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การศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มี
วัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขต
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี   2. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคตอการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยนี้ 
คือ 1. พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรี รวม
เปนจํานวน 314 คน ไดรับกลับคืนมาและใชไดจริง จํานวน 298 คน และ 2. ประชาชน จํานวน 140 
คน 

ผลการศึกษาวิจัย พบวา แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 1. ดานหลักนิติธรรม คือ 1. การเสริมสรางประสิทธิภาพของหนวยงานทองถ่ินโดยเนนการ
อํานวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม  2. ดานหลักคุณธรรม คือ 1. การเสริมสรางความ
สามัคคีและลดความขัดแยงระหวางเจาหนาท่ีกับเจาหนาท่ีและผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา              
3. ดานหลักความโปรงใส คือ 1. การเสริมสรางความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล เพ่ือใหประชาชน
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5. ดานความรับผิดชอบ คือ 1. แนวทางการเสริมสรางใหบุคลากรใน
องคกรไดเคารพในความความคิดเห็นท่ีแตกตางกันและกลายอมรับผลของการกระทํา พรอมรับการ
ตรวจสอบ 6. ดานหลักความคุมคา คือ 1. แนวทางการเสริมสรางใหหนวยงานมีวิธีการและขั้นตอน
ในการจัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบและเหมาะสมกับการดําเนินงาน 7. ดานหลักความเสมอ
ภาค คือ 1. แนวทางการสงเสริมการใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือกปฏิบัติ มีความเสมอภาคเทา
เทียมและเปนธรรมกับทุกฝาย 8. ดานหลักความสอดคลอง คือ 1. การสงเสริมการเรียนรูของ
บุคลากรดวยวิธีการเรียนรูวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมของสังคม เพ่ือใหทราบถึงความตองการของ
ชุมชนและสังคมท่ีแทจริง 9. ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร คือ 1. การสงเสริมใหมีการนํา
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แนวคิดวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรท่ีจะปฏิบัติในอนาคตสําหรับองคกรและทองถ่ิน วาตรงกับความ
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Abstract 
The objective of research  “ The Way to Reinforce Good Governance  in Sub - District 

Administrative Organization, Bangkruai  District,  Nonthaburi Province”  was to study the way 
to reinforce good governance  in sub-district administrative organization, Bangkruai   District, 
Nonthaburi  Province.  The sample  size of  this research  was 298  officers working  for  district 
administrative organizations  and the province’s good governance committee, and 140  people. 

The research results showed that the way to reinforce good governance in subdistrict 
administrative  organization    consisted  of  10 principles  as  follows;  Rule  of   Law  Principle 
was   the   effectiveness   reinforcement  of   sub-district  administrative   organization  focusing 
on convenience providence, rapidity, correctness and fairness. Moral Principle was the 
reinforcement of harmony and decreasing controversy between officers and officers,   
commanders and subordinates.  Transparency Principle was the transparency reinforcement on  
disclosing data to the public.  Cooperation Principle was the way to reinforce decision making 
process by using majority vote to find out  the agreement between people and subdistrict   
administrative   organizations.  Responsibility   Principle   was   the   way   to   reinforce officers 
in  organizations  to  respect  different  opinions  and  accept  the result of  performance  and  
ready  to be  examined.  Worthiness  Principle  was the way to reinforce organizations  to find out 
the suitable method and step for budget  management.  Equality Principle was the way to   
promote     the   officers   to   use   rules,  regulations,  and   principle   without   bias. Consistency  
Principle was the way to promote officers to learn from culture and social environment for   
acknowledgement  of  the real needs of  the  public. Strategic Vision Principle was the promotion 
of enclosure  the strategic vision to the officers and the public to realize the future strategic vision 
of sub-district organizations which might or might not  match their real needs. Corruption   
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Control Principle was to promote morality and arts for local people to realize the danger of 
corruption. 
 
Key words:  Sub-district Administrative Organization/ Good Governance Reinforcement 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 

จากการท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสยุโรปและประเทศ
เพ่ือนบานของไทย ทําใหไดทรงทอดพระเนตรการบริหารงานสวนทองถ่ิน ซ่ึงทรงเปนท่ีพอพระราช
หฤทัยเปนอยางมาก จึงไดมีพระราชดําริจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินขึ้นแหงแรก คือ สุขาภิบาล
ทาฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เม่ือ พ.ศ. 2448 (เทศบาลนครสมุทรสาคร, 2548: 1-5) นั้น ทําใหเกิดมิติ
ใหมของการปกครองท่ีเขาถึงชุมชน หมูบานในทองถ่ิน อันเปนการพัฒนาทองถ่ินแบบมีสวนรวม
ของประชาชน (participatory democracy)  

นับเปนกาวแรกท่ีสําคัญและเปนกาวแรกสําหรับอนาคตของการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (Local Organization Development) และเปนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
(quality management) ภาครัฐขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไปสูความยั่งยืน พรอมกับความ
เจริญกาวหนาของโลก มุงเนนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสูระดับสากล (high 
performance) (ธฤษณุ รอดรักษา, 2553: 1) 

การเปล่ียนแปลงดานการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและการบริหารจัดการ
ทองถ่ินจําเปนตองมีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการอยูตลอดเวลา เพ่ือสอดรับกับความ
ตองการของคนในชุมชน ตลอดจนการตรวจสอบและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถ่ิน 
ตามหลักของธรรมาภิบาล (Good Governances)  

นับตั้งแต 11 ตุลาคม 2540 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (ฉบับท่ี 16) 
สวนกลางไดมีการกระจายอํานาจสูทองถ่ินเปนอยางมาก ท้ังการบริหารจัดการตนเองและรายได 
(หมวด 9 : การปกครองสวนทองถ่ิน มาตรา 282-290) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ท่ีกําหนดใหตองมีแผนการกระจาย
อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีชัดเจน ท้ังการถายโอนภาระกิจจากราชการสวนกลางและ
สวนภูมิภาคสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เปนสําคัญ   

จากนั้น จนกระท่ัง 24 สิงหาคม 2550 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
(ฉบับท่ี 18) ไดใหความสําคัญกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (หมวด 14 มาตรา 281-290) โดยให
ความสําคัญกับสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง เพ่ือสรางความเขมแข็งในการกําหนดทิศ
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ทางการพัฒนาชุมชนใหเกิดประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม การบริหารจัดการโดยยึดหลักการ
บริหารตามพระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 (มาตรา 6) โดยเฉพาะ มาตรา 
52 ซ่ึงกําหนดให องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตาม
แนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้  โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีสอดคลอง
กับบทบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7 (พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 : 2-15)  ซ่ึงไดสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2551 - 2555) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 วาดวยองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง (high competency) 
ซ่ึงมุงเนนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสูระดับสากล (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการไทย, 2550: 28) 

จากหลักการตาง ๆ ท่ีกลาวมา ขางตน การขจัดขอบกพรองและการหยอนประสิทธิภาพ
ของกลไกดานการบริหารจัดการในระดับทองถ่ิน ทําใหตองมีมาตรการในการควบคุม ตรวจสอบ
การดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ส่ิงนั้นก็คือ การสรางธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี ซ่ึงไดแกหลักการ 6 ประการ คือ 1.หลักนิติธรรม (the rule of law) 2.หลัก
คุณธรรม (morality)   3.หลักความโปรงใส (accountability) 4. หลักการมีสวนรวม (participation)        
5. หลักความรับผิดชอบ (responsibility)   6. หลักความคุมคา (cost - effectiveness or economy) ซ่ึง
ท้ัง 6 ประการนี้จะเปนเปาหมายสําคัญยิ่ง ท่ีจะสงเสริมใหประชาชนและภาคประชาสังคม          
(civil society) ไดมีบทบาทในการเขามามีสวนรวมเฝาระวังตรวจสอบการทุจริตคอรรัปช่ันในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ผูวิจัยไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของ แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบล (อบต.){Subdistrict 
Administrative Organization (SAO)} และเทศบาล (Municipality) ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีปริมณฑล อยูใกลกรุงเทพฯ มีสภาพกึ่งเมืองกึ่งชนบท และบางพ้ืนท่ียังคงวิถี
ชีวิตแบบเกษตรกรรม เชน ตําบลบางขนุน บางสีทอง มหาสวัสดิ์ เปนตน ซ่ึงตั้งแต รัฐบาลตัดถนน
กาญจนาภิเษกและถนนนครอินทรผานพ้ืนท่ีของอําเภอบางกรวย บางหมูบานท่ีเคยเปนสวนตางๆ ก็
คอยๆเปล่ียนแปลงเปนท่ีรองรับการขยายตัวของเมือง มีการจัดสรรท่ีดินกอสรางโรงงาน
อุตสาหกรรม และบานจัดสรรขึ้นอยางหนาแนน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเพ่ิมบทบาท
ในการเขาบริหารจัดการและดูแลพ้ืนท่ีมากขึ้น ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีการปรับ
ภารกิจใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ดวยเหตุนี้จึงตองมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช
ในการบริหารงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอการบริหารงาน ผูวิจัยจึงมีความคิดท่ี
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อยากเห็นทองถ่ินนี ้เกิดความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน ทุกคนในทองถ่ินไดรวมคิดรวมทํา และมีสวน
รวมในการสรางความเจริญใหกับชุมชนของตนเอง ตลอดจนการขับเคล่ือนทองถ่ินอยางมีวิสัยทัศน 
(strategy focused organization) เนนการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง  ( continuous 
improvement) ดังนั้น ผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะชวยใหเกิดผลดีตอการเสริมสรางธรร
มาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับตาง ๆ ประชาชนมีสวนรวมในการคิด การทําการ
วางแผนชุมชน ตลอดจนการตรวจสอบการทํางานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหเกิดความ
สมดุลระหวางชุมชนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางยั่งยืนในอนาคต 
 
1.2 วัตถุประสงคในการการวิจัย  
 

1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน
เขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

1.2.2 เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคตอการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

 
1.3 ปญหาในการวิจัย  
 

1.3.1 แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี จะมีแนวทางอยางไรบาง 

1.3.2 ปญหาและอุปสรรคตอการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีอยางไรบาง 

 
1.4 ขอบเขตการวิจัย  
 

การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาวิเคราะหเชิงลึกถึงแนวความคิด หลักการ และแนวทาง
การเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  และเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี (Approaches to Strengthen Good Governance in Sub District Administrative 
Organization and Municipality in Bang Kruai District Nontaburi Province) เพ่ือใหเกิดการมีสวน
รวมในการปกครองทองถ่ิน รวมท้ังการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังจะ
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ทําใหเกิดคุณภาพและศักยภาพสูงสุด โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงขอบเขตการวิจัย ออกเปน 
4 สวน ดังนี้  

1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของเนื้อหาท่ีใชในการศึกษา ดังนี ้ 
1.4.1.1 ศึกษาทฤษฎีและหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ตลอดจนหลักการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 
1.4.1.2 ศึกษาแนวคิด หลักการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และหลักธรรมาภิบาล  
1.4.2  ขอบเขตดานประชากร ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของประชาชากรท่ีใชใน

การศึกษาดังนี้ คือ 
1.4.2.1 ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน/เจาหนาท่ี ผูปฏิบัติงานหรือผู ท่ี

เกี่ยวของกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน/เจาหนาท่ี 
ผูปฏิบัติงานท่ีอยูในองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี

1.4.2.2   คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุร ี
1.4.2.3  ประชาชนท่ีอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (องคการ

บริหารสวนตําบลและเทศบาล) 
1.4.3  ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของพ้ืนท่ีท่ีใชในการศึกษา ดังนี ้ 

1.4.3.1 ผูศึกษาไดกําหนดพ้ืนท่ีใชเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลและ
เทศบาล ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรใีนการศึกษา ไดแก 

            1. องคการบริหารสวนตําบลบางขนุน 
            2. องคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 
            3. องคการบริหารสวนตําบลบางสีทอง 
            4. องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสด 
            5. เทศบาลตําบลปลายบาง 
            6. เทศบาลตําบลศาลากลาง 
            7. เทศบาลเมืองบางกรวย 

1.4.4  ขอบเขตดานระยะเวลา  ผูศึกษาไดกําหนดระยะเวลาในการศึกษา คือ 
1.4.4.1 ชวงระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้ ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 

2555 - กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 โดยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลประมาณในชวงเดือน เมษายน-
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เปนเวลาท้ังส้ิน 2 เดือน 
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1.5 นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ  
1.5.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Administration Organization) คือ หนวยงาน

ราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงไดแก องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารและจัดบริการสาธารณะตามกฎหมาย เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนในชุมชนทองถ่ินนั้น 

1.5.2 การเสริมสรางธรรมาภิบาล (Approaches to Strengthen Good Governance) คือ 
แนวทางการเพ่ิมพูนการบริหารจัดการทองถ่ินใหดีและม่ันคงยิ่งขึ้น ตามหลักธรรมาภิบาล 10 
ประการ  

1.5.2.1 หลักนิติธรรม (The rule of law) คือ การบังคับใชกฎหมายอยางเปน
ธรรม โดยการคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพและความยุติธรรมของประชาชน     

1.5.2.2 หลักคุณธรรม (Morality) คือ การคํานึงถึงความถูกตองดีงาม ตลอดจนการ
สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพ่ือใหบุคลากรมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มี
ระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต  

1.5.2.3 หลักความโปรงใส (Accountability) คือ การดําเนินงานท่ีใสสะอาด โดย
ปราศจากการทุจริตคอรรัปช่ัน สามารถตรวจสอบการทํางานไดในทุกมุมมอง 

1.5.2.4 หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ การใหโอกาสประชาชนในทองถ่ิน
ไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและบริหารจัดการชุมชม การแสดงความคิดเห็นในการวางแผน
และรวมปฏิบัติงาน ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน  

1.5.2.5 หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ การสํานึกในความรับผิดชอบ
ตอสังคม ชุมชม ทองถ่ิน การใสใจปญหาและการกระตือรือรนในการแกไขปญหาสาธารณะ การ
เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตางและกลาท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทําของตนเอง  

1.5.2.6 หลักความคุมคา (Cost - effectiveness or economy) คือ การใชทรัพยากร
ท่ีมีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม ชุมชน ทองถ่ิน ตลอดจนการรักษาและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมบูรณยั่งยืน  

1.5.2.7 หลักความเสมอภาค (Equity) คือ ทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสตาง ๆ ทาง
สังคมไดอยางเทาเทียมกัน 

