดูแล       ประชาชน 
- ผู้น าทางสังคม 
 

นอกจากนี้ นายอ าเภอยังเป็นผู้มีบทบาทในฐานะผู้น าทางสังคม (Social Leader)        
ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ ยกย่อง ดังจะเห็นได้จากการที่นายอ าเภอมักจะได้รับเชิญจาก
ประชาชนทุกภาคส่วนไปเป็นประธานในงานสังคมต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ทั้งงานมงคลหรืองานอวมงคล   
เพ่ือเป็นเกียรติยศชื่อเสียงแก่เจ้าภาพ หรืองานประเพณีในท้องถิ่นอยู่เสมอ และส าหรับโครงการฯ นี้ 
นายอ าเภอยังอยู่ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ฯ อีกด้วย นายอ าเภอจึงเป็นผู้น า
ทางความคิดและการประพฤติปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน สอดคล้องตามผลการส ารวจ
ความคิดเห็นต่อกลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์ในแบบสอบถาม ตอนที่ ๒ ประเด็นค าถามที่ ๒ ที่ผู้ให้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าความประพฤติ การปฏิบัติตนของนายอ าเภอ มีส่วนส าคัญในการ
เป็น “แบบอย่าง” ในการประพฤติปฏิบัติตนให้แก่ตัวผู้ให้สัมภาษณ์ ในระดับมากถึงร้อยละ ๕๒.๐๓ 

ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ นพดล เทียนเพ่ิมพูน (๒๕๔๖) 
เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักเรียนนายร้อยต ารวจ ซึ่งพบว่ารูปแบบวิธีการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมที่อยู่ในระดับสูงสุดคือ ครูอาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนนาย
ร้อยต ารวจ และระดับต่ าสุดคือการให้นักเรียนท่องจ า และสุรเชษฐ ม่าเหร็ม (๒๕๑๙) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
อิทธิพล ของการเป็นแบบอย่างต่อการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชน โดยศึกษาพบว่าการมีตัวแบบท า
ให้บุคคลมีการเลียนแบบ การได้เห็นตัวแบบที่กระท าความดี ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการโกงน้อยกว่า
บุคคลที่ไม่ได้เห็นตัวแบบ ดังนั้น วิธีการใช้ตัวแบบเพ่ือให้เกิดการเลียนแบบ จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่
จะใช้ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี หรือการปลูกฝังพฤติกรรมที่สังคมต้องการ 

  นายอ าเภอต้องเป็นบุคคลแรกในการเป็นแบบอย่างในการน้อมน าหลักคิด หลัก
ปฏิบัติ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจัง เต็มก าลัง
ความสามารถ ทั้งในเรื่องการรักษาวินัย การมุ่งมั่น อุทิศตน เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์



๗๓ 

 

สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นผู้มีความทันสมัย มีความรู้ ความสามารถ บริหารงานอย่างมืออาชีพ
ภายใต้หลักวิชาและข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า ทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีกับทั้งข้าราชการและประชาชนในพ้ืนที่ ลักษณะของนายอ าเภอดังกล่าวจะเป็น ตัวแบบ (Role 
Model) ที่ส าคัญที่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ และประชาชนสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทาง
ร่างกาย เป็นรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ (Socialize) อีกประการหนึ่งที่จะสามารถสร้างหรือ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยมของบุคคลทั่วไปให้เกิดความรู้สึกเชื่อถือศรัทธาและกระท าตามอย่างได้
การขับเคลื่อนโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทนี้ นายอ าเภอจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ
อย่างยิ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลง และน าโครงการไปสู่ความส าเร็จ  

๒) การเป็นผู้สอนงาน (Mentor) หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคคลหนึ่ง 
ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง รวมถึงการให้ค าแนะน า (Coaching) อันเป็นกระบวนการส าคัญในการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทัศนคติต่าง ๆ ด้วย 

  
 
นายอ าเภอ        Mentor/Coaching       ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
 
 นายอ าเภอถือเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญไม่เพียงแต่เป็นผู้บังคับบัญชาที่สั่งการให้เกิด

การขับเคลื่อนการบริหารราชการเท่านั้น แต่หากยังสามารถท าหน้าที่เป็นผู้สอนงาน (Mentor) ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา แนะน าเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ภารกิจบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การ
สอนงานนี้รวมไปถึงการสอนความคิดต่าง ๆ  สอดคล้องตามผลการส ารวจความคิดเห็นโดยวิธีการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในแบบสอบถาม ตอนที่ ๒ ประเด็นค าถามที่ ๓ ที่สอบถามว่า การให้โอวาท/
ค าแนะน าของนายอ าเภอ (Coaching) มีส่วนส าคัญในการปลูกฝังค่านิยม ความคิด ทัศนคติในการ
ท างาน/การด าเนินชีวิตให้แก่ผู้รับฟัง/ผู้รับการถ่ายทอด (ข้าราชการ/ประชาชน) หรือไม่ ซึ่งพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นในเชิงสนับสนุนหรือเห็นด้วยในระดับมากที่สุด คือร้อยละ ๓๔.๑๔ 
สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
(๒๕๕๘) เรื่อง คุณลักษณะที่คาดหวังและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของปลัดอ าเภอ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและเน้นย้ าในประเด็นการสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา โดยมีความ
คิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า วิธีการพัฒนาบุคลากรที่ได้ผลจริง คือ การเปิดโอกาสให้บุคลากรเรียนรู้
และศึกษาแบบอย่างการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา และให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สอนงาน ซึ่งเป็น
วิธีการเสริมสร้างการเรียนรู้ที่ส าคัญยิ่ง 



๗๔ 

 

 ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ปรากฏข้อมูลในแผนการด าเนินโครงการอ าเภอคุณธรรม
ตามรอยพระยุคลบาทอ าเภอเขาสวนกวาง ที่ระบุว่าได้มีการด าเนินกิจกรรมการประชุมฝุายปกครอง 
เป็นประจ าทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และกิจกรรมการสอนความรู้ แนะน า เทคนิควิธีท างาน
ในหน้าที่ของฝุายปกครองเป็นประจ าเดือนเว้นเดือน  

๓) การบังคับบัญชา (Commanding) คือ การใช้อ านาจปกครองควบคุมดูแลและ  
สั่งการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ หรือการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจทั่วไปในต าแหน่งที่ตนมีอยู่เหนือ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาอาจใช้อ านาจควบคุมการกระท าของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยพลการ 
ดังนั้น การควบคุมบังคับบัญชา จึงประกอบด้วย ๓ อ านาจ คือ อ านาจที่จะสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตาม อ านาจที่จะสั่ งให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงแก้ไขการกระท า และอ านาจที่
ผู้บังคับบัญชากระท าการแทนผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
 

     นายอ าเภอ       Command/Control                  ข้าราชการ 
            (ผู้ใต้บังคับบัญชา) 

 

นายอ าเภอเป็นผู้มีบทบาทอย่างส าคัญในฐานะผู้บังคับบัญชา (Commander) ของ
ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่อ าเภอ อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้พบว่าการบริหารราชการ
อ าเภอ ประกอบด้วยส่วนราชการที่อยู่ใต้บังคับบัญชา และส่วนราชการที่ไม่ได้อยู่ใต้บังคับบัญชาของ
นายอ าเภอตามกฎหมาย ดังนี้ 

(๑) ส่วนราชการที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง 
ส านักงานที่ดินอ าเภอเขาสวนกวาง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขาสวนกวาง ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอเขาสวนกวาง ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาสวนกวาง ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเขาสวนกวาง 
หน่วยสัสดีอ าเภอเขาสวนกวาง และส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอเขาสวนกวาง นอกจากนี้ ยังรวมถึง
ผู้ปกครองท้องที่ คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ 
กล่าวคือ นายอ าเภอมีอ านาจควบคุมบังคับบัญชา สั่งการ ให้คุณให้โทษ (พิจารณาความดีความชอบ 
ลงโทษทางวินัย) อ านาจในการอนุมัติ อนุญาต ให้ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาเหล่านี้ปฏิบัติตาม  
ที่กฎหมายก าหนด 