1.5.2.8 หลักความสอดคลอง (Consensus orientation) คือ ความสอดคลองกับ
ความตองการทางสังคมหรือประชาชนในทองถ่ินและวัฒนธรรมท่ีแตกตางเพ่ือลดความขัดแยง 

1.5.2.9 การมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (Strategic vision) คือ การวางแผนหรือ
การกําหนดนโยบายโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักสําคัญ 
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1.5.2.10 10.การควบคุมการคอรัปช่ัน (Control of corruption) คือ การสงเสริมภาค
ประชาชนใหมีบทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ 

 
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

 
1.6.1 ไดทราบถึงแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล

และเทศบาล ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี
1.6.2. ไดทราบถึงปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหาการ

เสริมสรางธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี  

1.6.3 ผลจากการศึกษาจะเปนประโยชนในทางวิชาการและแนวทางการเสริมสราง 
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
ตลอดจนการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการปรับปรุงและพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืน ๆ ตามหลักธรรมาภบิาล อยางยั่งยืนมีประสิทธิภาพท่ีเจริญและกาวหนาขึ้นตอไป 
 
1.7 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
ครั้งนี้ ไดสรางกรอบแนวคิดการวิจัยตามกรอบของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสราง
ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 โดยมีหลักการพ้ืนฐาน 6 ประการ ไดแก 1. 
หลักนิติธรรม (the rule of law)  2. หลักคุณธรรม (morality)  3. หลักความโปรงใส (accountability) 
4. หลักการมีสวนรวม (participation)  5. หลักความรับผิดชอบ (responsibility)  6. หลักความคุมคา 
(cost - effectiveness or economy) นอกจากนั้นแลวยังไดนําหลักแนวคิดธรรมาภิบาลของ สํานักงาน
โครงการพัฒนาแหงสหประชาติ (UNDP – United Nations Development Program me - Thailand) 
ประจําประเทศไทย อีก 3 หลักการมาใชเปนกรอบแนวคิดการวิจัยดวย คือ 1. หลักความเสมอภาค 
(equity)  2. หลักความสอดคลอง (consensus orientation)  3. หลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร 
(strategic vision) นอกจากนั้นยังไดนําแนวคิดธรรมาภิบาลของ World Bank ในขอท่ีเกี่ยวกับการ
ควบคุมการคอรัปช่ัน (control of corruption) มาใชในการศึกษาอีกดวย สําหรับการสังเคราะหขอมูล
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นั้นยังไดจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของดวย ท้ังนี้เพ่ือใหไดกรอบแนวคิดและเปนแนวทาง
สําหรับการดําเนินงานวิจัย ในครั้งนี้ 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล                  
ในเขตอําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

        
 

1. หลักนิติธรรม (The rule of law) 
2. หลักคุณธรรม (Morality) 
3. หลักความโปรงใส (Accountability) 
4. หลักการมีสวนรวม (Participation) 
5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 
6. หลักความคุมคา (Cost - effectiveness or economy) 
7. หลักความเสมอภาค (Equity) 
8. หลักความสอดคลอง (Consensus Orientation) 
9. การมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (Strategic vision) 
10.การควบคุมการคอรัปช่ัน (Control of corruption) 
 

 
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

ขององคการบริหารสวนตําบล     
และเทศบาล 



 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (Approaches 
to Strengthen Good Governance in Local Administration Organization : A Case Study of Sub District 
Administrative Organization and Municipality in Bang Kruai District, Nontaburi Province)  เปน
การศึกษาท่ีตระหนักถึงความสําคัญของการเสริมสรางธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
ในการสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และจะนําไปสูสัมฤทธิผลของ
การพัฒนาประเทศ ในอีกทางหนึ่ง  

ดังนั้นแลว การปฏิบัติงานใด ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีความจําเปนตอง
คํานึงถึงหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ีหรือ Good Governance โดยมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 และ พระราชกฤษฎีกา วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 2546 (มาตรา 6) เปนกรอบในการปฏิบัติตาม และ
เพ่ือใหการปฏิบัตินั้นเปนไปดวยความสุจริตธรรมและตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินได  อีกท้ังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 282 และมาตรา 
287 (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, 2550: 112-115) ซ่ึงกําหนดใหมีการกระจายอํานาจใหแก
ทองถ่ินเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการและจัดทําบริการ
สาธารณะ ท่ีสอดคลองกับความตองการและเจตนารมณของประชาชนในแตละทองถ่ิน และกําหนดให
มีการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน โดยการจัดใหมีกลไกการตรวจสอบการ
บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยประชาชนเปนหลัก ตลอดจนไดกําหนดใหคนใน
ทองถ่ินมีสิทธิในการมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองจัดใหมีวิธีการสําหรับใหประชาชนคนในทองถ่ินเขามามีสวนรวมหรือการ
ประชาคม ดังกลาวดวย  และนอกจากนั้นในหมวด 5 ซ่ึงเปนแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  (มาตรา 75 - มาตรา 87) (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย, 2550: 21-28) กําหนดใหหนวยงานภาครัฐรวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติตาม เชน 
มาตรา 78(1) ……โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงผลประโยชน
ของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ 
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มาตรา 78(3) …….สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินการ
ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศในทองถ่ิน ใหท่ัวถึงและเทาเทียมกันท่ัวประเทศ 
รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ โดยคํานึงถึง
เจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น 

มาตรา 78(4) ……..ม่ังเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาท่ีของ
รัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเปนแนวทางใน
การปฏิบัติราชการ 

มาตรา 78(5) …….เพ่ือใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 

มาตรา 78(6) …….เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม 
หลักการธรรมาภิบาลนั้น ไดเปนแนวทางในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีเปนท่ีสนใจของสังคมไทย เนื่องจากการกระจายอํานาจการบริหารจัดการใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ยอมตองเปนไปเพ่ือประโยชนแกคนในชุมชนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินยอมพิทักษซ่ึงไวซ่ึงการบรรลุเปาหมายสูงสุดเพ่ือประชาชนคนในทองถ่ินไดรับการอํานวยความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการอยางแทจริง 

จากท่ีไดกลาวมาขางตน ในบทนี้ ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ ซ่ึงแบงออกเปน 7 หัวขอใหญ ๆ ดังตอไปนี ้

2.1 วิวัฒนาการของแนวคิดธรรมาภิบาล  
2.2 คํานิยามของธรรมาภิบาล 
2.3 คําเรียกใชธรรมาภิบาล 
2.4 องคประกอบของธรรมาภิบาล 
2.5 ธรรมาภิบาลในประเทศไทย 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล 
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล 
2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2.9. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 



10 
 

2.1 วิวัฒนาการของแนวคิดธรรมาภิบาล (Good Government) 
 
ธรรมาภิบาลเปนสังกัปทางการเมือง (political concept) ซ่ึงเปนการแสดงความคิดหรือ

ทรรศนคติ มีความหมายไปหลายทางตามความเขาใจของแตละคน (สุขุมและโกศล, 2539: 2) ธรรมา-    
ภิบาลเปนศัพทเชิงนามธรรมท่ีพยายามเกี่ยวโยงความคิดหรือทัศนะตาง ๆ เขาดวยกันอยางมีเหตุผลและ
เหมาะสม การเกี่ยวโยงความคิดอยางมีเหตุผลนี้สวนใหญมักมีแนวความคิดไปในดานการปกครองหรือ
การบริหารจัดการรัฐท่ีดี หากมองยอนไปในอดีตนั้น ปรัชญาเมธีการเมืองผูมีความรูนาม เพลโต (Plato) 
และ อริสโตเติ้ล (Aristotle) เปนนักปราชญสมัยกรีช ซ่ึงเปนศิษยอาจารยกัน ไดพยายามจินตนาการหรือ
มโนภาพถึงรัฐในอุดมคติ (เลิศนคร) คนหารูปแบบการปกครองท่ีดีท่ีสุด แตก็ยังไมไดความหมายและ
ขอบเขตท่ีชัดเจนนัก  แตเขาเช่ือวา รัฐท่ีดี คือ รัฐท่ีมีความยุติธรรมเปนหลักในการปกครอง (สุขุมและ
โกศล, 37) และคนในรัฐตองมีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงามในตนเองอยูดวย  

เม่ือสังคมไดผานขั้นตอนทางประวัติศาสตร การลาอาณานิคมและสงครามส้ินสุดลง มี
ความเจริญมากขึ้น เขาสูยุคของการปกครองแบบประชาธิปไตย หลังการฟนฟูจากสงคราม ไดมีการนํา
ระบบราชการแบบ Weberian  (Mahmoud et al., 2010: 62-63) มาใชในการบริหารราชการ และไดแพร
ไปยังประเทศตาง ๆ แตการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของความเจริญ ทําใหระบบราชการแบบ Weberian1 
(บุษบงและบุญมี, 2544: 4) นั้นยากท่ีจะนําไปประยุกตใช เพราะเหตุวา ระบบราชการไดขยายตัวขึ้น มี
การใชอํานาจท่ีบิดเบือนไป แสวงหาผลประโยชน และเกิดการคอรรัปช่ันในท่ีสุด ผลรายท่ีสุดท่ีเกิดขึ้น 
คือ โครงสรางระบบราชการในการปกครองบานเมืองและการบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ขาดการยืดหยุน ตอมาจึงทําใหเกิดแนวคิดท่ีตองหันยอนมามองในเรื่องของการอภิบาล 
สรางคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารจัดการประเทศ ยกระดับการพัฒนาทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ 
และทางสังคมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและอยางยั่งยืน 

 จนกระท่ัง ในป 1989 เม่ือธนาคารโลก (World Bank) ไดพยายามวิเคราะหถึงปญหาและ
ความลมเหลวของการพัฒนาประเทศในประเทศตาง ๆ แถบ Africa ตอนใตของทะเลทรายสะฮารา 
(Saharan)2 (World Bank, 1989: 60) หลังจากนั้น Good Governance ก็เริ่มมีการนําไปใชอยางแพรหลาย
มากขึ้นเรื่อย ๆ   

                                                
1 Weberian เปนทฤษฎีการบริหารงานระบบราชการแบบมีลําดับช้ัน (Hierarchy) มีการสั่งการอยางเปนทางการ เคารพ

และปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด เนนเปาหมายของการปฏิบัติงาน   
2 ในเอกสารไดระบุวา วิกฤติการณของ Africa นั้นเปนปญหาสําหรับการพัฒนา คือ วิกฤติการณของอภิบาล 

(Underlying the litany of Africa’s development problems is a crisis of governance) 
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หลังจากการวิเคราะหถึงความลมเหลวของการพัฒนาประเทศในแถบ Africa แลว World 
Bank ไดใหความหมายเปนการท่ัวไปของ good governance นั้น หมายถึง  

Good Governance is “the manner in which power is exercised in the management of a 
country’s economics and social resources for development”  (World bank, 1992: 1) 

ตอมา ธนาคารโลก ซ่ึงนําโดย นาย Daniel Kaufmann ผูอํานวยการธรรมาภิบาลโลกของ
ธนาคารโลก และ นาย Aart Kraay หัวหนากลุมนักวิจัย ดานเศรษฐกิจ เปดเผย และขยาย ตัวช้ีวัด       
ธรรมาธิบาล เพ่ือใหทันสมัยขึ้น ดังนี้  

(1) สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และพันธหนาท่ี (voice and accountability) วัดดาน
การเมือง พลเรือนและสิทธิมนุษยชน 

(2) ความไมม่ันคงทางการเมืองและความรุนแรง (political instability and violence) วัด
ความเปนไปไดท่ีจะเกิดความรุนแรง หรือ การเปล่ียนแปลงในรัฐบาล รวมถึงการ กอการราย  

(3) ประสิทธิผลของรัฐบาล (governance effectiveness) วัดความสามารถในการแขงขัน
ของรัฐบาล และคุณภาพการบริการ 

(4) คุณภาพของขอบังคับ (regulatory burden) วัดนโยบายท่ีไมเปนมิตรตอประชาชน 
(5) หลักนิติธรรม (rule of law) วัดคุณภาพของสภาพบังคับตามสัญญา ตํารวจ ศาล และ

ความเปนอิสระในการตัดสินคดี และอาชญากรรม 
(6) การควบคุมการคอรัปช่ัน (control of corruption) วัดการใชอํานาจสาธารณหรือของ

รัฐบาล ไปเพ่ือไดมาซ่ึงประโยชนตนเอง รวมถึงการคอรัปช่ัน ตลอดจน การมีอิทธิพลตอรัฐบาลของ  
อภิสิทธิชน (สาโรจน, 2554: 16-19) 

ในการใหความหมายนี้ไดสะทอนใหเห็นถึง นิยามตามศัพทนั้น มีความหมายท่ีกวางขวาง
มาก หมายถึง วิธีการปฏิบัติในการใชอํานาจ คือ การดําเนินการในการบริหารจัดการของรัฐบาลของ
ประเทศนั้น ๆ ในดานทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการพัฒนา  

แนวความคิดธรรมาภิบาลยังเปนสวนสําคัญหนึ่งในนโยบายขององคกรภาครัฐและเอกชน 
(บรรษัทภิบาล) นอกจากนั้น นักวิชาการและนักปฏิบัติไดนําแนวคิดธรรมาภิบาลไปเช่ือมโยงกับแนวคิด
อ่ืนเพ่ือขยายผลใชในการปรับโครงสรางและกระบวนการท้ังในภาครัฐและเอกชนอีกดวย ดังนั้น      
ธรรมาภิบาลจึงไดรับการยอมรับวามีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก  ไมวาประเทศนั้น
จะมีรูปแบบการปกครองอยางไรก็ตาม หรือการมีรัฐบาลท่ีมาจากระบอบประชาธิปไตยหรือไม  บาง
ประเทศท่ีมีระบอบประชาธิปไตยก็ไมไดหมายความวาจะสําไปสูการมีธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการประเทศเสมอไป หากแตวาประชาธิปไตยเปนพ้ืนฐานท่ีดีท่ีชวยสนับสนุนใหนําไปสูการมี      
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ธรรมาภิบาลไดงายขึ้น ท้ังการพัฒนาการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ชุมชนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศ  

อยางไรก็ตาม การสะทอนถึงปญหาของการพัฒนาประเทศในดานนี้ ไดทําใหประเทศตาง 
ๆ ตื่นตัว แมกระท่ังประเทศไทยยังตองมีการปฏิรูปดานการจัดการภาครัฐท่ีดี เพ่ือใหทุกคน ทุกหมูเหลา
เกิดความเปนธรรม และรูถึงสิทธิหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติในการผลักดันประเทศใหกาวหนาไปดวยกัน 

  
2.2 คํานิยามของธรรมาภิบาล 

 
ธรรมาภิบาลเปนแนวคิดใหมท่ีเขาใจไดไมงายนัก เพราะตองทําความเขาใจอยางลึกซ้ึงถึง

ตัวโครงสรางของสถาบันการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ท่ีซับซอนในยุคของการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว 
การส่ือสารท่ีทําไดดวยปลายนิ้วสัมผัส ก็รูขาวไปท่ัวโลก ดังนั้น ธรรมาภิบาลเปนเรื่องของการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีเกิดคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงามในสังคมสําหรับการพัฒนาประเทศ 
ธรรมาภิบาลจึงเปนมากกวานโยบายชุดหนึ่งท่ีไมสามารถนําประยุกตไดทันทีเหมือนนโยบายท่ัว ๆ ไป  

จริง ๆ แลว โครงสรางธรรมาภิบาลไมเคยสมบูรณและหยุดนิ่ง แตมีพลังของพลวัต 
(dynamics) สามารถปรับตัวไปตามกระแสโลกาภิวัตนได  โดยเฉพาะธรรมาภิบาลแบบตะวันตกนั้นมี
เสาหลักท่ีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเปนสําคัญ (สมบูรณ, 2552: 1) 

ธรรมาภิบาล หรือ Good Government เปนแนวคิดท่ีใชในสาขารัฐศาสตร (Political 
Science) รัฐประศาสนศาสตร (Public Administration) หรือบริหารรัฐกิจ ซ่ึงเปนแนวความคิดในเชิง
นามธรรมหรือสังกัปทางการเมือง (political concept) เชนเดียวกับคําวา ความยุติธรรม (Justice) สิทธิ 
(right) เสรีภาพ (liberty) ประชาธิปไตย (democracy) เปนตน ในศตวรรษท่ีผานมา นักวิชาดาน
รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร ไดมองวา ธรรมาภิบาลเปนมิติใหมท่ีเนนบทบาทของผูบริหาร (ผูบริหาร
ยุคใหม) ท่ีจะปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการตรวจสอบ สามารถประเมินผลงานได
อยางชัดเจนและมีการแขงขันเพ่ือการจัดการหรือการบริหารท่ีดีขึ้น (บุษบงและบุญมี, 5) ตลอดจน
แนวคิดนี้ไดขยายไปถึงการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารจัดภาครัฐอีกดวย 

เม่ือกลาวถึงแนวคิดธรรมาภิบาล (good governance concept) องคพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ทรงเปนราชาปราชญ (philosophy king) ตั้งอยูในทศพิธราชธรรม และคุณงามความดี การ
กระทํานี้ก็คือ Good Governance นั่นเอง นอกจากนั้นยังไดมีแนวคิดท่ีไดมีการกลาวถึงกันอยาง
กวางขวางท้ังไทยและตางประเทศ และไดมีผูใหคํานิยามและความหมายธรรมาภิบาลไวมาก ดังนั้น
ผูวิจัยจักไดกลาวถึงพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีเกี่ยวกับธรรมาภิบาล และได
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รวบรวมคํานิยามท่ีองคกรหลัก และบุคคลสําคัญท่ีมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมธรรมาภิบาล ไดใหคํา
นิยามไว ดังนี ้

1. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เม่ือพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงขึ้นครองราชย เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2489 ทรงมีพระปฐมบรมราช
โองการวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ซ่ึงหากพิจารณา
แลว ธรรม ท่ีกลาวถึง ก็คือ  หลักทศพิธราชธรรม พระองคใชเปนหลักในการปกครอง หรือหลักของการ
ทํา “ความดี” หรือ หลักของการปกครองท่ีดี หากจะเปรียบเทียบแลวนี่ก็คือ Good Governance ท่ี
พระองคทรงใชในการปกครองประเทศไทย 

หลักทศพิธราชธรรม ท่ีปรากฏในพระไตรปฎกในสวนของพระสุตันตปฎกในคัมภีร        
ขุททกนิกายชาดก ไดแก 

1.ทาน              (การให) 
2. ศีล               (ความประพฤติด ีประพฤตงิาม) 
3. ปริจจาคะ     (การบริจาค) 
4. อาชวะ         (ความซ่ือตรง) 
5. มัทวะ           (ความออนโยน) 
6. ตปะ             (ความทรงเดช, การบําเพ็ญเพียร) 
7. อักโกธะ       (ความไมโกรธ) 
8. อวิหิงสา       (ความไมเบียดเบียน) 
9. ขันติ             (ความอดทน) 
10. อวิโรธนะ   (ความไมคลาดธรรม, วางองคเปนหลักหนักแนนในธรรม) 
 

หลักทศพิธราชธรรมนี้  เปนธรรมะของพระมหากษัตริยหรือพระราชาท่ีจะชวยให
พระมหากษัตริยหรือพระราชาท่ีทรงยึดปฏิบัติพบแตความเจริญรุงเรือง และไมประสบความพายแพแกผูใด  

เม่ือคําวา Good Governance เกิดขึ้น ก็มีคนพูดถึงมากขึ้น เอา Good Governance ไปแปล
เปนตาง ๆ นานา สุดทายก็มาแปลเปน ธรรมาภบิาล หรือธรรมรัฐ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงรับส่ัง
วา Good  Governance  คือ  ธรรมะ ไมตองแปลธรรมาภิบาลอะไรใหเวียนหัว บรูณาการซีอีโออะไร  ไมตอง
แปล  ธรรมะ คือ ความด ี….3  (สยามรัฐสัปดาหวิจารณ, 2545: 11-12) 

                                                
3 “ปาฐกถาพิเศษ” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ไดบรรยายไว ณ โรงเรียนนายทหารอากาศ

อาวุโส สถาบันวิชาการทหารอากาศช้ันสูง เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2545  
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จากพระบรมราชโองการและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จะเห็นได
วา หลักในการปกครองท่ีด ีนั้น แทจริงแลว ก็คือ ธรรมะ หรือการกระทําความดี อันเปนเครื่องยึดเหนี่ยว
ในการทํางาน ใหมีเกิดความสุจริต ยุติธรรม และประโยชนสุขของประชาชน  

2.  ธนาคารโลก (World Bank) จากวิกฤตปญหาและความลมเหลวของการพัฒนาประเทศ
ในประเทศแถบ Africa ทําให World Bank ไดพยายามวิเคราะหปญหาถึงความลมเหลวนั้น จากการ
รายงานอยางเปนทางการของ World Bank ในป 1989 เรื่อง Sub-Saharan Africa: From Crisis to 
Sustainable Growth : a long-term perspective study. ไดใหความหมาย Good Governance วา เปน
วิธีการปฏิบัติในการใชอํานาจ คือ การดําเนินการในการบริหารจัดการของประเทศในดานทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการพัฒนา (World Bank, 60) นัยสําคัญของการใหความหมายของธนาคารโลก
นี้ เปนการช้ีใหเห็นความสําคัญของการมีธรรมาภิบาล เพ่ือชวยในการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยภาครัฐมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด พรอมกับมี
ระบบการตรวจสอบท่ีเปนธรรม ตลอดจนการดําเนินการตางๆ ของภาครัฐตองมีความโปรงใส มีความ
รับผิดชอบตอการกระทําท่ีเกิดขึ้น  

นอกจากนั้นแลว ธนาคารโลก (World Bank) ไดเนนถึงความหมายกวางๆ 3 ลักษณะคือ 
(1) ลักษณะโครงสรางและรูปแบบของระบบทางการเมือง (political regime) 
(2) ลักษณะกระบวนการและขั้นตอนท่ีผูมีอํานาจในทางการเมืองใชเพ่ือการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือพัฒนาประเทศ 
(3) ความสามารถของผูมีอํานาจในการบริหารประเทศในการวางแผนเพ่ือกําหนด

นโยบายและการแปลงนโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนปรับเปล่ียนแนวทางการบริหาร
ประเทศ (สมบูรณ, 5) 

 

3. องคการสหประชาชาติ (United Nations = UN) ไดใหความหมายของธรรมาภิบาล ไว
วา เปนการดําเนินการท่ีเกิดจากความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือกระจายอํานาจใหเกิด
ความเปนธรรม โปรงใส ท่ีสําคัญนั้น UN ไดใหความสําคัญกับพ้ืนฐานในการสรางความเปนอยูของคน
ในสังคมใหมีการพัฒนาอยางเทาเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดังนั้นแลว สรุปไดวา ธรรมาภิบาล คือ 
การมีสวนรวมของภาคประชาชน และพัฒนาสังคมอยางเทาเทียมกัน มีความโปรงใสและมีเหตุผลท่ี
สามารถช้ีแจงได 

 

4. คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟกแหงสหประชาชาติ 
(United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UN ESCAP) ได
กลาววา นิยามของธรรมาภิบาล ไมใชเรื่องใหม มันมีมานานแลวตามความเจริญของมนุษยเรา ดังนั้น ใน
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บทความของ United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific เรื่อง What is 
Good Governance ? ไดกลาวถึงความหมายของธรรมาภิบาล ไววา "Governance" means:  the process 
of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented).      
ธรรมาภิบาล หมายถึง กระบวนการของการตัดสินใจที่จะนําไปปฏิบัติ (หรือไมปฏิบัติ) นอกจากนั้น
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟกแหงสหประชาชาติ (United Nations 
Economic and Social Development Commission in Asia and the Pacific : UN ESCAP) ยังไดกลาวถึง 
องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงไดกําหนดไว 8 ประการ คือ (ยงยุทธ, 2548: 15-19)   

1. การมีสวนรวม (participation) คือ การมีสวนรวมของคนในทองถ่ินเปนกระบวนการ
ท่ีประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทรรศนะ และเขารวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีมีผลตอ
ชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ิน รวมท้ังมีการนําความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ 

 การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการส่ือสารในระบบเปด กลาวคือ เปนการ
ส่ือสารแบบสองทาง ท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ซ่ึงประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูล
รวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย และเปนการเสริมสรางความสามัคคีในสังคม 

หลักการมีสวนรวมนี้ ประกอบไปดวยหลักการท่ีสําคัญ 4 หลัก ไดแก 
          1.ระดับการใหขอมูล 
          2.ระดับการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชนหรือคนในทองถ่ิน 
          3.ระดับการวางแผนรวมกัน และการตัดสินใจรวมกัน เปนระดับขั้นท่ีสูงกวาการ

ปรึกษาหารือ 
          4.ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีสวนรวม สรางความเขาใจใหกับสาธารณชน 

เปนระดับขั้นท่ีสูงท่ีสุดของการมีสวนรวม คือ เปนระดับท่ีผูรับผิดชอบโครงการไดตระหนักถึง
ความสําคัญ และประโยชนท่ีจะไดรับจากการมีสวนรวมของประชาชน และไดมีการพัฒนาสมรรถนะ 
หรือขีดความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชนใหมากขึ้น จนอยูในระดับท่ีสามารถมีสวนรวมได
อยางเต็มท่ี และเกิดประโยชนสูงสุด 

2. กฎระเบียบของกฎหมาย (rule of Law) หรือ หลักนิติธรรม เปนหลักการสําคัญท่ีจะ
ทําใหเกิดความยุติธรรมในทุกภาคสวน ความยุติธรรมนี้อาจจะหมายถึง ความยุติธรรมในการเขาถึง
บริการตาง ๆ ท่ีภาครัฐจัดขึ้น โดยหลักการสําคัญของ “หลักนิติธรรม”  นี้ ประกอบดวย 7 หลักการ  คือ      

     1. หลักการแบงแยกอํานาจ  
          2. หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  
          3. หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลากรและฝายปกครอง  
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          4. ความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา  
          5. หลักความเปนอิสระของผูพิพากษา  
          6. หลัก “ไมมีความผิดและไมมีโทษโดยกฎหมาย” และ 
          7. หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

3. ความโปรงใส (transparency) เปนการแสดงถึงความซ่ือสัตย สุจริต ในการบริหาร
จัดการ สามารถช้ีแจงไดดวยเหตุผล ตรวจสอบการดําเนินงานได ความโปรงใส (transparency) นี้
ประกอบไปดวยหลักการยอย 4 หลักการ คือ  

          1. มีความโปรงใสดานโครงสราง 
          2. มีความโปรงใสดานการใหคุณ  
          3. มีความโปรงใสดานการใหโทษ  
          4. มีความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล 

4. ความสอดคลองกัน (consensus oriented) หลักสําคัญอยางหนึ่งของการบริหาร
จัดการท่ีดีก็คือ หลักความสอดคลองตองกันของคนในชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมาก 
โดยพยายามหาจุดสนใจรวมกันหรือฉันทามติและความตองการท่ีสอดคลองตองกันของสังคมมาเปน
ขอปฏิบัติเพ่ือลดปญหาความขัดแยงในสังคม การจะพัฒนาสังคมได ตองทราบความตองการท่ี
สอดคลองตองกันของสังคมนั้น ๆ ดวยวิธีการเรียนรูวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ  

นอกจากนั้นตองมีความสอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา ตลอดจน
สอดคลองกับส่ิงแวดลอมท่ีอยูในชุมชนทองถ่ินนั้น ๆ  

ความสอดคลองตองกันเปนการกําหนดและสรุปความตองการของคนในสังคม  
5. ความตอบสนอง (responsiveness) เปาหมายของการบริหารจัดการท่ีดีตอง

ตอบสนองตอเปาหมายท่ีไดกําหนดไว การตอบสนองในส่ิงท่ีคนหรือประชาชนในประเทศ หรือ
ทองถ่ินตองการ ถือวาเปนการตอบสนองท่ีตรงตอความรูสึกของประชาชนมากท่ีสุด แตถาหากวาไม
ตรงตอความตองการ ถือไดวาเปาหมายหรือการตอบสนองนั้นไมบรรลุผล หรือโครงการไมมี
ประสิทธิภาพ 

6. ความเทาเทียมและความครอบคลุม (equity and inclusiveness) ความเสมอภาคเปน
สิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีประชาชนทุกคนพึงไดรับจากรัฐบาล ท้ังการบริการดานสวัสดิการตลอดจน
สาธารณูปโภคดานอ่ืน ๆ 

7. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (effectiveness & efficiency) หลักการนี้
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกประโยชนสวนรวมในการบริหารการจัดการ และการใชทรัพยากรท่ีมีอยู
อยางจํากัดส่ิงเหลานี้เปนผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการใชหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย 3 หลัก คือ 
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          1.การประหยัด 
          2.การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
          3.ความสามารถในการแขงขัน 