(๒) ส่วนราชการที่ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชา คือ ส่วนราชการสังกัดราชการบริหาร
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอ ได้แก่ สถานีต ารวจภูธรเขาสวนกวาง สรรพากรอ าเภอเขาสวนกวาง 
โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเขาสวนกวาง 
(กศน.) ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น สถานศึกษาต่าง ๆ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา



๗๕ 

 

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ /มัธยมศึกษาขอนแก่น เขต ๒๕ และในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงนายอ าเภอไม่มีอ านาจในการควบคุมบังคับบัญชา หรือสั่งการ ให้คุณให้โทษแก่
ข้าราชการในสังกัดส่วนราชการเหล่านี้ได้ 

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าแม้นายอ าเภอจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในเขต
พ้ืนที่อ าเภอ แต่กลับมิได้มีอ านาจควบคุมบังคับบัญชาส่วนราชการทุกส่วนราชการ เมื่อไม่มีอ านาจ
ควบคุมบังคับบัญชา ย่อมเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการอ าเภอคุณธรรม
ตามรอยพระยุคลบาทให้ส าเร็จได้ เพราะไม่สามารถสั่งการ หรือด าเนินการใด ๆ กับส่วนราชการที่ไม่
อยู่ใต้การบังคับบัญชาได้ เช่น กรณีนายอ าเภอสืบทราบข่าวในทางลับว่ามีข้าราชการต ารวจบางนาย
เข้าไปเกี่ยวข้อง ในลักษณะคบหาสมาคมกับผู้ค้ายาเสพติด นายอ าเภอย่อมไม่มีอ านาจในการสอบสวน
หรือด าเนินการทางวินัยใด ๆ ได้กับต ารวจผู้นั้นได้ จ าต้องใช้การประสานขอความร่วมมือไปยังผู้ก ากับ
การหัวหน้าสถานีต ารวจ เป็นผู้ด าเนินการให้ในฐานะผู้บังคับบัญชา ซึ่งหากได้รับความร่วมมือก็ท าให้
การด าเนินการตามหลักคุณธรรมประสบความส าเร็จ แต่หากไม่ได้รับความร่วมมือ นายอ าเภอก็ย่อม
ไม่สามารถท าอย่างไรได้ เพราะไม่มีอ านาจควบคุมบังคับบัญชาข้าราชการต ารวจ เป็นต้น 

การมีอ านาจควบคุมบังคับบัญชา เป็นปัจจัยเงื่อนไขส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างและ
รักษาคุณธรรมของข้าราชการให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม คือการส่งเสริมคุณธรรมและ
พัฒนาคุณธรรม การปูองปรามพฤติกรรมไม่ดี และการลงโทษทางวินัย ซึ่งมีพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับ ก.พ.ว่า  
ด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นกฎหมายที่ก าหนดระเบียบของการ
ประพฤติปฏิบัติของข้าราชการมิให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ทางราชการ ซึ่งก็คือการรักษาวินัยข้าราชการ
นั่นเอง 

หากนายอ าเภอไม่มีอ านาจควบคุมบังคับบัญชาใด ๆ แล้ว ย่อมไม่สามารถด าเนินการ
ทางวินัยแก่ข้าราชการที่กระท าความผิดได้ สอดคล้องกับข้อมูลตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จริงที่ผู้ศึกษาได้รวบรวมมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้พบว่า อ าเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น 
ได้มีการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ/ลูกจ้างที่อยู่ใต้บังคับบัญชา และประสานขอความร่วมมือ
ด าเนินการกับส่วนราชการที่ไม่ได้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ด าเนินการทางวินัย ดังต่อไปนี้ 

(๑)  สั่งเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง เนื่องจาก
ละทิ้งหน้าที่ราชการหลายครั้ง แม้ว่าได้ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาแล้ว 

(๒)  ส่งตัววัฒนธรรมอ าเภอเขาสวนกวาง กลับไปประจ าจังหวัด เพ่ือด าเนินการทาง
วินัยกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา 
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(๓)  ด าเนินการว่ากล่าวตักเตือนปลัดอ าเภอ และก านันต าบลโนนสมบูรณ์เป็นหนังสือ 
กรณีไม่เอาใจใส่ในการก ากับดูแลและด าเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ ๕ ล้านบาท) ให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ ก่อให้เกิด
ข้อผิดพลาดซ้ าในเรื่องเดิมหลายครั้ง ส่งผลให้การด าเนินโครงการฯ เกิดความ
ล่าช้า 

(๔)  ด าเนินการส่งตัวปลัดอ าเภอ ที่มีสมรรถนะต่ าในการปฏิบัติหน้าที่ จ านวน ๑ ราย 
ไปรับการปรับทัศนคติและรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน     
ณ ที่ท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น 

(๕)  ประสานขอความร่วมมือสถานีต ารวจภูธรเขาสวนกวาง ในการด าเนินการทางวินัย
ข้าราชการต ารวจที่มีข่าวในทางลับและตรวจสอบยืนยันแล้วว่า เข้าไปคบค้า
สมาคมกับผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ โดยต ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นได้มีค าสั่งให้ย้าย
ไปประจ าต ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และมีค าสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเพื่อด าเนินการเอาผิดทางวินัย 

 จากผลการส ารวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างในแบบสอบถาม ตอนที่ ๓ ประเด็นที่ ๓ 
พบว่ามีผู้เห็นว่าการใช้มาตรการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการ ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน และผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง จะส่งผลต่อการรักษาวินัยที่ดีขึ้น หรือการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวดกวดขัน จะส่งผลให้ประชาชนเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น เพราะเกรงกลัวการถูก
ลงโทษ ในระดับมากถึงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๑ และร้อยละ ๓๐.๘๙ ตามล าดับ ดังนั้น การมี
อ านาจควบคุมบังคับบัญชา กับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในเรื่องการรักษาวินัย และการ
ลงโทษทางวินัย จึงเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันโดยตรง 

๔) การฝึกอบรม (Training) เป็นที่ยอมรับว่าการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ส าคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ มักใช้รูปแบบการฝึกอบรม เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนา ฝึกฝน เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในหน่วยงานทั้งทางด้านทักษะ 
หรือทางด้านวิชาการ เพ่ือให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมใหม่ อีกนัยหนึ่ง การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้เฉพาะบุคคลเพ่ือที่จะปรับปรุงและเพ่ิมพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ 
(Attitude) อันเหมาะสม จนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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       ผู้รับการฝึกอบรม 
นายอ าเภอ  Training        - ข้าราชการ 

- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
- ผู้บริหาร อปท. 
- ประชาชน 
 

อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ พบว่า โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ มีข้อจ ากัดเรื่อง
ระยะเวลา จึงท าให้สามารถถ่ายทอดความรู้ แต่ไม่สามารถปลูกฝังหรือเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติ 
ค่านิยมของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ สอดคล้องตามผลการส ารวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง           
ในแบบสอบถาม ตอนที่ ๓ ประเด็นค าถามที่ ๑ ซึ่งมีผู้ให้ความเห็นว่าโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ         
ที่อ าเภอจัดขึ้น โดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ไม่มีส่วนช่วยปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ถึงร้อยละ ๔๑.๔๖ โดยจาก
การส ารวจข้อมูลตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงพบว่า อ าเภอเขาสวนกวาง ได้มีการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพแก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประจ าทุกปี ๆ ละ ๑ ครั้ง ฝึกอบรมครั้งละ 
๑-๒ วัน โดยมีหัวข้อวิชาในการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพียง ๑ หัวข้อ
วิชา หรืออาจไม่มีเลย และใช้เวลาในการฝึกอบรมหัวข้อวิชาดังกล่าวเพียงไม่เกิน ๑ ชั่วโมงเท่านั้น 

ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ พระมหาสุธี สุพร (๒๕๔๕) ใน
การศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ของศูนย์พัฒนาคุณธรรม มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย ซึ่งพบว่านักเรียนมีความ
คิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม หลังการฝึกอบรมแล้ว ขณะอยู่ที่บ้านสูงกว่าขณะอยู่ที่
ฝึกอบรมที่ศูนย์ฯ และไม่แตกต่างกันทั้งในขณะฝึกอบรมที่ศูนย์ฯ และหลังจากการฝึกอบรมมาแล้ว 
โดยมีความคิดเห็นต่อวิธีการฝึกอบรมด้วยว่าการใช้เวลาฝึกอบรมที่นานจนเกิดไป ท าให้เกิดความ   
เบื่อหน่าย 

๕) การก ากับดูแล (Regulation/Monitoring) เป็นขั้นตอนหนึ่งของการประเมินผล 
นอกเหนือจากการติดตาม (Follow up) และการควบคุม (Control) การก ากับเป็นการบริหารโดย  
ไม่ต้องใช้อ านาจ แต่ผู้บริหารจะต้องรู้ระบบงาน สถานการณ์ของการปฏิบัติงาน ต้องรู้ว่าในหน่วยงาน
นั้นต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ใด เมื่อไร ดังนั้นจ าเป็นต้องได้ข้อมูลย้อนกลับของการท างาน    
เพ่ือสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการท างานได้อย่างทันท่วงที โดยสรุปแล้วการก ากับ
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ติดตามเป็นกระบวนการควบคุมที่มุ่งกระท าให้เกิดผลส าเร็จของงาน โดยตรวจตราติดตามอยู่
ตลอดเวลา หากเห็นว่างานอาจไม่ส าเร็จเรียบร้อยก็จะต้องเข้าไปแก้ไขทันที 

 
 

    นายอ าเภอ      Regulation and Monitoring        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

        โดยปกติแล้ว การจัดตั้งองค์การหรือส่วนราชการใด ย่อมมีการระบุอ านาจหน้าที่ของ
องค์การหรือส่วนราชการนั้นไว้ อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้พร้อมกับการตั้งองค์การหรือส่วนราชการนั้น
จัดเป็นหน้าที่ที่ส าคัญที่สุด ซึ่งองค์การหรือส่วนราชการนั้นต้องรับผิดชอบด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จ 
อ านาจหน้าที่นี้เรียกว่า “ภารกิจหลัก (Mission)” หรือ “ภารกิจที่ก าหนดให้ (Assigned Mission)” 
ส าหรับส่วนราชการนั้นจะมีกฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะ เช่น กรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตัวอย่างเช่น องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖๖-๖๗ ก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ 
ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ    
ทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ      
สิ่งปฏิกูล ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ คุ้มครองดูแลและ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 

การก ากับดูแลที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของกฎหมายก็เพ่ือให้องค์การหรือหน่วยงาน 
ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การหรือหน่วยงาน และ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ให้บรรลุผล ซึ่งหมายถึงด าเนินการตาม “ภารกิจหลัก”หรือ “ภารกิจที่
ก าหนดให้” ให้ประสบผลส าเร็จนั่นเอง 

                   นอกจากการก ากับดูแลให้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ยังมีการก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย สอดคล้องกับนโยบาย และมติคณะรัฐมนตรีอีกด้วย จะเห็นได้จากกรณีการก ากับดูแล
องค์การบริหารส่วนต าบล พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๙๐ ก าหนดให้นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
มาตรา ๙๒ ก าหนดวิธีปฏิบัติ หากปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร



๗๙ 

 

ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
กระท าการฝุาฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือ
ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ ให้นายอ าเภอด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว  

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๗๑ วรรคสอง ก็ได้ก าหนดให้
นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลต าบลในอ าเภอนั้น ให้ปฏิบัติ
ตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจง แนะน า ตักเตือนเทศบาล
ต าบล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสาร หรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจน
เรียกสมาชิกสภาเทศบาล หรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ ซึ่งการควบคุมแบบก ากับ
ดูแลหรือการก ากับดูแลเป็นการควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด โดยจะก าหนดผู้มีอ านาจหน้าที่ก ากับ
ดูแลและก าหนดวิธีการในการก ากับดูแลไว้ด้วย นายอ าเภอในฐานะผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงต้องก ากับดูแลตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จะก ากับดูแลนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด
ไม่ได้ การก ากับดูแลต้องชอบด้วยกฎหมาย การก ากับดูแลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นไม่อาจใช้บังคับได้ 
การก ากับดูแลต้องยึดหลักไม่มีการก ากับดูแลที่ไม่มีกฎหมายและไม่มีการก ากับดูแลที่เกินเลยไปกว่า
กฎหมาย 

ดังนั้น การขับเคลื่อนโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ในกรณีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแล เป็นการด าเนินการในลักษณะมุ่งส่งเสริม
ให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีระเบียบ ข้อบังคับให้ผู้บริหาร/สมาชิก
สภา (ฝุายการเมือง) และพนักงาน (ฝุายประจ า) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ได้ยึดถือปฏิบัติในเรื่องแนวทางปฏิบัติราชการและการรักษาวินัย เช่นเดียวกับข้าราชการ    
พลเรือนที่มีประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กล่าวคือ  

เทศบาลต าบล มีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคสอง 
ก าหนดให้การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด และมีประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย บัญญัติในเรื่องวินัยและการ
รักษาวินัยของพนักงานเทศบาลไว้ให้ถือปฏิบัติด้วย  

องค์การบริหารส่วนต าบล มีพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๔๗ ตรี ๒๔ ก าหนดให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล



๘๐ 

 

สิ้นสุดลงเมื่อกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดที่กฎหมายบัญญัติห้ามเอาไว้ เช่น มิได้อยู่ประจ าในหมู่บ้าน 
ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นเป็นคู่สัญญา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย บัญญัติในเรื่องวินัย และการรักษาวินัยของพนักงานส่วนต าบล ไว้ให้ถือปฏิบัติ 
เช่นเดียวกัน 

ในประเด็นเรื่องอ านาจในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของนายอ าเภอ
นั้น จากการศึกษาข้อมูลตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง จากเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทอ าเภอเขาสวนกวางพบว่า อ าเภอ
เขาสวนกวางได้มีการด าเนินการในประเด็นเรื่องการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการ
รักษาวินัย ดังนี้ 

(๑) จับกุมและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดด าเนินการทางวินัยกรณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าม่วง 
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (เสพ) และครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งทั้งสองกรณีดังกล่าว
ผู้กระท าความผิดได้ยื่นหนังสือลาออกจากการด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว 

(๒) แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงเมืองแอม ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ กรณีร้องเรียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเมืองแอมไม่อยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ในพ้ืนที่เป็นเวลานานติดต่อกันหลายเดือนเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด (ไปท างานต่างประเทศ) 
ซึ่งกรณีนี้ผู้ถูกร้องเรียนได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเมืองแอมแล้ว 

(๓) แจ้งให้เทศบาลต าบลเขาสวนกวาง ในฐานะนายทะเบียนสมาคม เร่งรัด
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ กรณีปัญหาร้องเรียนการ
ทุจริต ในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มแม่บ้านอ าเภอเขาสวนกวาง ซึ่งได้มีการแจ้งความด าเนินคดี
กับผู้กระท าความผิดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินคดีในชั้นศาล 

 อย่างไรก็ตาม ในบริบทของสภาพแวดล้อมการบริหารงานเชิงพ้ืนที่ (Area) ใน
บทบาทของนายอ าเภอให้ประสบความส าเร็จ นายอ าเภอจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน ต้องใช้ทั้งหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ควบคู่กันอยู่เสมอในการท างาน ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ใน
การประสานงาน ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จึงจะท าให้การบริหารราชการ
อ าเภอประสบความส าเร็จด้วยความราบรื่น ในขณะที่อ าเภอประสบปัญหาด้านงบประมาณในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ที่ไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วน



๘๑ 

 

ท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณให้กับอ าเภอเป็นประจ าทุกปี สิ่งเหล่านี้กลายเป็นปัจจัยปัญหาอุปสรรค
ทางการบริหาร ให้นายอ าเภอไม่สามารถใช้อ านาจในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
อย่างเต็มที ่เพราะอ าเภอ (ผู้ก ากับดูแล) ยังต้องพ่ึงพาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ถูกก ากับดูแล)  

เมื่อนายอ าเภอไม่มีอ านาจควบคุมบังคับบัญชา และไม่สามารถใช้อ านาจในการ
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเต็มศักยภาพ ย่อมส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อน
โครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทไปสู่ความส าเร็จ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการส่งเสริม      
หลักธรรมาภิบาล การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นประเด็น 
ที่ปรากฏทางสื่อมวลชนเผยแพร่โดยทั่วไปว่า ปัญหาการร้องเรียนเรื่องทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ สอดคล้องตาม
ผลการศึกษาโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในแบบสอบถาม ตอนที่ ๒ ประเด็นค าถามที่ ๕ ที่มีผู้ให้
ความเห็นว่าบทบาทของนายอ าเภอในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย มีส่วน
ส าคัญในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาล และน้อมน าหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการบริหารงาน ในระดับน้อย คือมีผู้ให้ความเห็นมาก
ที่สุดร้อยละ ๓๘.๘๘  

๖) ผู้น าทางสังคม (Social Leader) วิภาดา คุปตานนท์ (๒๕๔๔: ๒๓๗) กล่าวว่า 
ผู้น า (Leader) หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการที่จะท าให้องค์การด าเนินไปอย่างก้าวหน้า 
และบรรลุเปูาหมาย โดยการใช้อิทธิพลเหนือทัศนคติและการกระท าของผู้อ่ืน ผู้น าอาจจะเป็นบุคคล 
ที่มีต าแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ซึ่งเรามักจะรับรู้เกี่ยวกับผู้น าที่ไม่เป็นทางการ 
อยู่เสมอ เนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะเด่นเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม ท าให้สมาชิกแสดง
พฤติกรรมที่มีน้ าหนักและเป็นเอกภาพ โดยเขาจะใช้ภาวะผู้น าในการปฏิบัติการและอ านวยการโดยใช้
กระบวนการติดต่อสัมพันธ์กัน เพ่ือมุ่งบรรลุเปูาหมายของกลุ่ม (ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ , ๒๕๓๕     
อ้างถึงใน มัลลิกา ต้นสอน, ๒๕๔๔: ๔๗) 

 

นายอ าเภอ   Leading    ประชาชน 

    (Social Leader) 

 

    ภาวะผู้น านั้นมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลัก ๓ ประการ ได้แก่ 
    ๑. ผู้น า (Leader): หมายถึงตัวบุคคลที่น ากลุ่ม มีบุคลิกอุปนิสัย ลักษณะอย่างไร 
    ๒. ผู้ตาม (Followers): หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับอิทธิพลจากผู้น า 
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    ๓. สถานการณ์ (Situation): หมายถึง เหตุการณ์และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึน 
       จากการศึกษาพบว่า นายอ าเภอ นอกจากเป็นผู้น าแบบทางการในระบบราชการ
แล้ว ยังได้มีสถานภาพผู้น าแบบไม่เป็นทางการในสังคมด้วย เนื่องจากภาพลักษณ์ของความเป็น
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ ความเกี่ยวพันอย่างแยกไม่ออกระหว่างหน้าที่ในทาง
ราชการ และหน้าที่ในทางสังคม ซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การบริหารราชการจะประสบ
ความส าเร็จได้ จ าเป็นต้องสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นทุกภาคส่วน นายอ าเภอจึงเป็นทั้งผู้น าในระบบ
ราชการ และผู้น าทางสังคม ดังจะเห็นได้จากการถูกเชิญไปเป็นประธานในงานสังคมต่าง ๆ ของ
นายอ าเภอ ซึ่งถ้าหากนายอ าเภอคนใดปฏิเสธต่อสถานภาพและบทบาทในฐานะผู้น าทางสังคม
ดังกล่าว ย่อมไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน ไม่ได้ความร่วมมือสนับสนุนในการท างาน ส่งผลเป็น
ปัญหาอุปสรรคต่องานในหน้าที่ราชการ 

ดังนั้น การขับเคลื่อนโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท นายอ าเภอ
ย่อมสามารถใช้สถานภาพที่มีอยู่เป็นเครื่องมือในการน าพาประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการฯ ได้ โดยเผยแพร่แนวคิดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในทุกโอกาส ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เช่น งานประเพณีท้องถิ่น งานสังคมต่าง ๆ การประชุมประชาคมชาวบ้าน โดยใช้ความเป็น
แบบอย่าง (Role Model) ในการสร้างความเชื่อถือ การยอมรับ และยินดีเต็มใจมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ช่องทางการบริหารราชการ โดยสอดแทรกเข้าไป
ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการต่างๆ ที่อยู่ในบังคับบัญชาและการก ากับดูแล 
ไดด้้วย    

๔.๔.๕ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จและข้อจ ากัดในการขับเคลื่อนโครงการ
อ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 

 จากการศึกษาพบว่าการให้ข้าราชการ และประชาชนน้อมน าหลักคุณธรรม 
จริยธรรม หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปเป็นแนวทางในการท างานและการ
ด าเนินชีวิต สิ่งส าคัญมากที่สุดประการหนึ่งคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อในตัวบุคคล
นั้น ๆ ให้สอดคล้องต่อการด าเนินโครงการฯ 

       อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อในตัวบุคคลนั้นไม่ใช่สิ่งที่
เกิดขึ้นได้ง่ายเพียงช่วงระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากแต่ละบุคคลย่อมได้รับการหล่อหลอมความคิดโดย
กระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ (Socialization) ที่ผ่านช่วงระยะเวลาของชีวิตอันต่อเนื่องยาวนาน
ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน กระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้นี้เป็นกระบวนการปลูกฝังความคิดที่มี
ความส าคัญ โดยมีสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา กลุ่มเพ่ือน สื่อสารมวลชน และสภาพแวดล้อม
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ต่าง ๆ รอบตัวในสังคม ต่างมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมความคิด และฝังลึกหลงในตัวบุคคลแต่ละคน
ด้วยกันทั้งสิ้น  

ในประเด็นนี้ ธีรพงศ์ ชื่นชอบ (๒๕๕๓) กล่าวว่า การกลอมเกลาเรียนรูทางการเมือง
โดยทั่วไปจะมีความสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู ของบุคคลในวัยเด็ก ก่อเกิดเป็นทัศนคติทาง
การเมืองและรูปแบบทางพฤติกรรม บุคคลจ านวนมากไมมีการเปลี่ยนแปลงมโนคติทางการเมือง
หลังจากที่ไดรับการกลอมเกลาเรียนรูในวัยเด็ก ในขณะที่มีบุคคลจ านวนไมนอยที่มีการพัฒนา แกไข
มโนคติทางการเมืองไปตามการเจริญเติบโต ตั้งแต่ วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ในสิ่งที่ไดรับจากการ         
กลอมเกลาเรียนรูในเรื่องที่เก่ียวกับการเมือง เช่น ทัศนคต ิค่านิยม และวัฒนธรรม  

  สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อกระบวนการการกลอมเกลาเรียนรูทางสังคมและการเมืองของบุคคลในวัยเด็ก เนื่องจาก
สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันอันดับต้น ๆ ที่บุคคลต้องประสบ สถาบันเหล่านี้ 
จึงมีอิทธิพลสูงและยาวนานที่สุด ผู้ปกครองหรือครูอาจารย์ที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูง อาจมี
ความสามารถในการกล อมเกลาให้แกบุตรหลานหรือศิษย์ของตนให้มีลักษณะของความเป็น
ประชาธิปไตย หรือมีวัฒนธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่วมได้ สถาบันทั้งสองจึงมีความส าคัญในการ
ส่งเสริมแนวสัมผัสในการรับรูทางการเมืองให้แกบุคคลในวัยเด็ก 