8. ความรับผิดชอบ (accountability) มีความหมายมากกวาความสามารถในการตอบ
คําถาม หรืออธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมไดเทานั้น ยังรวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหนาท่ี
ใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว รวมท้ังการตอบสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ เปนเรื่อง
ของความพรอมท่ีจะรับผิดชอบ ความพรอมท่ีจะถูกตรวจสอบได โดยในแงมุมของการปฏิบัติถือว า 
สํานึกรับผิดชอบเปนคุณสมบัติหรือทักษะ ท่ีบุคคลพึงแสดงออกเพ่ือเปนเครื่องช้ีวาไดยอมรับในภารกิจ
ท่ีไดรับมอบหมาย และนําไปปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ ประกอบดวย 6 หลัก คือ 

          1. การมีเปาหมายท่ีชัดเจน 
          2. ทุกคนเปนเจาของรวมกัน 
          3. การปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ 
          4. การจัดการพฤติกรรมท่ีไมเอ้ือการทํางานอยางไมหยุดยั้ง 
          5. การมีแผนการสํารอง 
          6. การติดตามและประเมินผลการทํางาน 
 

5. โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : 
UNDP) ไดใหความหมาย (concept) ของธรรมาภิบาล (บุษบงและบุญมี, 6)วา หมายถึง เปนการ
ดําเนินงานของภาคการเมือง การบริหารและภาคเศรษฐกิจท่ีจะจัดการบริหารของประเทศในทุกระดับ 
ประกอบดวยกลไก กระบวนการและสถาบันตางๆ ท่ีประชาชนและกลุมสามารถแสดงออกซ่ึง
ผลประโยชนปกปองสิทธิของตนเองตามกฎหมายและแสดงความเห็นท่ีแตกตางกัน (Governance is 
viewed as the exercise of economic, political and administrative authority to manage a country’s 
affairs at all levels. It comprises mechanisms, processes and institutions, through which citizens and 
groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations and mediate their 
differences.) บนหลักการท่ีประกอบไปดวย 9 หลักการ ของ UNDP ดังนี้ (United Nations Development 
Programme United Nation Development Programme [UNDP], 1994: 4-10)  

     1. Participation - All men and women should have a voice in decision-making, either 
directly or through legitimate intermediate institutions that represent their interests. Such broad 
participation is built on freedom of association and speech, as well as capacities to participate 
constructively. (การมีสวนรวมของประชาชน) 
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     2. Rule of law - Legal frameworks should be fair and enforced impartially, 
particularly the laws on human rights. (การสงเสริมหลักนิติธรรม) 

     3. Transparency - Transparency is built on the free flow of information. Processes, 
institutions and information are directly accessible to those concerned with them, and enough 
information is provided to understand and monitor them. (หลักความโปรงใส) 

     4. Responsiveness - Institutions and processes try to serve all stakeholders. (หลักการ
ตอบสนอง) 

     5. Consensus orientation - Good governance mediates differing interests to reach a 
broad consensus on what is in the best interests of the group and, where possible, on policies and 
procedures. (หลักของความสอดคลองตองกัน การแสดงฉันทามติรวมกัน) 

     6. Equity - All men and women have opportunities to improve or maintain their well-
being. (หลักของความเสมอภาค) 

     7. Effectiveness and efficiency - Processes and institutions produce results that meet   
needs while making the best use of resources. (หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการ) 

     8. Accountability - Decision-makers in government, the private sector and civil 
society organisations are accountable to the public, as well as to institutional stakeholders. This 
accountability differs depending on the organisation and whether the decision is internal or external to 
an organisation. (หลักความรับผิดชอบ) 

     9. Strategic vision - Leaders and the public have a broad and long-term perspective 
on good governance and human development, along with a sense of what is needed for such 
development. There is also an understanding of the historical, cultural and social complexities in 
which that perspective is grounded. (การมีวิสัยทัศนดานแผนยุทธศาสตร) 

 

จากการใหนิยามดังกลาว จึงสรุปไดเปนอยางดีวาการสรางกระบวนการและกลไกของ
ประชารัฐท่ีดี ทําใหสามารถสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคนในสังคมใหมีความยั่งยืน  ซ่ึง UNDP 
องคการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nation Development Programme) ไดผลักดันความคิดนี้ใน
ระดับสากล ซ่ึงศึกษาไดจากเอกสารของ UNDP ในเรื่อง Governance for sustainable human 
development (1997) โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับ Governance ซ่ึงประกอบไปดวยกลไกประชารัฐ 3 ดาน คือ 
ดานภาครัฐ (state) ดานภาคเอกชน (private sector) และดานประชาสังคม (civil society) โดยกลไกท้ัง 3 
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ดาน มีการเช่ือมโยงและสรางความสมดุลระหวางกัน กอใหเกิดเสถียรภาพและความยั่งยืนในสังคม ดัง
ภาพท่ี 2.1  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพที่ 2.1  แสดงการเช่ือมโยงและสรางความสมดุลระหวาง รัฐ, ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน   
 

ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Governance for sustainable human development A UNDP policy document 
United Nations Development Programme January 1997. 

 
นอกจากนั้น UNDP ยังไดกลาวถึงธรรมาภิบาล (Good Governance) ในลักษณะของการ

เพ่ิมเติมในสวนท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนามนุษย จากเอกสาร Governance ในรายงานเรื่อง Kofi Annan, 
Preventing War and Disaster: 1999 Annual Report on the Work of the Organization. วา นิยามของธรร
มาภิบาลสําหรับการพัฒนามนุษย จําเปนท่ีตองมี 1. การจัดการสังคมท่ีดี (social governance) 2. การ
จัดการเศรษฐกิจท่ีดี (economic governance) และ 3. การจัดการการเมืองท่ีดี (politic governance) ท้ัง 3 
สวนนี้ตองเช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ อันจะทําใหการพัฒนามนุษย เกิดการดํารงชีวิตท่ียั่งยืน 
(sustainable livelihoods) และขจัดความยากจน ลงไปได ดังภาพ ท่ี 2.2 

 
 
 
 
 
 
 

State Private Sector 

Civil Society 

Good 
Governance 
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            แผนภาพที่ 2.2 แสดงการเช่ือมโยงของระบบธรรมาภิบาล เพ่ือการพัฒนามนุษย และสรางความยั่งยืน 
 

ท่ีมา : United Nations Development Programme [UNDP]. Governance, Kofi Annan, Preventing 
War and Disaster: 1999 Annual Report on the Work of the Organization. (Annex :  
UNDP and Governance for Human Development), 1999: 8 
 
6. ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย หรือ The Asian Development Bank (ADB) ไดให

ความหมายไววา ธรรมาภิบาล คือ การมุงความสนใจไปท่ีองคประกอบท่ีทําใหเกิดการจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหแนใจวานโยบายท่ีกําหนดไว ไดผล หมายถึง การมีบรรทัดฐานเพ่ือใหมีความ
แนใจวารัฐบาลสามารถสรางผลงานตามท่ีสัญญาไวกับประชาชนได (บุษบงและบุญมี, 6) 

 

7. องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan International Cooperation 
Agency: [JICA])  ไดให Concept ถึง ธรรมาภิบาลใน “Participatory Development and Good Governance 
Report of the Aid Study Committee (1995)” วาเปนรากฐานของการพัฒนาอยางมีสวนรวม โดย

Equity 
Participation 

Pluralism 
Partnership 
Subsidiary 

Transparency 
Accountability 

Rule of Law 
Effectiveness 

Efficiency 
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กําหนดใหรัฐมีหนาท่ีท่ีจะสงเสริมการมีสวนรวมและสรางบรรยากาศใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม จะ
นําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน พ่ึงพาตนเองไดและมีความยุติธรรมทางสังคม (อมรา, 2543: 68 - 81) 

 

8. Kofi Annan (Former UN Secretary General) defined good governance as ensuring 
respect for human rights and the rule of law, strengthening democracy, promoting transparency and 
capacity in public administration. (Barrister, (n.d.): 1) Kofi Annan อดีตเลขาธิการองคการ
สหประชาชาติ ไดใหคําจํากัดความของธรรมาภิบาล วา เปนแนวทางท่ีกอใหเกิดการเคารพสิทธิ
มนุษยชน และหลักนิติธรรม, หลักการเสริมสรางประชาธิปไตย, หลักความโปรงใส และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐ 

สําหรับความหมายของธรรมาภิบาล หรือ Good Governance ในประเทศไทย นั้น ไดรับ
การเรียนรูจากภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ํา อันเปนผลมากจากการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจท่ีผิดพลาดทํา
ใหตองกูเงินสถาบันการเงินระหวางประเทศ (IMF) ทําใหตองมีขอตกลงกันท่ีจะมีการบริหารจัดการท่ีดี
ใหเกิดขึ้นในภาคการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงในประเทศไทยนั้นไดมีองคกรและบุคคลท่ีให
ความหมายไว ดังนี้ (บุษบงและบุญมี, 7-8) 

 

9. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่
ดี พ.ศ. 2542 ไดระบุหลักการของนิยาม การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ไวคือ การบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีเปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
และภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการและฝายธุรกิจสามารถอยู
รวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปน
การเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพ่ือบรรเทา ปองกันหรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤต
ภยันตรายท่ีหากจะมีมาในอนาคต  

 

10. สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดใหความสําคัญกับภาคประชา
สังคม ในการมีสวนรวมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยองคกรภาครัฐจะอาศัยการบริหารจัดการท่ี
ดีเปนกลไกเกื้อหนุน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการฟนฟูสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนใหยั่งยืน  

 

11. อานันท  ปนยารชุน  ไดกลาวถึง ธรรมาภิบาลวา เปนผลลัพธของการจัดการกิจกรรม
ซ่ึงบุคคลและสถาบันท่ัวไป ภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชนรวมกันไดกระทําลงไปในหลายทางมี
ลักษณะเปนขบวนการท่ีเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ซ่ึงอาจนําไปสูการผสมผสานผลประโยชนท่ีหลากหลาย
และขัดแยงกันได  
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12. ธีรยุทธ  บุญมี กลาววา ธรรมารัฐเปนการมอบอํานาจการเมือง การปกครองแบบใหมท่ี
แข็งท่ือตายตัว แตใหมีปฏิสัมพันธกับภาคประชาชนและใหมีลักษณะแยกยอยมากขึ้น แนวคิดธรรมรัฐ 
นี้ถือวารัฐ ประชาชนและเอกชนเปนหุนสวนกันในการบริหารและปกครองประเทศ ซ่ึงจะกอใหเกิด
ความโปรงใส ความยุติธรรม ตองมีการปรับโครงสรางราชการใหดีขึ้น และประชาชนจตองการใหมี
การตรวจสอบโดยส่ือมวลชนและนักวิชาการ 

ธีรยุทธ บุญมี ไดเสนอใหมีการปฏิรูประบบ 4 สวน คือ ปฏิรูปภาคราชการ ภาคธุรกิจ ภาค
เศรษฐกิจสังคม และปฏิรูปกฎหมาย 

 

13. ประเวศ  วะสี ไดกลาวถึง ธรรมาภบิาลวา เปนการเช่ือมโยงกันของ 3 สวน คือ ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน โดยตองมีความโปรงใสเปนหลัก ธรรมาภิบาลในทัศนะของทานจึง
เปนเสมือนพลังผลักดันท่ีจะนําไปสูการแกไขปญหาของประเทศชาต ิ

 

14. ชัยอนันต  สมุทวณิช ไดใหความหมายไววา ธรรมาภิบาลเปนกลไกของรัฐท้ังการเมือง
และการบริหาร มีความแข็งแกรง มีประสิทธิภาพ สะอาด โปรงใส และรับผิดชอบ เปนการให
ความสําคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเปนหลัก 

อยางไรก็ตาม คํานิยามหรือความหมายของ Governance ท่ีถูกใชกัน ก็ยังไดบัญญัติไวโดย
พจนานุกรมตาง ๆ อีกดวย ซ่ึงมีพจนานุกรมท่ีบัญญัติศัพท Governance ท่ีนาสนใจ ไดแก 

 

15. พจนานุกรม American Heritage Dictionary (1982) ไดใหอธิบาย Governance วา 
หมายถึง (สมบูรณ, 4) 

     1. the act, process, or power of governing; government (ระเบียบกฎหมาย, 
กระบวนการ หรือ อํานาจในการบริหารจัดการของภาครัฐ) 

     2. the state of being governed (เกี่ยวกับการปกครองของภาครัฐ) 
 

16. พจนานุกรม Shorter Oxford English Dictionary (2002)4 ไดใหความหมาย
คลายคลึงกับของ American Heritage แตระบุวา หมายถึง (สมบูรณ, 5) 

1. the action, manner or fact of governing; government (การดําเนินการ, 
วิธีดําเนินการหรือปจจัยดานการบริหารจัดการ) 

2.  controlling or regulating influence, control, mastery (การบังคับบัญชาหรือการวาง
กฎเกณฑขอระเบียบ, ควบคุม, อํานาจบังคับบัญชา) 

                                                
4 แทท่ีจริงแลว คําวา Governance มีรากศัพทมาจากภาษาฝรั่งเศสวา “Gouvernance” 
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3.  the state of being governed : good order (การส่ังการท่ีด)ี 
4.  the function or power of governing : authority to governance (การปกครองดวย

ความชอบธรรม) 
5.  A governing person or body (การปกครองตนเอง) 
6.  conduct of life or business : behavior (ผูช้ีนําชีวิตหรือช้ีนําทางธุรกิจ) 

 
จากการศึกษาถึงคํานิยามและความหมายท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ตลอดจน

องคกรตาง ๆ และบุคคลสําคัญ อีกท้ังในพจนานุกรมท่ีไดใหความหมายไว ทําใหไดความหมาย พบวา 
ธรรมาภิบาล เปนธรรมะ เปนคุณงานความดี เปนจริยธรรมและเปนกลไกลหรือเครื่องมือในการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีดี ท่ีจะทําใหการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เกิดความโปรงใส ยั่งยืน และเปนธรรม ท้ังนี้
ประชาชนตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการ อันจะนําไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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2.3 คําเรียกใชธรรมาภิบาล 
 

ตารางที่ 2.1 ความแตกตางของคําเรียกใชธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 

คําเรียกใช ความหมายหลัก ผูใช/ป (อางอิง) 

ธรรมะ คุณงามความดี 
(ทศพิธราชธรรม) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