ดังนั้น หากกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ตามสภาพแวดล้อม ได้บ่มเพาะ ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อของตัวบุคคลที่สอดคล้องต่อ    
หลักคุณธรรมจริยธรรม หลักความดีงาม หลักศีลธรรมแล้ว ย่อมท าให้การขับเคลื่อนโครงการอ าเภอ
คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทประสบความส าเร็จได้ ผู้ศึกษาจึงได้สรุปปัจจัยแห่งความส าเร็จและ
ข้อจ ากัดในการขับเคลื่อนโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ดังนี้ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
๑) ตัวนายอ าเภอ ในฐานะผู้น า (Leader) ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการ

ขับเคลื่อนโครงการฯ หากตัวนายอ าเภอเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนอยู่บนหลักของ
คุณธรรมความดีงามจนเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนแล้ว ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเกิดขึ้น
ได้ ความเชื่อถือต่อการด าเนินโครงการฯ และเต็มใจยินดีร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ไปสู่ความส าเร็จก็
จะเกิดขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากตัวนายอ าเภอประพฤติตนในทางที่ผิดศีลธรรม เช่น ไม่เอาการงาน 
ติดสุรายาเมา เล่นการพนัน ชู้สาว เรียกรับสินบน ย่อมท าลายความเชื่อมั่น ความเชื่อถือศรัทธาต่อตัว
นายอ าเภอ จนไม่สามารถเป็นผู้น าที่ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้ 

๒) กระแสแห่งความรัก ศรัทธา และความจงรักภักดีที่ประชาชนชาวไทยทุกคนมีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังคงเป็นพลังแฝงที่ซ่อนอยู่ภายในแต่มีอ านาจมหาศาล เป็นต้นทุนที่
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สามารถน ามาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ได้ หากผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้มีการกระตุ้นความ
ตระหนักส านึกนี้แก่ผู้มีส่วนร่วม คือ ข้าราชการ ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่ อย่าง
ถูกวิธี ก าหนดรายละเอียดการด าเนินโครงการฯ อย่างลุ่มลึก เช่น การเชื่อมโยงกับการแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การปฏิบัติบูชาเพ่ือ
ถวายเป็นพระราชกุศล การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เห็นถึงประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการด าเนิน
โครงการฯ มีการยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงและประสบความส าเร็จประกอบการประชาสัมพันธ์หรือ
อธิบายเพื่อให้เข้าถึงความรู้สึกของกลุ่มเปูาหมาย การด าเนินโครงการฯ จ าเป็นต้องเริ่มต้นปฏิบัติที่ตัว
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เองก่อน แล้วจึงขยายผลไปสู่สมาชิกในครอบครัว เพ่ือนในที่ท างาน           
ในหมู่บ้าน/ชุมชน และสังคม การขับเคลื่อนโครงการต้องด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป จาก
กิจกรรมขนาดเล็กไปหาโครงการขนาดใหญ่ จากกิจกรรมที่ท าได้ง่าย ไม่ต้องลงทุนลงแรงมากไปหา
กิจกรรมที่มีความยากขึ้น เพ่ือให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ไม่ควรเร่งรีบเพ่ือต้องการผลส าเร็จจ านวน
มาก ๆ เน้นแต่ปริมาณโดยไม่เน้นคุณภาพ เหมือนการขับเคลื่อนโครงการอื่นๆ ในระบบราชการ และที่
ส าคัญต้องมีการขับเคลื่อนโครงการฯ นี้อย่างต่อเนื่อง จริงจัง ค่อย ๆ ยกระดับการด าเนินโครงการ    
ให้เป็นวาระส าคัญในระดับประเทศที่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องน าไปปฏิบัติ ก็เชื่อมั่นได้
ว่าการขับเคลื่อนโครงการฯ จะประสบความส าเร็จได้ 

ข้อจ ากัดของการขับเคลื่อนโครงการ 
๑) กรอบแนวคิดในการด าเนินโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทมี

ความเป็นนามธรรม (Abstract) หลักคุณธรรมและจริยธรรม ความดีงามต่าง ๆ เป็นเรื่องของคุณค่า
ทางด้านจิตใจ (Mind) ที่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกของจิตใจ จับต้องไม่ได้ ไม่มีขอบเขตแน่นอนตายตัว 
การอธิบายให้เป็นรูปธรรมอย่างเป็นขั้นตอนเหมือนโครงการอ่ืน ๆ จึงเป็นเรื่องยาก และบางครั้งก็เป็น
สิ่งที่ผู้ปฏิบัติจ านวนมากไม่เข้าใจ เมื่อไม่มีความรู้ความเข้าใจก็ย่อมมองไม่เห็นประโยชน์ และเมื่อไม่
เห็นประโยชน์จึงไม่ร่วมมือด าเนินการ เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มักจะมีค าถามที่เกิดขึ้นอยู่
เสมอว่า ความพอเพียงคืออะไร ขอบเขตของความพอเพียงอยู่ตรงไหน ซึ่งแต่ละบุคคลมีความคิดที่
สับสน แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญา หรือการท าความดี คืออะไร การปฏิบัติตามหลักค าสอน
ในพระพุทธศาสนา ถือได้ว่าเป็นการกระท าความดีแล้วหรือไม่ และต้องประพฤติปฏิบัติมากน้อย
เพียงใด จึงจะเพียงพอที่จะนับได้ว่าเป็นระดับของความดี เป็นค าถามที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ และถึงแม้ว่า
จะมีนักปรัชญา นักศาสนาได้ก าหนดนิยาม ระดับความชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ไว้แล้วก็ตาม     
แต่คนทั่วไปที่จะเข้าถึงความรู้ดังกล่าวนั้นมีน้อยมากเกินไป เป็นต้น 

๒) กรอบแนวคิดในการด าเนินโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท       
มีหลักคิด หลักปฏิบัติจ านวนมาก เช่น หลักธรรมาภิบาล หลักทศพิธราชธรรม หลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พระบรมราโชวาทและพระราช



๘๕ 

 

ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักคุณธรรมจริยธรรม หลักศีลธรรม หลักจรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือน ฯลฯ ซึ่งแต่ละหลักคิดดังกล่าวมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันในหลายประการ 
และบางหลักคิดมีความเป็นนามธรรมมาก ท าให้บางครั้งผู้ปฏิบัติเกิดความสับสน หรือเข้าใจไม่ตรงกัน 
เช่น ปลูกปุาในใจคน ระเบิดจากข้างใน ต้องมีการตีความให้เข้าใจอย่างชัดเจนถูกต้องตรงกัน เสียก่อน 
จึงท าให้การก าหนดวิธีการขับเคลื่อนโครงการฯ และการประเมินผลโครงการฯ ท าได้ยาก 

๓) อ านาจในการควบคุมบังคับบัญชา (Command/Control) ของนายอ าเภอมี
ข้อจ ากัดตามกฎหมายที่ไม่อาจสั่งการ บังคับบัญชา หรือด าเนินการกับส่วนราชการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้
การบังคับบัญชาได้ โดยเฉพาะการปูองปรามพฤติกรรมไม่ดี และการลงโทษทางวินัยกับข้าราชการ
ของหน่วยงานนั้น รวมถึงการไม่สามารถบูรณาการส่วนราชการทุกส่วนให้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

๔) การด าเนินโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท เป็นเรื่องของการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม หรือกระตุ้นความตระหนักส านึก ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
กล่อมเกลาเรียนรู้ หล่อหลอมความคิดฝังลงในตัวบุคคล ซึ่งมีชุดความเชื่อเดิมที่เกิดจากกระบวนการ
เรียนรู้มาตลอดชีวิตที่อาจขัดแย้งกันอยู่ แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรม ความเคยชิน การสร้าง
ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อชุดใหม่ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม เข้าไปทดแทนชุดความเชื่อ
เดิมที่มีอยู่ เป็นเรื่องที่ท าได้ยาก ต้องใช้กระบวนการที่สลับซับซ้อน และต่อเนื่องยาวนานมากพอที่จะ
เปลี่ยนแปลงความคิดในตัวบุคคลได้ ทั้งยังมีเงื่อนไขอ่ืน ๆ เข้ามาสอดแทรกเป็นปัจจัยปัญหา เช่น 
กระแสวัตถุนิยม สังคมอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมทางสังคมที่สวนทางกับอุดมคติความ เชื่อเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น 