ธรรมาภิบาล การบริหารงานท่ีเปนธรรม 

1. TDRI (2541)  
2. นฤมล ทับจุมพล (2541) 
3. บวรศักดิ ์อุวรรณโณ (2542) 
4. ประสิทธ์ิ ดํารงชัย (2542)  
5. สํานักงานคณะกรรมาการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) (2542) 
6. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร) (2542) 
7. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต ิ(สศช.) 
8. สํานักนายกรัฐมนตรี (2542) 

สุประศาสนการ การบริหารจัดการท่ีด ี ติน ปรัชญพฤทธ์ิ; นฤมล ทับจุมพล (2541) 
ธรรมราษฎร การกํากับดูแลท่ีด ี อมรา พงศาพิชญ (2541) 

การกํากับดูแล
ท่ีด ี

การดูแลผลประโยชนสวนรวม โดย
ประชาชนมีสวนรวมและตรวจสอบ 

1. วรภัทร โตธนะเกษม (2541)  
2. พูลนิจ ปยะอนันต (2541) 

  
ประชารัฐ 

 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8  
2. ประเวศ วะสี (2541)   
3. ชัยอนันต สมุทวณิช (2542) 

รัฐาภิบาล  (ชัยอนันต สมุทวณิช (2541) 

การปกครอง
ท่ีด ี

 1. ราชบัณฑิตยสถาน  
2. ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ (2543) 
3. อภิงศญฎา วงษานุทัศน (2543) 

การบริหาร
กิจการบานเมือง
และสังคมท่ีด ี

 
 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2542) 
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ตารางที่ 2.1 ความแตกตางของคําเรียกใชธรรมาภิบาล (Good Governance) (ตอ) 
 

คําเรียกใช ความหมายหลัก ผูใช/ป (อางอิง) 

ธรรมรัฐ 

รัฐท่ีมีการบริหารบานเมืองดวย
ความเปนธรรม 

1. อานันท ปนยารชุน (2541) 
2. ชัยวัฒน สถาอานันท (2540) 
3. ประเวศ วะสี (2541)   
4. ลิขิต ธีรเวคิน (2541) 
5. พิทยา วองกุล (2541) 
6. อมรา  พงศาพิชญ (2540, 2541, 2546) 
7. นฤมล  ทับจุมพล 
8. เหวง โตจิราการ 
9.  ใจ อ๊ึงภากรณ 
10. สุรชาติ  บํารุงสุข 
11. สมชาย  ปรีชาศิลปะกุล 
12. อเนก  เหลาธรรมทัศน 

ความสัมพันธระหวางรัฐ สังคม 
เอกชนและประชาชนท่ีจะทําใหการ
บริหารราชการแผนดินเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและยุติธรรม 

ธีรยุทธ บุญมี (2541) 
 

การนําแนวคิดธรรมราชา และ
แนวคิดเรื่องธรรมท้ังในศาสนา 
และ ก า ร ป ก ค ร อ ง ม า ใ ช ใ น
การเมืองการปกครองไทย 

ปรีชา ชางขวัญยืน (2542) 

Good 
Governance 

ลักษณะและวิถีทางของการท่ี
อํ า น า จ ไ ด ถู ก ใ ช ไ ป ใ น ก า ร
จัดการทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเพ่ือการพัฒนา 

World Bank (Agere 2000); JICA, UN และ ADB 
สยุมพร ปุญญาคม (2541) 
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ตารางที่ 2.1 ความแตกตางของคําเรียกใชธรรมาภิบาล (Good Governance) (ตอ) 
 

คําเรียกใช ความหมายหลัก ผูใช/ป (อางอิง) 
กลไกประชา

รัฐท่ีด ี
ร ะ บ บ  โ ค ร ง ส ร า ง แ ล ะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ต า ง ๆ  ท่ี ว า ง
กฎเกณฑความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
ของประเทศ เพ่ือใหทุกสวน
ของสังคมอยูรวมกันอยางสันติ
สุข 
 
 

อรพินท  สพโชคชัย (2540) (อรพินท, 2540:18-19) 

 
ที่มา : ดัดแปลงจาก 1. บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ล้ี. (2544). ตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล. สถาบัน

พระปกเกลา. หนา 10 
2. สมบูรณ ศิริประชัย. (2552). ธรรมาภิบาลภายใตกระแสโลกาภิวัฒน :  นัย

ตอประเทศไทย. หนา  55-57 
 
2.4 องคประกอบของธรรมาภิบาล 

 
ธรรมาภิบาลเปนศัพทในเชิงนามธรรม ซ่ึงตอมีการตีความหมายและแยกองคประกอบ

เพ่ือใหเห็นถึงส่ิงท่ีจะตองนําไปปฏิบัติไดจริง ดังนั้น ธรรมาภิบาลจึงเปนการวางกรอบ เปาหมาย 
วัตถุประสงค วิธีการหรือแนวทางเพ่ือนําไปปฏิบัติ ในการพิจารณาถึงองคประกอบของธรรมาภิบาลนั้น 
ก็ไดพิจารณาจากแนวคิด หรือหลักเกณฑขององคกร หนวยงานราชการและบุคลคลตาง ๆ ไดแก 
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟกแหงสหประชาชาติ  (United Nation 
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UN ESCAP), โครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP), ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา
ดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542, กระทรวงมหาดไทย, สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) เปนตน 
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การใหคํานิยาม (concept) ของนักวิชาการหรือองคกรท่ีตางกันนี้ ทําใหเกิดปญหาถึง
แนวคิดและองคประกอบท่ีมีอยูอยางมากมาย และไมสามารถจะหาขอสรุปหรือฉันทามติได และก็จะให
เกิดความสับสนขึ้นในแวดวงวิชาการและผูท่ีจะนําไปใชได หากเราจะกลาวถึง Good Governance 
แทจริงแลวเปนคําสมาสของคําวา Good แปลวา ธรรมะ และ Governance แปลวา อภิบาล รวมกันเปน 
ธรรมาภิบาล แตก็ยังส่ือความหมายไมไดวามันคืออะไร เพราะไมถูกตองในวงวิชาการ และในประเทศ
ตะวันตกก็ใชคํานี้กันอยางกวางขวาง 

ปญหาอีกอยางหนึ่งก็คือ ในแวดวงวิชาการประเทศไทยไดมีการตีความของธรรมาภิบาลใน
ความหมายท่ีแคบ และแยกยอยออกไปมาก ทําใหตองมีการสังเคราะหองคประกอบท่ีแตละคนแตละ
แหงไดใหองคประกอบไว  เพ่ือใหเห็นถึงความเดนชัดขึ้นมา  

 

1. คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟกแหงสหประชาชาติ 
(United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UN ESCAP) ได
กลาวถึง ธรรมาภิบาล คือ กระบวนการของการตัดสินใจท่ีจะนําไปปฏิบัติ (หรือไมปฏิบัติ) โดยมีกรอบ
ขององคประกอบธรรมาภิบาล ดังนี ้

1. การมีสวนรวม (participation) คือ การมีสวนรวมของคนในทองถ่ินเปนกระบวนการ
ท่ีประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทรรศนะ และเขารวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีมีผลตอ
ชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ิน รวมท้ังมีการนําความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ 

2. กฎระเบียบของกฎหมาย (rule of law) หรือ หลักนิติธรรม เปนหลักการสําคัญท่ีจะ
ทําใหเกิดความยุติธรรมในทุกภาคสวน ความยุติธรรมนี้อาจจะหมายถึง ความยุติธรรมในการเขาถึง
บริการตาง ๆ ท่ีภาครัฐจัดขึ้น โดยหลักการสําคัญของ “หลักนิติธรรม”  นี้ ประกอบดวย 7 หลักการ  คือ  
1. หลักการแบงแยกอํานาจ  2. หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  3. หลักความชอบดวยกฎหมายของ
ฝายตุลากรและฝายปกครอง  4. ความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา  5. หลักความเปนอิสระของผู
พิพากษา  6. หลัก “ไมมีความผิดและไมมีโทษโดยกฎหมาย” และ 7. หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ 

3. ความโปรงใส (transparency) เปนการแสดงถึงความซ่ือสัตย สุจริต ในการบริหาร
จัดการ สามารถช้ีแจงไดดวยเหตุผล ตรวจสอบการดําเนินงานได ความโปรงใส (transparency) นี้
ประกอบไปดวยหลักการยอย 4 หลักการ คือ 1. มีความโปรงใสดานโครงสราง  2. มีความโปรงใสดาน
การใหคุณ  3. มีความโปรงใสดานการใหโทษ  4. มีความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล 

4. ความสอดคลองกัน (consensus oriented) หลักสําคัญอยางหนึ่งของการบริหาร
จัดการท่ีดีก็คือ หลักความสอดคลองตองกันของคนในชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมาก 
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โดยพยายามหาจุดสนใจรวมกันหรือฉันทามติและความตองการท่ีสอดคลองตองกันของสังคมมาเปน
ขอปฏิบัติเพ่ือลดปญหาความขัดแยงในสังคม การจะพัฒนาสังคมได ตองทราบความตองการท่ี
สอดคลองตองกันของสังคมนั้น ๆ ดวยวิธีการเรียนรูวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ  

นอกจากนั้นตองมีความสอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา ตลอดจน
สอดคลองกับส่ิงแวดลอมท่ีอยูในชุมชนทองถ่ินนั้น ๆ  

ความสอดคลองตองกันเปนการกําหนดและสรุปความตองการของคนในสังคม  
5. ความตอบสนอง (responsiveness) เปาหมายของการบริหารจัดการท่ีดีตอง

ตอบสนองตอเปาหมายท่ีไดกําหนดไว การตอบสนองในส่ิงท่ีคนหรือประชาชนในประเทศ หรือ
ทองถ่ินตองการ ถือวาเปนการตอบสนองท่ีตรงตอความรูสึกของประชาชนมากท่ีสุด แตถาหากวาไม
ตรงตอความตองการ ถือไดวาเปาหมายหรือการตอบสนองนั้นไมบรรลุผล หรือโครงการไมมี
ประสิทธิภาพ 

6. ความเทาเทียมและความครอบคลุม (equity and inclusiveness) ความเสมอภาคเปน
สิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีประชาชนทุกคนพึงไดรับจากรัฐบาล ท้ังการบริการดานสวัสดิการตลอดจน
สาธารณูปโภคดานอ่ืน ๆ 

7. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (effectiveness & efficiency) หลักการนี้
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกประโยชนสวนรวมในการบริหารการจัดการ และการใชทรัพยากรท่ีมีอยู
อยางจํากัดส่ิงเหลานี้เปนผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการใชหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย 3 หลัก คือ1.
การประหยัด / 2.การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด / 3.ความสามารถในการแขงขัน 

8. ความรับผิดชอบ (accountability) มีความหมายมากกวาความสามารถในการตอบ
คําถาม หรืออธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมไดเทานั้น ยังรวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหนาท่ี
ใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว รวมท้ังการตอบสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ เปนเรื่อง
ของความพรอมท่ีจะรับผิดชอบ ความพรอมท่ีจะถูกตรวจสอบได โดยในแงมุมของการปฏิบัติถือวา 
สํานึกรับผิดชอบเปนคุณสมบัติหรือทักษะ ท่ีบุคคลพึงแสดงออกเพ่ือเปนเครื่องช้ีวาไดยอมรับในภารกิจ
ท่ีไดรับมอบหมาย และนําไปปฏิบัติดวยความรบัผิดชอบ  

 

2. โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : 
UNDP) ไดเสนอองคประกอบของ Good Governance ไว ดังนี ้

     1. การมีสวนรวมของประชาชน (participation) All men and women should have a 
voice in decision-making, either directly or through legitimate intermediate institutions that represent 
their interests. Such broad participation is built on freedom of association and speech, as well as 
capacities to participate constructively. (ประชาชนท้ังชายและหญิงควรมีสวนรวมในกระบวนการ
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ตัดสินใจอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม โดยผานสถาบันตาง ๆ ท่ีมีอํานาจอันชอบ
ธรรม) 

     2. การสงเสริมหลักนิติธรรม (rule of law) Legal frameworks should be fair and 
enforced impartially, particularly the laws on human rights. (การใชกฎหมายเปนบรรทัดฐานในการ
ปกครองประเทศ ทุกคนตองเคารพกฎหมาย กรอบของกฎหมายท่ีใชในการปกครองประเทศตองมีความ
ยุติธรรมและบังคับใชกับคนกลุมตาง ๆ อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน) 

     3. หลักความโปรงใส (transparency) Transparency is built on the free flow of 
information. Processes, institutions and information are directly accessible to those concerned 
with them, and enough information is provided to understand and monitor them. (การเปดเผย
ขอมูลตาง ๆ ตองเปนไปอยางอิสระ ตรงไปตรงมา กระบวนการในการเปดเผยขอมูล สถาบันตองให
ประชาชนสามารถเขาถึงและรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะของทางราชการไดตามที่บัญญัติ
กฎหมายไว) 

     4. หลักการตอบสนอง (responsiveness) Institutions and processes try to serve all 
stakeholders. (การตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของประชาชนซ่ึงมีความหลากหลายและ
แตกตางกัน) 

     5. หลักของความสอดคลองตองกัน การแสดงฉันทามติรวมกัน (consensus orientation) 
Good governance mediates differing interests to reach a broad consensus on what is in the best 
interests of the group and, where possible, on policies and procedures. (การหาความเห็นรวมหรือ
ฉันทามติในความตองการหรือผลประโยชนท่ีแตกตางกันของประชาชนเพ่ือลดความขัดแยง และได
ประโยชนสูงสุด) 

     6. หลักของความเสมอภาค (equity) All men and women have opportunities to 
improve or maintain their well-being. (ประชาชนทุกคนมีความสมอภาคอยางเทาเทียมกันในการเขาถึง
โอกาสตางๆ ทางสังคม) 

     7. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ (effectiveness and 
efficiency) Processes and institutions produce results that meet   needs while making the best use of 
resources. (การใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประสิทธิผลสูงสุด) 

     8. หลักความรับผิดชอบ (accountability) Decision-makers in government, the private 
sector and civil society organisations are accountable to the public, as well as to institutional 
stakeholders. This accountability differs depending on the organisation and whether the decision is 
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internal or external to an organization. {การตัดสินใจในการดําเนินการของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาน ตองมีพันธะความรับผิดชอบในการกระทํานั้น ตองมีผูรับผิดชอบ (stakeholders)} 

     9. การมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (strategic vision)  Leaders and the public have a 
broad and long-term perspective on good governance and human development, along with a sense of 
what is needed for such development. There is also an understanding of the historical, cultural and 
social complexities in which that perspective is grounded. (ผูนําและประชาชนในประเทศมีวิสัยทัศน
ในการสรางธรรมาภิบาลและการพัฒามนุษยอยางยั่งยืน) 

 

3. สํานักนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเปนวาระแหงชาติในการสราง
ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี โดยไดกําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2542 วา
ดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ขึ้น มีผลบังคับใช 11 สิงหาคม 
2542 โดยระบุหลักการสําคัญของธรรมาภิบาล ไว 6 หลัก ท้ังนี้มีผลใหทุกสวนราชการตองปฏิบัติตาม 
ซ่ึงมีองคประกอบ ดังนี้ 1. หลักนิติธรรม เปนการบังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ
เฉพาะผูหนึ่งผูใด  

      2.หลักคุณธรรม เปนการยึดม่ันในความถูกตอง ความดีงามและมีจริยธรรมในการ
ปฏิบัติหนาท่ี  

     3. หลักความโปรงใส เปนกลไกในการตรวจสอบการทํางาน ซ่ึงตองมีกระบวนการใน
การใหประชาชนสามารถเขามาตรวจสอบการดําเนินการได ตลอดจนการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนแกประชาชนอยางตรงไปตรงมา 

     4. หลักการมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนไดแสดงความคิดเห็นตอ
การพัฒนาบานเมืองและชุมชน ตลอดจนการตรวจสอบและการแสดงประชามติท่ีมีผลตอความเปนอยู
ดวย 

     5. หลักความรับผิดชอบ เปนการสํานึกในหนาท่ีท่ีมีตอสังคม โดยมีหนวยงานหรือ
บุคคลผูรับผิดชอบในการดําเนินการนั้น ๆ  

     6. หลักความคุมคา เปนการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหใชประโยชน
สูงสุดและเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 

4. กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานท่ีไดใหความสําคัญกับธรรมาภิบาล โดยมีการ
เสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีของกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงไดกําหนด
องคประกอบ ไว 11 องคประกอบ ไดแก 
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     1. การมีสวนรวม (participation) เปนการมีสวนรวมของประชาชนและเจาหนาของรัฐ
ในการบริหารจัดการ เพ่ือใหเกิดความคิดริเริ่มและพลังการทํางานท่ีสอดประสานกัน เพ่ือบรรลุ
เปาหมายในการใหบริการประชาชน 

     2. ความยั่งยืน (sustainability) เปนการบริหารจัดการท่ีมีความสมดุลกันในวิถีชีวิต 
ความเปนอยูท่ีสอดคลองกับธรรมชาต ิ

     3. ประชาชนมีความรูสึกวาเปนส่ิงท่ีชอบธรรม (legitimacy) การยอมรับท่ีเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการของภาครัฐ ซ่ึงสอดคลองกับความตองการของประชาชน และประชาชนพรอมท่ีจะยอม
สูญเสียประโยชนสวนตนไปเพ่ือประโยชนสวนรวมท่ีตองรับผิดชอบรวมกัน 

     4. มีความโปรงใส (transparency) การบริหารจัดการในดานตาง ๆ มีการเปดเผย 
ตรงไปตรงมาและเปนไปตามท่ีกําหนดไว ตลอดจนการตรวจสอบการทํางานเพ่ือใหเกิดความโปรงใส 

     5. ความเปนธรรม (equity) และความเสมอภาค (equality) มีการกระจายการพัฒนา
อยางท่ัวถึงเทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติ และมีระบบการรับเรื่องราวรองทุกขท่ีชัดเจน 

     6. ความสามารถท่ีจะพัฒนาทรัพยากรและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
คือ การพัฒนาบุคลากรใหเกิดความรูและทักษะการทํางาน ตลอดจนการนําไปใชเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติท่ี
ถูกตองเปนธรรม 

     7. การสงเสริมความเสมอภาคทางเพศ (promoting gender balance) เปดโอกาสใหสตรี
ทุกลุมไดมีบทบาทในการพัฒนาสังคมในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะการปกครองสวนทองถ่ินใหมาขึ้น 

     8. การอดทนอดกล้ัน (tolerance) และการยอมรับ (acceptance) ตอทัศนะท่ีหลากหลาย 
(Diverse Perspectives) เพ่ือหาฉันทามติ และลดความขัดแยงดวยเหตุผล และเปนท่ียอมรับของทุกฝาย 

     9. การดําเนินการตาหลักนิติธรรม (operating by rule of law) พัฒนา ปรับปรุง แกไข
และเพ่ิมเติมกฎหมายใหมีความทันสมัยและเปนธรรม 

     10. ความรับผิดชอบ (accountability) เจาหนาท่ีตองมีความรับผิดชอบตอประชาชน 
ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานเปนตัวช้ีวัดในความสําเร็จของหนวยงาน 

     11. การเปนผูกํากับดูแล (regulator) ในท่ีนี้เปนการโอนภารกิจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทองถ่ินไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารจัดการ ซ่ึงจะมีความใกลชิดกับประชาชนมาก
ท่ีสุด (การกํากับดูแลเปนการบริหารจัดการแทนการควบคุม) 

5. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หลักธรรมาภิบาลของ ก.พ. เปน
ผลมาจากการประชุมประจําประหวาง ก.พ. กับ สวนราชการ เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2542 ซ่ึงเนน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการใหบริการของรัฐ ประกอบไปดวย 6 หลัก คือ  1. หลักนิติธรรม  
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2. หลักความโปรงใส   3. หลักความรับผิดชอบ   4. หลักความคุมคา   5. หลักการมีสวนรวม   6. หลัก
คุณธรรม5 

ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดมีหลักธรรมาภิบาลท่ีเหมือนกับหลักธรรมาภิบาลของสํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยสํานักงาน ก.พ. เนนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการใหบริการของรัฐ แต ธรร
มาภิบาลเนนเกี่ยวกับการกําหนดเปนกรอบแนวทางใหแกหนวยงานราชการไดถือปฏิบัต ิ

ธรรมาภิบาล (Good Governance) ไดถูกนิยามและมีองคประกอบหลายอยางซ่ึงเหมือนกัน
บางและแตกตางกันบาง ท้ังนี้ขึ้นอยูกับแนวความคิดของแตละหนวยงาน แตละบุคคลท่ีจะให
องคประกอบนั้น ๆ  

การใหองคประกอบท่ีแยกยอยและลึกลงไปนั้นอาจจะสรางปญหาใหกับทางวิชาการได 
เพราะจะสรางความสับสนในการนําไปใชหรือการปฏิบัติ บางครั้งทําใหเกิดการสับสนและไมรูวาจะใช
ของหนวยงานใดหรือของนักวิชาการทานใด ดังนั้น เพ่ือใหงายตอการศึกษา ผูวิจัยจึงไดเรียบเรียงเปน
ตารางเพ่ือเปรียบเทียบหนวยงานท่ีใหองคประกอบของธรรมาภิบาล เพ่ือใหเกิดความเขาใจ ดังนีต้อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 หลักคุณธรรม และความคุมคาจะดูเปนเรื่องท่ียากในการอธิบาย บอยครั้งอาจเปนเรื่อง ทางอัตวิสัย (Subjectivity)  

ของแตละบุคคล หนวยงานท่ีใหแนวคิดประเด็นนี้ อธิบายวา คุณธรรมในท่ีนี้ครอบคลุมอยางนอย 2 ประการ 1. การ
ยึดหลักวิชาชีพนิยม (Professionalism) โดยตระหนักวาอาชีพตนเปนประโยชนตอตนเองและสังคม และปฏิเสธท่ี   
“รูแจง” เกี่ยวกับอาชีพตน  2. การยึดจรรยาบรรณ ไดแก มาตรฐานความประพฤติและการใชดุลยพินิจทางศีลธรรมวา 
ถูกหรือผิด สมควรหรือไมสมควร ขณะท่ีความคุมคาอาจกลาวสรุปความไดวา เปนการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตลอดจนใชทรัพยากรทางสังคมใหถูกตอง เหมาะสมสูงสุด 
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ตารางที่ 2.2 องคประกอบของธรรมาภิบาล 

 

บุคคล / องคกรที่ใช องคประกอบ ลักษณะเดน 
UN ESCAP 1. การมีสวนรวม   

2. หลักนิติธรรม  
3. ความโปรงใส  
4. ความสอดคลองกัน   
5. ความตอบสนอง   
6. ความเทาเทียมและความครอบคลุม  
7. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
8. ความรับผิดชอบ  

เปนแนวคิด 
 ”กระแสหลัก”

เกี่ยวกับ
กระบวนการ

ตัดสินใจ 

World Bank 1. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และ
พันธหนาท่ี (voice and accountability)  
2. ความไมม่ันคงทางการเมืองและความ
รุนแรง (political instability and violence)  
3.ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง รั ฐ บ า ล 
(governance effectiveness)  
4. คุณภาพของขอบังคับ (regulatory burden)  
5. หลักนิติธรรม (rule of law)  
6. การควบคุมการคอรัปช่ัน (control 
of corruption) 

เปนแนวคิด 
 ”กระแสหลัก”
เกี่ยวกับวิธีการ

ปฏิบัติในการใช
อํานาจ  

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2541), 
UNDP 

1. การมีสวนรวมของประชาชน 
2. กฎหมายท่ียุติธรรม 
3. เปดเผยโปรงใส 
4. การมีฉันทานุมัติในสังคม  
5. กลไกการเมืองท่ีชอบธรรม  
6. ความเสมอภาค  
7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
8. พันธะความรับผิดชอบตอสังคม 
9. การมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ 
 

- 
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ตารางที่ 2.2 องคประกอบของธรรมาภิบาล (ตอ) 
 

บุคคล องคกรที่ใช องคประกอบ ลักษณะเดน 
1. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล

เรือน (ก.พ.) (2542) 
2. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร) (2542) 
3. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ (สศช.) (2542) 
4. สํานักนายกรัฐมนตรี (2542)  

1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. ความโปรงใส 
4. การมีสวนรวม 
5. ความสํานึกรับผิดชอบ 
6. ความคุมคา6 

เปนแนวคิด 
“กระแสหลัก” 
ในวงราชการ

ไทย 

อมรา พงศาพิชญ และ 
นิตยา กัทลีรดะพันธ (2541) 
(สถาบันพระปกเกลา, 2549) 

1. การมีสวนรวม (participation) 
2. มีความโปรงใส (transparency) 
3. การทํางานอยางมีหลักการและเหตุผล

และสามารถตรวจสอบได (accountability) 
4. สามารถคาดการณได (predictability) 

เปนงานท่ีกลาวถึง
อ งค ก ร ใ ห ทุ น แ ก
ภาคประชาสังคม 
ซึ่งแตละ หนวยงาน
เ ห ล า นี้  มี ผ ล ต อ
ปญหาทางเศรษฐกิจ 
และการมีสวนรวม
ของภาคประชาสังคม 

อานันท  ปนยารชุน (2541)  1. กฎหมายท่ีเปนธรรม 
2. (กระบวนการในการออกกฎหมาย)

ตองเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวน
รวมและโปรงใส 

3. ตองมีระบบตรวจสอบท่ีเหมาะสม 
4. มีภาคประชาสังคมท่ีเขมแข็ง ตองมี

ส่ือท่ีอิสระ เพ่ือรับประกันประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบ 

5.สามารถคาดการณได (predictability) 
และรับผิดชอบ (accountability) 

เปนการนําเสนอ
แ น ว คิ ด เ รื่ อ ง นี้
จ า ก มุ ม ม อ ง 
ขั้ น ต อ น ท า ง
กฎหมาย รวมท้ัง
ช้ี ใ ห เ ห็ น
ขอบกพรองของ
กระบวนการนิติ
บัญญัติของไทย 

                                                
6 ในป พ.ศ. 2546 มีการออกพระราชกฤษฎีกาท่ีครอบคลุมถึงการบริหารภาครัฐแนวใหม (New Public Management) 

ซึ่งประกอบดวย การเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) และการจัดการความรู (Knowledge 
Management) ประกอบเขากับหลักการท้ัง 6 นี้  



35 
 

ตารางที่ 2.2 องคประกอบของธรรมาภิบาล (ตอ) 
 

บุคคล องคกรที่ใช องคประกอบ ลักษณะเดน 
ธีรยุทธ บุญมี 1.ปฏิรูปองคกร สถาบัน และพฤติกรรม

ของบุคคลเพ่ือใหประเทศเขมแข็ง 
2. ทําใหประชาชนเขมแข็ง 
3. การพ่ึงตนเองของสังคมไทย 
4. ยึดถือปรัชญาทางเศรษฐกิจแบบกิน

อยูพอเพียง 
5. วางยุทธศาสตร หรือแผนฟนฟูทาง

เศรษฐกิจท่ีถูกตอง 
6. สงเสริมความเกื้อกูลในสังคมไทย 

ถึ ง แ ม
แ น ว ค ว า ม คิ ด
เหล านี้ จะเปน
ก า ร ก ล า ว ถึ ง
หลักการกวางๆ 
โดยใชภาษาท่ี
ตางออกไป แต
ธีรยุทธ มักถูก
กล า ว ถึ ง  แ ละ
อ า ง อิ ง เ ส ม อ 
เ ม่ื อ ก ล า ว ถึ ง 
“ธรรมาภิบาล” 
 
 

เมทินี พงษเวช และ 
สุธีรา ทอมสัน 

(สถาบันพระปกเกลา, 2549) 

ท้ัง 2 ทานนี้มีความเห็นโดยรวมแลว
สอดคลองกับแนวคิดของนักคิดอ่ืนๆ 
เชน หลักนิติธรรม, ความโปรงใส, 
การมีสวนรวม, สํานึกรับผิดชอบ 

อย างไรก็ตาม
จุดเดนของงาน
ช้ินนี้ อยู ท่ี ก า ร
เนนความสําคัญ
ข อ ง ก า ร ผ ส ม 
ผสาน บทบาท 
ความเสมอภาค
ข อ ง เ พ ศ ห ญิ ง
ชายมากขึ้น 
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ตารางที่ 2.2 องคประกอบของธรรมาภิบาล (ตอ) 
 

บุคคล องคกรที่ใช องคประกอบ ลักษณะเดน 
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา 

ประเทศไทย 
1.หลักนิติศาสตร    2. หลักคุณธรรม 
3.หลักความโปรงใส 
4.หลักการมีสวนรวม 
5.หลักความรับผิดชอบ 
6.หลักความคุมคา7 

 

กระทรวงมหาดไทย 1.การมีสวนรวม 
2.ความยั่งยืน (sustainability) 
3.ประชาชนมีความรูสึกวาเปนส่ิงท่ี