๕) ความส าเร็จของการด าเนินโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท มิได้
ส าเร็จด้วยตัวเอง หากแต่ขึ้นอยู่กับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมปกติทั่วไปอ่ืน ๆ ว่า นอกจากได้
ด าเนินการตามข้ันตอนของโครงการ/กิจกรรมปกตินั้นแล้ว การด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวอยู่บน
ฐานความคิดหรือกรอบแนวคิดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือไม่ โครงการ
อ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทนี้ จึงเปรียบเสมือนอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ติดใน
เครื่องยนต์เพ่ือควบคุมให้ระบบการท างานของเครื่องยนต์มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพเท่านั้น 
มิใช่ท าหน้าที่เครื่องยนต์หลัก ดังนั้น การก าหนดเปูาหมายความส าเร็จของการขับเคลื่อนโครงการ    
จึงต้องไปก าหนดขั้นตอน วิธีการด าเนินการในโครงการปกติทั่วไปให้อยู่บนฐานกรอบความคิดหลักการ
ทรงงานให้ได้ ซึ่งหากผู้รับผิดชอบด าเนินการไม่มีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ย่อมไม่สามารถ
ขับเคลื่อนโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทนี้ให้ส าเร็จได้โดยง่าย เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ หากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเคยชินอยู่กับการเรียกรับเปอร์เซ็นต์จากโครงการ ผู้รับจ้ างเคยชินกับการฮ้ัวประมูลงาน 
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และท้ังสองฝุายสมรู้ร่วมคิด สมยอมกัน เนื่องจากมีผลประโยชน์ร่วมกัน การขับเคลื่อนโครงการอ าเภอ
คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ย่อมไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ 
เป็นต้น 
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  บทที่ ๕ 
บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 
๕.๑ บทสรุป 

 การศึกษาในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการศึกษาบทบาทของนายอ าเภอในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม โดยเลือกกรณีศึกษาในพ้ืนที่อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งตัวผู้ศึกษาด ารง
ต าแหน่งนายอ าเภอเขาสวนกวาง และได้รับคัดเลือกให้เป็นอ าเภอน าร่องในการขับเคลื่อนโครงการ
อ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทในระยะเวลาที่ผ่านมา ตามแนวทางที่โครงการฯ ก าหนด ซึ่งจาก
การที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ส ารวจข้อมูลจากเอกสารการ
ด าเนินงานของอ าเภอ และเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมโดยการใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ จนน าไปสู่การวิเคราะห์ผลการศึกษา และสามารถสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

๑) การขับเคลื่อนโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท เป็นการด าเนินโครงการที่มี
ความแตกต่างจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมอ่ืนทั่วไป กล่าวคือไม่ใช่การด าเนินโครงการใหม่ 
หากแตเ่ป็นการน าแนวคิดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พระบรมราโชวาท และพระราชด ารัสในโอกาสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปใช้เป็นกรอบ
แนวทางควบคู่กับแนวทางการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานปกติประจ าที่ได้มีการด าเนินการอยู่
แล้วอีกแนวทางหนึ่ง เพ่ือให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เป็นปกติประจ านั้นประสบความส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์คุ้มค่า ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม  

๒) การด าเนินโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท เป็นโครงการที่จะต้องศึกษา  
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ซึ่งมีความเป็นนามธรรม 
(Abstraction) อย่างลึกซึ้ง และมีขอบเขตของแนวคิดกว้างขวาง เพราะคุณธรรมจริยธรรมเป็นสภาพ
คุณงามความดีทั้งที่อยู่ภายในจิตใจและกริยาที่ควรประพฤติปฏิบัติที่คนหรือองค์กรในสังคมนั้น       
ได้ยอมรับว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดี อะไรเป็นสิ่งที่ชั่ว อะไรถูก อะไรผิด อะไรควรท าหรือไม่ควรท า ดังนั้น 
รูปแบบของการด าเนินโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทของแต่ละสังคม แต่ละพ้ืนที่จึงมี
ความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบท สภาพแวดล้อมของสังคมหรือพ้ืนที่นั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้น าโครงการ 
ผู้ร่วมโครงการ และสภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
โครงการฯ ด้วยกันทั้งสิ้น 

๓) โครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ไม่มีรูปแบบการด าเนินงานที่แน่นอน 
ตายตัว แต่เป็นโครงการ/กิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ทั้งที่อยู่ในระบบราชการหรือนอกระบบราชการ ที่ มี
ขั้นตอนปฏิบัติของโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ ที่ชัดเจนแล้ว ยังต้องน าหลักการ กรอบแนวคิดหลักการ
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ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นกรอบแนวคิดในการก ากับแนวทางการปฏิบัติ ให้
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายอย่างมีคุณภาพควบคู่กันไปด้วย 

๔) การขับเคลื่อนโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ให้ความส าคัญกับเรื่องคน 
ต้องเริ่มที่ตัวคนที่เป็นผู้น าเป็นล าดับแรก ซึ่งในการศึกษานี้คือนายอ าเภอในฐานะผู้บริหารสูงสุดใน
ระดับอ าเภอ นายอ าเภอต้องเป็นแบบอย่าง (Role Model) ของผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นรูปธรรม 
เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของข้าราชการและประชาชนในพ้ืนที่  ถ้าตัวนายอ าเภอในฐานะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) ผู้น าในการขับเคลื่อน (Drive) โครงการฯ ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมแล้ว 
การขับเคลื่อนโครงการฯ ย่อมประสบความล้มเหลวทันที 

๕) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการฯ เป็นเรื่องที่จะต้องปลูกฝังและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในตัวบุคคลให้เกิดขึ้น ต้องอาศัยความต่อเนื่องและระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอ  
จึงจะท าให้จิตส านึกที่พึงปรารถนานั้นเกิดขึ้นได้ เพราะต้องเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมเดิมในตัวปัจเจก
บุคคลที่เกิดข้ึนจากกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ (Socialization) มาเป็นระยะเวลายาวนานมาก จน
ฝังแน่นเป็นตัวตนของบุคคลนั้น ๆ  

๖) อ านาจตามกฎหมาย (Power) ของนายอ าเภอ ในการบังคับบัญชา ควบคุมดูแลส่วน
ราชการต่าง ๆ รวมทั้งการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นปัจจัยส าคัญที่จ าเป็นในการเป็น
เครื่องมือขับเคลื่อนโครงการอ าเภอคุณธรรมฯ ไปสู่ความส าเร็จหรือล้มเหลวในทางใดทางหนึ่ง ขึ้นอยู่
กับว่านายอ าเภอมีอ านาจบังคับบัญชาส่วนราชการต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด ซึ่งเรื่องนี้ปรากฏแล้วว่า
นายอ าเภอไม่ได้มีอ านาจควบคุมบังคับบัญชาทุกส่วนราชการที่ตั้งในอ าเภอ ท าให้ไม่สามารถ      
บูรณาการทุกส่วนราชการเข้ามาสู่การปฏิบัติโดยพร้อมกันได้ หรือแม้แต่อ านาจในการก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยเหตุผลด้านการพ่ึงพา
อาศัย สังคมอุปถัมภ์ ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติของคนในชุมชนท้องถิ่น 