ชอบธรรม (legitimacy) 
4.มีความโปรงใส 
5.มีความเปนธรรม (equity) 
6.มีความสามารถท่ีจะพัฒนา

ทรัพยากรและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีด ี

7.สงเสริมความเสมอภาคทางเพศ 
8.การอดทนอดกล้ัน (tolerance) 
9.การดําเนินการตามหลักนิติธรรม 
10. ความรับผิดชอบ 
11. การเปนผูกํากับดูแล (regulator) 

 

บวรศักดิ์  อุวรรณโณ (2542) 1.การมีสวนรวม (participation) 
2.ความโปรงใส (transparency) 
3.ความรับผิดชอบท่ีตองตอบคําถาม

และถูกวิจารณได (accountability) 

 

 

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก  สมบูรณ ศิริประชัย. (2552). ธรรมาภิบาลภายใตกระแสโลกาภิวัฒน :  นัยตอ
ประเทศไทย. หนา  58-61 

                                                
7 หลักการนี้ครอบคลุม เช่ือมโยงไปถึงวิธีคิดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สศช.) เนื่องจากจัดทําจากขอมูลชุดเดียวกัน  
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2.5  ธรรมาภิบาลในประเทศไทย 
 
การพัฒนาธรรมาภิบาลในประเทศไทยนั้น ไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง ควบคูกับการ

พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ท่ีเห็นไดชัดก็คือชวงของการปฏิวัติของภาคประชาชน 14 
ตุลา 2516 ไดทําใหเกิดการมีสวนรวมทางการเมืองขึ้น นั่นก็คือการพัฒนาความรูท่ีประชาชนสามารถเขา
มามีสวนรวมในการกําหนดอนาคตของประเทศไทยได แตหลายตอหลายครั้งการพัฒนาดานธรรมาภิบาล 
ก็ยังไมเกิดผลเห็นเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน เหตุผลท่ีเปนเชนนั้น คือ การขาดแรงสนับสนุนอยางจริงจังจาก
ภาครัฐและการเขามามีสวนรวมของภาคประชาชน และในอดีตรัฐบาลเองเปนผูกระทําผิดธรรมาภิบาล 
เห็นไดจากการขาดจริยธรรม คุณธรรม ดานการบริหารจัดการภาคารัฐ เชน การคอรรัปช่ันของ
นักการเมือง และขาราชการ การประพฤติผิดดานวินัย เปนตน ดวยเหตุนี้เองทําใหปญหาตาง ๆ สะสม
และแกไขไดยาก 

การปฏิรูประบบราชการในสมัยพลเอก เปรม ตินสูลลานนท พ.ศ. 2523 ไดมีนโยบาย
เกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผนดิน โดยจํากัดการขยายตัวของ
ขาราชการและลูกจางไมเกิดรอยละ 2 ของจํานวนขาราชการ มีการจัดทําแผนอัตรากําลังคน 3 ปมาใช 
อีกอยางหนึ่งก็คือ การปฏิรูปดานการบริหารจัดการเพ่ือลดความซํ้าซอนของงานลง เพ่ือใหเกิดความ
คลองตัวในการบริหารจัดการ แตในขณะนั้นนโยบายก็ไมไดรับความสนใจอยางจริงจังจากขาราชการ 
เชนเดียวกับในสมัยของ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน ในป 2532 ไดมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ 2532 เพ่ือใชในการปรังปรุง
ประสิทธิภาพของการบริหารราชการ แตก็ไมไดรับความสนใจจากหนวยงานของรัฐ 

จนกระท่ังเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้น ในราวป 2539 ตอเนื่องถึงป 2540 ทําใหเศรษฐกิจ
ไทยตกต่ําถึงขีดสุด เกิดภาวะลมทางเศรษฐกิจ บริษัทมากมายตองปดตัวลง และตองปลดคนงาน
ออกเปนจํานวนมาก การเงินการธนาคารลมสลาย เกิดการประทวงรัฐบาลใหลาออกอยางรุนแรง 
มิหนําซํ้าภาวะการณลมละลายทําใหคนคิดพยายามฆาตัวตายมากท่ีสุด ผลจากพิษเศรษฐกิจเหลานี ้ทําให
ประเทศไทยตองกูเงินจาก IMF (International Monetary Fund) เพ่ือใชในการฟนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศ แตการกูเงินจาก กองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ IMF นั้น ไดมีเง่ือนไขท่ีใหประเทศไทย
ตองจัดทําหรือสรางธรรมาภิบาลขึ้นในสังคมไทย  เนื่องจาก IMF8  รูดีถึงสาเหตุท่ีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้น
ในประเทศไทยเนื่องมาจากการขาดการบริหารจัดการท่ีดีนั่นเอง  
                                                
8 การปลอยเงินกูภายใตโครงการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ ของ IMF นี้ IMF มีประสบการณอยางดีในการปลอย

เงินกูใหกับลูกหนี้ท่ีเปนประเทศกําลังพัฒนา ดังนั้น IMF จึงตระหนักวา การปฏิรูปโดยการปรับโครงสรางทาง
เศรษฐกิจนั้นไมอาจทําไดอยางมีประสิทธิภาพ ถาปราศจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสถาบันธรรมาภิบาล 
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ดังท่ีทราบกันท่ัวไปแลววา สาเหตุสําคัญประการหนึ่งเกิดจากความบกพรอง ความออนแอ
และหยอนประสิทธิภาพของกลไกดานการบริหารจัดการในระดับชาติและระดับองคกรท้ังในภาครัฐและ
เอกชน รวมไปถึงการทุจริตและการกระทําผิดจริยธรรมในวิชาชีพ ซ่ึงพิจารณาได ดังนี ้

1 สาเหตุของการขาดการบริหารจัดการที่ดีภายในประเทศ   
1.1 การขาดกลไกและกฎเกณฑท่ีดีพอในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม พบวา 

กลไกท่ีมีอยูบกพรอง ไมสามารถเตือนภัยท่ีเคล่ือนตัวเขามากระทบระบบเศรษฐกิจและการเงินอยาง
รวดเร็วได รวมท้ัง เม่ือถูกกระทบแลวยังไมสามารถปรับเปล่ียนกลไกและฟนเฟองการบริหารจัดการ
ตาง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนทันตอสถานการณได 

1.2 ความออนดอยและถดถอยของกลุมขาราชการ นักวิชาการหรือเทคโนแครต 
(Technocrats) ซ่ึงคนกลุมนี้ ควรจะตองมีบทบาทสําคัญในการศึกษา คนควา เสนอแนะนโยบายและ
แกไขขอบกพรองตาง ๆ ท่ีจําเปนในการบริหารประเทศ 

1.3 ระบบการตัดสินใจและบริหารจัดการท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนมีลักษณะท่ี
ขาดความโปรงใส บริสุทธ์ิ และยุติธรรม สงผลใหตัวระบบเองไมมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็เปด
โอกาสหรือชองทางใหเกิดการฉอฉล ผิดจริยธรรมในวิชาชีพขึ้นได 

1.4 ประชาชนขาดขอมูลขาวสาร ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณบานเมือง
อยางชัดเจน จึงทําใหไมมีโอกาสในการรวมตัดสินใจและรวมแกไขปญหา 

1.5 ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและเอกชน ซ่ึงเกิดขึ้นอยางกวางขวาง
และมีการรวมกันการทําทุจริตอยางเปนกระบวนการ 

จากปญหาดังกลาว ประเทศไทยในอดีตมิไดตระหนักถึงการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
หรือทําใหขาดธรรมาภิบาล ในการบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงในอดีตนั้นจะเปนราชการบริหาร ซ่ึงไม
เกิดประสิทธิภาพ และเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการสูง ซ่ึงตองมีการปรับเปล่ียนเปน
บริหารราชการแผนดิน จึงทําใหการทํางานในระบบราชการมีประสิทธิภาพ มีหลักวิชาการในการ
บริหารงานราชการขึ้น  

ดังนั้น การแกไขปญหาจากการตั้งเง่ือนไขของ IMF ก็คือ การขจัดสาเหตุของปญหา
ดังกลาวขางตนโดยการสรางธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ใหปรากฏเปน
จริงในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยการแกไขปญหาอยางยั้งยืน โดย 

ภาครัฐ ซ่ึงเปนหนวยงานหลักจะตองมีการปฏิรูปบทบาท หนาท่ี โครงสรางและ
กระบวนการทํางานของหนวยงาน กลไกการบริหารใหสามารถบริหารทรัพยากรของสังคมอยาง
โปรงใส ซ่ือตรงเปนธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีสมรรถนะสูงในการนําบริการของรัฐท่ีมี
คุณภาพไปสูประชาชน โดยจะตองมีการเปล่ียนทัศนคติ คานิยมและวิธีทํางานของเจาหนาท่ีรัฐ ให
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ทํางานโดยยึดถือประชาชนเปนศูนยกลางและสามารถ รวมทํางานกับภาคประชาชนและภาคเอกชนได
อยางราบรื่น 

ภาคธุรกิจเอกชน จะตองมีการปฏิรูปและกําหนดกติกาในหนวยงานของภาคธุรกิจเอกชน 
เชน บรรษัท บริษัท หางหุนสวน ใหมีกติกาการทํางานท่ีโปรงใส ซ่ือตรง เปนธรรมตอลูกคา ความ
รับผิดชอบตอผูถือหุนและตอสังคม รวมท้ังมีระบบติดตามตรวจสอบการใหบริการท่ีมีมาตรฐาน
เทียบเทาระดับสากล และรวมทํางานกับภาครัฐและภาคประชาชนไดอยางราบรื่น เปนมิตรและมีความ
ไววางใจซ่ึงกันและกัน 

ภาคประชาชน จะตองสรางความตระหนักหรือสํานึกตั้งแตระดับปจเจกบุคคลถึงระดับ
กลุมประชาสังคม ในเรื่องของสิทธิ หนาท่ีและความรับผิดชอบตอตนเองและสาธารณะท้ังในทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพ่ือเปนพลังของประเทศท่ีมีคุณภาพ มีความรู ความเขาใจในหลักการของ
การสรางกลไกการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีหรือธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นและทํานุบํารุงรักษา
ใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

นอกจากนี้แลว ยังมีกระแสหลักจากภายนอกประเทศเปนเง่ือนไขใหเกิดการบริหารจัดการโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลและมีอิทธิพลตอความกระตือรือรนท่ีจะสรางธรรมาภิบาลขึ้นในสังคมไทย  

2.  สาเหตุจากภายนอกประเทศที่ทําใหเกิดธรรมาภิบาล 
2.1  กระแสประชาธิปไตยในสังคมโลกมีอิทธิพลตอแนวคิดและคานิยมในการพัฒนา

ของประเทศตาง ๆ อยางกวางขวาง โดยเฉพาะการใหความสําคัญตอการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การมีสวนรวมของประชาชน การพิทักษสิทธิมนุษยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมมากขึน้ 

2.2  กระแสของการผลักดันใหมีการปฏิรูปในเรื่องโลกาภิบาล (global governance) 
และการจัดการระบบเศรษฐกิจโลก (global economic governance) โดยการพัฒนาองคกรระหวางประเทศ
ใหมีบทบาทในดานการเมือง ความม่ันคงและเศรษฐกิจของโลกมากขึ้น รวมท้ังการปฏิรูปองคการ
ระหวางประเทศใหมีความโปรงใสและมีความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น 

2.3  กระแสสังคมท่ัวโลก โดยใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน การกระจายอํานาจและการพัฒนาทองถ่ิน ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินการเคารพสิทธิ
ซ่ึงกันและกัน โดยตระหนักถึงสิทธิของเด็ก สตรีและคนชรา และใหความสําคัญตอการเสริมสราง     
ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยเนนความโปรงใส การตรวจสอบได ความมีสํานึก
รับผิดชอบ และการเสริมสรางประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 

2.4  เ ง่ือนไขจาก IMF ท่ีจะตองจัดใหมีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีหรือ            
ธรรมาภิบาลขึ้นในประเทศไทย 
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จากเง่ือนไขภายนอกดังกลาว สงผลใหเกิดการปรับแกกฎหมายภายในใหสามารถรองรับ
กับกระแสภายนอก เพ่ือใหเกิดการเสริมสรางธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในการ
บริหารจัดการประเทศ ดังนี ้

3 การปรับแกกฎหมายภายในเพ่ือใหสอดคลองกับกระแสภายนอกเพ่ือใหเกิดการเสริมสราง
ธรรมาภิบาล   

3.1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดวางรากฐานของธรรมาภิบาลไว
อยางครบถวน หลักการท่ีสําคัญ ไดแก การสรางความโปรงใสในการบริหารจัดการประเทศ การ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทุกดานท้ังระดับชาติ ทองถ่ิน ชุมชนและ
ในทุกระดับตั้งแตรวมรับรูไปจนถึงรวมทําและรวมรับผล 

3.2  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.
2546 ท่ีสงผลใหเกิดการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐซ่ึงเปนกลไกหลักใน การบริหารจัดการประเทศ
ไปสูการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมท่ีมุงเนนการสรางระบบบริหารจัดการท่ีดี การเปนองคกรแหง
การเรียนรู การบริหารจัดการมุงผลสัมฤทธ์ิ สงผลใหภาคราชการตองปรับแนวทางการบริหารจัดการ
โดยมีการกําหนดเปาหมาย แนวทาง วิธีการใหบริการแกกลุมผูรับบริการท่ีชัดเจน รวมถึงมีความชัดเจน
ในเรื่องผลผลิต ผลลัพธ ท่ีสามารถวัดผลอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนไปใน
ทิศทางท่ีสนับสนุนใหเกิดธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการประเทศ โดยเฉพาะการเปดโอกาสให
ภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะแทนภาครัฐมากขึ้น สวนภารกิจท่ีภาครัฐตองเปน
ผูดําเนินการเองใหปรับรูปแบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพและมีความคลองตัวสูง 
นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพการ
ใหบริการและในระดับบุคคลโดยมีตัวช้ีวัดและ Best Practice เพ่ือใชเปนเกณฑในการประเมินผลท่ี
ชัดเจน และนําผลการประเมินไปใชประกอบในการพิจารณาจัดสรรรางวัลประจําปของสวนราชการ การ
พิจารณาความดีความชอบในระดับเจาหนาท่ี และรายงานผลการปฏิบัติราชการขององคกรตอสาธารณะ 

จากเหตุผลดังกลาว  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 3/1 บัญญัติวา การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจ การตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ท้ังนี้โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีตอง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 
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ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการส่ังการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได 