๗) การด าเนินโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท เป็นการเลือกใช้หลักการ
ท างาน การด าเนินชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่ งจากชุดกรอบแนวคิดของ หลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปใช้กับโครงการ/กิจกรรมอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสมสอดคล้องกัน เช่น 
แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุาในใจคน” (หลักการทรงงาน) เป็นหลักคิดที่ใช้กับบริบทของการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวคิดเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ไปใช้กับบุคคลทุกกลุ่ม 
ทุกสาขาอาชีพ เป็นต้น 

๘) ความส าเร็จของการด าเนินโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท คือ การที่
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ได้น้อมน าเอาหลักการทรงงาน หลักปฏิบัติต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จ    
พระเจ้าอยู่หัว ไปเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติควบคู่กับหลักเกณฑ์การด าเนินโครงการทั่วไป  
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๕.๒ ข้อเสนอแนะ  
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะแนวทาง รูปแบบของการขับเคลื่อนโครงการอ าเภอคุณธรรม   

ตามรอยพระยุคลบาทไปสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
๑) ควรเริ่มจากกิจกรรมอย่างง่ายไปหายาก จากโครงการขนาดเล็กที่ไม่ซับซ้อนไปหา

โครงการขนาดใหญ่ เริ่มต้นที่ตัวนายอ าเภอก่อนเพื่อเป็นผู้น า เป็นแบบอย่าง สร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น 
แล้วจึงขยายไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนราชการต่าง ๆ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประชาชนในทุกโอกาสที่สามารถด าเนินการได้ ไม่ควรเร่งรัดด าเนินโครงการโดยเน้นแต่
จ านวนผลการด าเนินงาน แต่ไม่มีคุณภาพ ท าให้โครงการฯ ไม่ประสบความส าเร็จ เช่น จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนโครงการฯ ที่ด าเนินการ เป็นต้น 

๒) ควรสร้างทีมงาน สร้างผู้น าที่สอดคล้องกับโครงการ เพ่ือเป็นฟันเฟืองส าคัญในการ
ขยายผลการขับเคลื่อนโครงการ เสาะแสวงหาแนวร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ เช่น ข้าราชการที่มี
ความประพฤติดีงาม อาจเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลยกย่องเป็นทางการหรือไม่ก็ได้ ผู้ที่มีความประพฤติอยู่ใน
ศีลธรรมเป็นที่ประจักษ์ หรือผู้ได้รับการกล่าวขานเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม บุคคล
เหล่านี้ล้วนมีทัศนคติความเชื่อที่สอดคล้องตรงกันกับแนวคิดโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอย     
พระยุคลบาทอยู่แล้ว ย่อมเป็นก าลังแนวร่วมส าคัญที่จะช่วยเหลือผลักดันให้การขับเคลื่อนโครงการฯ 
ประสบความส าเร็จได้ง่าย 

๓) การสร้างแรงจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจให้ท าสิ่งที่ดี การสร้างแรงจูงใจเป็นการเปลี่ยน
กระบวนความคิดให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีคุณธรรมจริยธรรม พ่อแม่สามารถสร้าง
แรงจูงใจและเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกเป็นคนดีมีคุณธรรมได้ โดยการสั่งสอนอบรมอ้างอิงจากหลัก    
ค าสอนทางศาสนามาอธิบายให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม หรือการสอนอย่างเป็นธรรมชาติผ่านข่าวสารที่
เกิดขึ้นรอบตัว การเห็นแบบอย่างโดยผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างชีวิตในการท าความดีและ    
ยืนหยัดในคุณธรรมจริยธรรม หรือชี้น าให้เลียนแบบอย่างบุคคลส าคัญที่กระท าความดีงามในการให้
รางวัลเมื่อท าความดี เป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างหนึ่ง เพ่ือให้เห็นว่าการท าความดีนั้นเป็นสิ่งที่น่ายก
ย่องและภาคภูมิใจ 

๔) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้สัมฤทธิ์ผลได้นั้น นอกจากการสร้างค่านิยมและ
แรงจูงใจที่ถูกต้องในการท าความดีแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรสร้างช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลายในการ 
ท าความดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน เช่น การริเริ่มกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม หลักการทรงงาน โดยให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม การมอบ
อ านาจหรือมอบหมายภารกิจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ด าเนินการแทน โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ก าหนด
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย และติดตามผลการด าเนินงานของกิจกรรมนั้น ๆ ให้สอดคล้องกับหลักการ
ทรงงานด้วยตนเอง แสดงถึงการให้ความส าคัญ ให้ความสนใจ อันจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเอาใจ
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ใส่ ความตั้งใจในการด าเนินการ และภาคภูมิใจต่อผลส าเร็ จของการด าเนินการที่ตนเองเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

๕) ควรด าเนินโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทอย่างต่อเนื่อง ไม่ย่อท้อ 
ล้มเลิกการด าเนินการ แม้ว่าจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม กระแสสังคมต่าง ๆ ที่หล่อ
หลอมด้วยค่านิยม ความคิด ความเชื่อที่สวนทางกับหลักคุณธรรมจริยธรรม เช่น กระแสวัตถุนิยม     
ยกย่องบูชาเงินตรา รูปลักษณ์ทางวัตถุ การคอรัปชั่น เป็นต้น อีกทั้งการกระตุ้น ปลุกจิตส านึก ปลูกฝัง
ค่านิยมในตัวบุคคลก็เป็นเรื่องยากที่ต้องใช้เวลายาวนานก็ตาม แต่ในระยะยาวจะเกิดผลในทางปฏิบัติ
ที่ดีขึ้นอย่างช้า ๆ อย่างแน่นอน ดังเช่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานเอาไว้เป็นระยะเวลานานหลายปีแล้ว และปัจจุบันก็ได้รับการยอมรับ
อย่างแพร่หลายในระดับสากล และค่อย ๆ ขยายผลไปยังประชาชนทุกสาขาอาชีพมากขึ้นเรื่อย ๆ ใน
ประเทศไทย  

๖) ควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบ/กฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
อ าเภอ โดยให้นายอ าเภอในฐานะผู้น าในการขับเคลื่อนโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท
มีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ เพ่ือให้สามารถบูรณา
การการบริหารราชการได้อย่างแท้จริง อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนโครงการฯ ของอ าเภอ ให้เกิดผล
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแท้จริง โดยเฉพาะการส่งเสริมการรักษาวินัยของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

๗) ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ควรยึด
มั่นในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อน
โครงการฯ นี้ให้ประสบความส าเร็จ แม้จะต้องใช้เวลายาวนานหลายชั่วอายุคนก็ตาม ดังนี้ 

“...การท าความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของ
มนุษย์ จึงท าได้ยาก และเห็นผลช้า แต่ก็จ าเป็นต้องท า เพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งท าได้ง่ายจะเข้ามา
แทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้ตัว...” 
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ส านักกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.
๒๔๕๗. สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐, จาก http://www.law.moi.go.th/law/ 
group4/group4_law4.pdf 

ส านักงาน ก.พ.. ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗. สืบค้นเมื่อ
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, จาก http://www.ocsc.go.th/กฎหมาย/ข้อบังคับ-กพว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน-พศ2537 

ส านักงาน ก.พ.. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน. สืบค้นเมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, 
จาก http://www.ocsc.go.th/download/ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ส านักงาน ก.พ.ร.. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑. สืบค้นเมื่อ  
๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐,  จากhttp://www.opdc.go.th/uploads/files/law/officer_ 
gov51.pdf 

ส านักงาน ก.พ.ร.. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔. สืบค้นเมื่อ  
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, จาก http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=14& 
content_id=2959 
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๙๓ 

 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.  ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและ การรักษาวินัยและการ
ด าเนินการทางวินัย. สืบค้นเมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, จาก http://local.moi.go.th/ 
mout_06.htm 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖. สืบค้นเมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, จาก http://www.local.moi.go.th/ 
thadsaban _update.pdf 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, หลักการ 
ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. สืบค้นเมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๐, จาก http://www.rdpb.go.th/UploadNew/Documents/หลักการทรงงาน
Info20161031.pdf 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. ราชกิจจานุเบกษา. (๒๕๓๗). พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
 บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗. สืบค้นเมื่อ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐,  

จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/A/053/11.PDF 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. ราชกิจจานุเบกษา. (๒๕๔๒). พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
 บริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๒. สืบค้นเมื่อ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐, 

จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/040/1.PDF 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. ราชกิจจานุเบกษา. (๒๕๔๖). พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๖. สืบค้นเมื่อ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐, 
จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00133924.PDF 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
 กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖. สืบค้นเมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐,  

จาก http://www.sac.or.th/th/wp-content/uploads/2016/04/good-governance- 
2546.pdf 
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๙๕ 

 

แบบสอบถามเพื่อการศึกษาส่วนบุคคล 

เรื่อง บทบาทของนายอ าเภอในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารราชการอ าเภอ 
ศึกษากรณี การขับเคลื่อนโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท  

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๘ (พ.ศ.๒๕๖๐)  
วิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 

............................................ 

 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาหาข้อมูลการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง
บทบาทของนายอ าเภอในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารราชการอ าเภอ ศึกษากรณีการ
ขับเคลื่อนโครงการอ าเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น  

 ผู้ด าเนินการศึกษา  นายยุทธพร พิรุณสาร นายอ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

 ค าชี้แจง  ๑. แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ 
    ส่วนที่ ๑ เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
    ส่วนที่ ๒ เป็นความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของนายอ าเภอ และ 

 โครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
    ส่วนที่ ๓ เป็นความเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
   ๒. แบบสอบถามนี้ ผู้ศึกษามีความประสงค์จะขอทราบข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของนายอ าเภอในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารราชการ
อ าเภอ ทั้งในฐานะผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และผู้น าทางสังคมของประชาชนในพื้นท่ี 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

เพศ      ชาย          หญิง   
อายุ       อายุน้อยกว่า ๓๑ ปี        อายุระหว่าง ๓๑ ปี – ๔๐ ปี  

    อายุระหว่าง ๔๑ ปี – ๕๐ ปี    อายุระหว่าง ๕๑ ปี – ๖๐ ปี 

สถานภาพ/ต าแหน่ง ของผู้ให้สัมภาษณ์ 
................................................................................................................................................................
หน่วยงาน  
............................................................................................................................. ................................... 
 



๙๖ 

 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของนายอ าเภอในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  ค าอธิบาย โปรดใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง        ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 ๑) ท่านเห็นว่านายอ าเภอมีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ตัวท่านหรือ
ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอหรือไม่ 
 มีมากท่ีสุด  มีมาก        มีปานกลาง          มีน้อย         ไม่มี   

(ถ้าตอบไม่มี หยุดตอบแบบสอบถาม) 
เพราะ 
........................................................................................................ ........................................................
............................................................................................................................. ................................... 

 ๒) ท่านเห็นว่าความประพฤติ การปฏิบัติตนของนายอ าเภอ มีส่วนส าคัญในการเป็น 
“แบบอย่าง” (Role Model) ในการประพฤติปฏิบัติตนให้แก่ตัวท่านหรือไม่  
 มีมากที่สุด  มีมาก        มีปานกลาง         มีน้อย         ไม่มี    
เพราะ 
............................................................................ ....................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

 ๓) ท่านเห็นว่าโอวาท/ค าแนะน าของนายอ าเภอ (Coaching) มีส่วนส าคัญในการปลูกฝัง
ค่านิยม ความคิด ทัศนคติทั้งในด้านการท างาน/การด าเนินชีวิตให้แก่ผู้รับการสอน (ข้าราชการ/
ประชาชน) หรือไม ่

 มีมากท่ีสุด   มีมาก         มีปานกลาง        มีน้อย         ไม่มี    

เพราะ 
...................................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................... ....................................................... 

๔) ท่านเห็นว่านายอ าเภอสามารถบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือควบคุม 
(Control) ความประพฤติของท่านให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ/ข้อบังคับนั้น ๆ ได้หรือไม่ 
  ได้มากที่สุด       ได้มาก        ได้ปานกลาง         ได้น้อย      ไม่ได้ 
เพราะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  



๙๗ 

 

๕) (ข้อนี้เฉพาะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ท่านเห็นว่าบทบาทของนายอ าเภอ     
ใน “การก ากับดูแล” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาล และน้อมน าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
มาเป็นแนวทางในการบริหารงานหรือไม่ 

มีมากที่สุด    มีมาก          มีปานกลาง มีน้อย        ไม่มี 

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการปลูกฝังและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 ๑) ท่านเห็นว่า “โครงการฝึกอบรม”ต่าง ๆ ที่อ าเภอจัดขึ้นและมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม มีส่วนช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ตัวท่านภายหลังเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรมหรือไม่ 
 มีมากที่สุด    มีมาก           มีปานกลาง มีน้อย         ไม่มี 
เพราะ 
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................................... ...... 
 ๒) ท่านเห็นว่าการจัดงานรัฐพิธีของอ าเภอ เช่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ในวันส าคัญต่าง ๆ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์    
พระบรมราโชวาท พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
จะส่งผลต่อการสร้างจิตส านึกให้ท่านได้น้อมน าพระบรมราโชวาท พระราชด ารัสของพระองค์ท่านไป
ประพฤติปฏิบัติหรือไม่ 
             มีมากท่ีสุด    มีมาก          มีปานกลาง มีน้อย         ไม่มี 
เพราะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  

๓) ท่านเห็นว่าการใช้มาตรการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง จะส่งผลต่อการรักษาวินัยที่ดีขึ้น หรือการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวดกวดขัน จะส่งผลให้ประชาชนเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น เพราะเกรงกลัวการ
ถูกลงโทษ 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง        เห็นด้วย        ปานกลาง        ไม่เห็นด้วย         ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เพราะ 
........................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. .................................................. 



๙๘ 

 

 ๔) ท่านเห็นว่า “โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า” ในพ้ืนที่อ าเภอเขาสวนกวาง สามารถปลูกฝัง
ทัศนคติแก่ประชาชนให้ด าเนินชีวิตตามหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาได้หรือไม่ 

ได้มากท่ีสุด    ได้มาก        ได้ปานกลาง ได้น้อย         ไม่ได้เลย 

ตอนที่ ๔ แนวทาง รูปแบบ วิธีการในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และหลักการทรงงาน  

ท่านเห็นว่าการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่
ข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ควรมีแนวทาง รูปแบบ 
วิธีการใด 

๑. ............................................................................................................................. .....................
.................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ..................... 

๒. ..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................... 
...................................................................................................................................... ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณที่กรณุาให้ข้อมลูอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครัง้นี้ 
       นายยุทธพร พิรุณสาร  นายอ าเภอเขาสวนกวาง 

      นักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๖๘ 
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ประวัติผู้จัดท าเอกสารการศึกษาส่วนบุคคล 
 

 • นายยุทธพร พิรุณสาร 
   นายอ าเภอเขาสวนกวาง  

 • ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

 • ที่อยู ่บ้านเลขที่ ๒๙ ถนนหลังเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น 

 • การศึกษา 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.๒๕๓๗ 
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๐ 

 • ผลงานดีเด่น 
            - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับประเทศ ในการประกวดผลงานชมรม TO BE 
NUNBER ONE ประเภทชุมชน (ภูมิภาค) ประจ าปี ๒๕๕๗ 

   - โล่พระราชทานรางวัลเกียรติยศ ประเภทผู้น าชุมชน TO BE NUNBER ONE ประจ าปี 
๒๕๕๘ ระดับประเทศ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ส านักทะเบียนอ าเภอดีเด่น (ประเภทส านักทะเบียนอ าเภอ
ที่มจี านวนราษฎรไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ คน) ประจ าปี ๒๕๕๘  

   - รางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอ ที่มีผลงานได้มาตรฐาน ผลงานดีเด่น ประจ าปี 
๒๕๕๗ (รับประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

 
 
 
 