ดังนั้น จากวรรคสาม ท่ีบัญญัติวาในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีด ีนั่นแสดงวาตองมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติให ก.พ.ร. ปรับปรุงและจัดระบบการตรวจสอบภาคราชการเสียใหมใหมี
ความสอดคลองกับการพัฒนาระบบราชการ และระบบการบริหารการคลังภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ตลอดจนหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ีพ.ศ. 2546 

จากบทบัญญัติ ดังกลาว จึงไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ขึ้นมา โดยมี เปาหมายสําคัญ 7 ประการ กําหนดไวในมาตรา 6 
แหงพระราชกฤษฎีกา 

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายดังตอไปนี ้
1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
6.       ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 

บทบัญญัติดังกลาว เปนการกําหนดขอบเขตความหมายของคําวา“การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีด”ี ในภาพรวมซ่ึงจะเปนการช้ีใหเห็นวัตถุประสงคของการบริหารราชการท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาฯ และเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการในการกระทําภารกิจใด
ภารกิจหนึ่งวา ตองมีความมุงหมายใหบรรลุเปาหมายในส่ิงเหลานี้ คือ 

1.  เกิดประโยชนสุขของประชาชน ซ่ึงไดแก การบริหารราชการท่ีตอบสนอง 
(Responsiveness) ตอความตองการของประชาชนและพยายามมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive 
impact) ตอการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
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2.  เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ซ่ึงไดแก การบริหารเพ่ือใหไดรับผลลัพธ (outcome) 
ตรงตามวัตถุประสงค (objective) ท่ีวางไว โดยมีการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ (Result-Based 
management) และการจัดทําขอตกลงวาดวยผลงาน (performance agreement) ในทุกระดบั 

3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ซ่ึงไดแก การบริหารท่ี
จะตองพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขา (input) กับผลลัพธ (outcome) ท่ีเกิดขึ้น โดยมี
การทํา Cost-Benefit Analysis ใหสามารถวิเคราะหความเปนไปไดและความคุมคาของแผนงานหรือ
โครงการตาง ๆ เทียบกับประโยชนท่ีไดรับ รวมท้ังจัดระบบการวางเปาหมายการทํางานและวัดผลงาน
ของแตละบุคคล (individual scorecards) ท่ีเช่ือมโยงกับระดับองคการ (organization scorecards) 

4. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ซ่ึงไดแก การกําหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) และจัดใหมีการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจ (empowerment) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเสร็จส้ินท่ีจุดบริการใกลตัวกับประชาชน รวมท้ัง
การปฏิบัติงานในรูปแบบ One-Stop Service 

5.  มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ ซ่ึงไดแก การทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนทํางานใหมอยูเสมอ (process redesign) ซ่ึงจําเปนตองทบทวนลําดับ
ความสําคัญและความจําเปนของแผนงานและโครงการทุกระยะ (program evaluation) การยุบเลิกสวน
ราชการท่ีไมจําเปนและการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ ใหเหมาะสมกับสภาวการณอยูเสมอ 

6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ ซ่ึง
ไดแก การปฏิบัติราชการท่ีมุงเนนถึงความตองการและความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการเปนหลัก 
โดยมีการสํารวจความตองการของประชาชน (citizen survey) และความพึงพอใจของผูรับบริการ (customer 
Survey) ในหลากหลายวิธีและเปนไปอยางสมํ่าเสมอเพ่ือนํามาปรับปรุงการปฏิบัติราชการตอไป 

7.  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ ซึ่งไดแก การตรวจสอบและ
วัดผลการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดการควบคุมตนเอง (internal control) ซึ่งจะทําใหสามารถผลักดันการ
ปฏิบัติงานขององคกรใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ (ธฤษณุ, 39 - 45) 
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2.6 แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล 
 

2.5.1 ความเปนมาของเทศบาล 
 

เม่ือป พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดําริใหทดลอง
จัดตั้งหนวยการปกครองแบบใหมในระดับทองถ่ิน เรียกวาสุขาภิบาลกรุงเทพฯ การจัดตั้งครั้งนั้นเกิดจาก
ในหลวงรัชกาลท่ี 5 ไดเสร็จประพาสยุโรปและประเทศเพ่ือนบานท่ีเปนเมืองขึ้นของอังกฤษหลายครั้ง 
และไดทรงทอดพระเนตรบทบาทของหนวยงานทองถ่ินในการดูแลทองถ่ินของตนเองในประเทศ
เหลานั้น การจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ในป พ.ศ. 2440 เปนไปตามกฎหมายท่ีเรียกวาพระราชกําหนด
สุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 แตแทนท่ีการปกครองทองถ่ินดังกลาวจะเปนแบบการปกครองตนเองใน
ระดับทองถ่ิน (Local Self Government) เชนในตะวันตกท่ีสมาชิกสภาและฝายบริหารมาจากการเลือกตั้ง
ประชาชน สุขาภิบาลกรุงเทพฯ กลับมีลักษณะเปนการปกครองทองถ่ินโดยขาราชการประจํา (Local 
Government by Government Officials) ท่ีผูบริหารสุขาภิบาลกรุงเทพฯ เม่ือแรกตั้งกลับเปนขาราชการ
ประจําท้ังส้ิน คือ เสนาบดีกระทรวงนครบาล นายชาง และนายแพทย 

ตอมา ในป พ.ศ. 2448 หลังจากท่ีเคยเสด็จตลาดทาฉลอม เมืองสมุทรสาครและทรงพบวา 
ตลาดสกปรกมาก และสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีมหาดไทยไดตําหนิขาราชการเมือง
สมุทรสาคร จนสงผลใหตลาดและเมืองทาฉลอมไดรับการดูแลอยางดีในเวลาตอมา จึงไดทรงจัดตั้ง
สุขาภิบาลทาฉลอมขึ้นเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 (ร.ศ. 124) และ 2 ปหลังจากนั้นก็ไดมีการตรวจ
พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ใหมีการจัดตั้งสุขาภิบาลในหัวเมืองตาง ๆ ท่ัว
ประเทศ สุขาภิบาลเหลานั้นลวนมีกรรมการเปนขาราชการประจําท้ังส้ิน ซ่ึงช้ีใหเห็นวาตองการพัฒนาการ
ปกครองทองถ่ินแบบเมืองมากกวาการปกครองตนเองในระดับทองถ่ิน 

พระราชบัญญัติสุขาภิบาลฉบับดังกลาวแบงสุขาภิบาลออกเปน 2 ประเภท คือ สุขาภิบาล
เมืองและสุขาภิบาลตําบล อยางแรกมีกรรมการ 11 คน อยางหลังมีกรรมการ 5 คน ปรากฏวากรรมการ
ท้ังหมดลวนเปนขาราชการสวนภูมิภาค ไดแก ผูวาราชการเมือง ปลัดเมือง นายอําเภอ ครู และกํานัน 
ผูใหญบาน สุขาภิบาลท้ังสองประเภทนี้มีองคกรทํางานชุดเดียว คือคณะกรรมการสุขาภิบาลซ่ึงทําหนาท่ี
ท้ังดานนิติบัญญัติและบริหาร 

สุขาภิบาลท้ัง 2 ประเภทมีหนาท่ีสําคัญ 4 อยาง คือ รักษาความสะอาดในทองท่ี ปองกัน
และรักษาความเจ็บไข บํารุงรักษาถนน และจัดการศึกษาขั้นตนของประชาชน ดวยการสนับสนุนจากรัฐ
การจัดตั้งสุขาภิบาลตามหัวเมืองตาง ๆ จึงกระจายออกไปถึง 35 แหงในรัชสมัยดังกลาว 

ในสมัยนี้ ความสนใจของผูนําอยูท่ีการทดลองจัดตั้งสภาประชาธิปไตย ดังท่ีเรียกวา “ดุสิต
ธานี” และการสรางขบวนการลูกเสือ ดวยเหตุนี้แมวาสุขาภิบาลจะไมถูกยกเลิก แตเม่ือไมไดรับการ
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สงเสริมจากระดับบนดังท่ีเคยปรากฏในสมัยกอนหนาจึงสงผลใหสุขาภิบาลตกอยูในสภาพอยูกับท่ีทํา
ใหจํานวนสุขาภิบาล คือ 35 แหง ท่ัวประเทศไมเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ก็ไมมีการดําเนินการใด ๆ เพ่ือ
ปรับปรุงหรือจัดตั้งการปกครองทองถ่ินรูปแบบอ่ืน ๆ ใดอีก 

ในป  พ.ศ. 2470 ในหลวงรัชกาลท่ี 7 ไดทรงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพ่ือ
ทําการศึกษาบทเรียนจากประเทศเพ่ือนบาน เรียกวา คณะกรรมการจัดการประชาภิบาล นําโดยท่ีปรึกษา
ชาวตางประเทศ ช่ือ ริชารด ดี เครก (Richard D. Craig) ผลการศึกษา พบวา ควรจัดตั้งเทศบาลขึ้นมา ราง
พระราชบัญญัติเทศบาลไดรับการพิจารณาในสภาเสนาบดี เม่ือวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2473 สภา
เสนาบดีเห็นชอบในหลักการและใหกรมรางกฎหมายพิจารณาหลักการในรางกฎหมายฉบับนั้น ตั้งแต
เดือนกุมภาพันธปเดียวกัน แตก็ยังไมมีการนําออกมาบังคับใชเปนกฎหมายจนเกิดเหตุการณ 24 
มิถุนายน พ.ศ. 2475 

สาเหตุท่ีพระองคทรงเตรียมจัดตั้งเทศบาล เพราะทรงเห็นวาประชาชนไทยควรจะได
ฝกฝนควบคุมการของทองถ่ิน กอนท่ีพวกเขาจะควบคุมกิจการของรัฐในระบบรัฐสภาท่ีเกิดขึ้นใน
อนาคต ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2474 พระองคทรงพระราชทานสัมภาษณแกหนังสือพิมพตางประเทศวา 
“ขาพเจาเช่ือวา ประชาชนควรจะมีสิทธิมีเสียงในกิจการของทองถ่ิน... ขาพเจาเห็นวาเปนการผิดพลาด 
ถาเราจะมีการปกครองระบอบรัฐสภา กอนท่ีประชาชนจะมีโอกาสเรียนรูและมีประสบการณอยางดี
เกี่ยวกับการใชสิทธิเลือกตั้งในกิจการปกครองทองถ่ิน 

เนื่องจากสุขาภิบาลไมไดรับความสนใจตอไปในสมัยนี้ สุขาภิบาลจึงยังคงอยูในสภาพเดิม 
คือ 35 แหง แตการบริหารก็ลดนอยลงเปนลําดับ เนื่องจากกรรมการสุขาภิบาลเปนขาราชการประจําตอง
ทํางานตามหนาท่ีหลักของตน เม่ืองานของสุขาภิบาลเปนงานฝาก และผูนําไมใหความสนใจ งานฝากก็
จึงแทบไมมีใครใหความสําคัญและดําเนินงาน 

รัฐบาลคณะราษฎรมีนโยบายชัดเจนท่ีจะกระจายอํานาจไปสูทองถ่ินดวยการสถาปนา
หนวยการปกครองตนเองระดับทองถ่ินตามแบบตะวันตกขึ้นเปนครั้งแรกโดนกฎหมายฉบับนี้
กําหนดใหมี เทศบาล 3 ระดับ ไดแก เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล เริ่มตนท่ีการยกฐาน
นะสุขาภิบาล 35 แหง ท่ีมีอยูเดิมเปนเทศบาลแลวมีการการจัดตั้งเพ่ิมเติม ขณะนั้นมีตําบลจํานวน 4,800 
แหง รัฐบาลท่ีจะยกฐานะตําบลใหเปนเทศบาล ท้ังนี้ เริ่มจัดตั้งเทศบาลครั้งแรกในป พ.ศ. 2478 โดยมิได
จัดตั้งการปกครองทองถ่ินรูปอ่ืนอีกเลย พ้ืนท่ีใดจะจัดตั้งใหเปนเทศบาล รัฐบาลจะเปนผูพิจารณา
กําหนด เวนแตเทศบาลเมืองกฎหมายบังคับใหตองตั้งขึ้นในตําบล หรือสวนของตําบลอันเปนท่ีตั้งศาลา
กลางจังหวัด 

เทศบาลในช้ันนั้นแบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน 2 องคกร คือ สภาเทศบาลและคณะ
เทศมนตรี ทําหนาท่ีฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารตามลําดับ สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) มาจากการเลือกตั้ง
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ของประชาชนภายในเขตเทศบาลนั้น ๆ วาระสภาเทศบาลและคณะผูบริหารมีกําหนด 5 ป ในระยะแรกนี้
รัฐบาลตระหนักดีวาปกครองตนเองรูปเทศบาลเปนของใหมสําหรับประชาชน อาจยังไมมีความรูความเขาใจ
ท่ีดีเพียงพอกําหนดบทเฉพาะกาลกําหนดสวนประกอบของ ส.ท. ตามลําดับขั้น ดังนี ้

1.  ทองถ่ินใดมีสภาพเปนเทศบาลแลว ใหรัฐบาลแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและ
มีพ้ืนความรูตามท่ีกฎกระทรวงกําหนด เปน ส.ท. เพ่ือใหเปน “ผูเริ่มการ” 

2. ในระยะเวลา 1 ป นับแตประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ส.ท. มี 2 ประเภท คือ ประเภทท่ี
ราษฎรเลือกตั้ง และประเทศท่ีรัฐบาลแตงตั้งมีจํานวนไมเกินประเภทแรก 

3.  เทศบาลท่ีผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจบการศึกษาระดับประถมศึกษาเกินกวาครึ่งใหสภา
เทศบาลประกอบดวยสมาชิกประเภทท่ีมาจากการเลือกตั้งอยางเดียว   

เทศบาลมีฐานะเปนนิติบุคคลมีงบประมาณทรัพยสินและเจาหนาท่ีของตนเองตลอดจนมี
อํานาจอิสระท่ีจะปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายบัญญัติสําหรับหนาท่ีของเทศบาลมี
กวางขวางมาก เชน รักษาความสงบเรียบรอย จัดสรางและบํารุงทางน้ํา ทางบก รักษาความสะอาด  
กําจัดขยะปองกันและระงับโรคติดตอ ฯลฯ 

จากขอเท็จจริงท่ีปรากฏ พบวา เทศบาลท่ีจัดตั้งขึ้นนี้ มุงไปในทางฝกฝนประชาชนใหเขาใจการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเปนสําคญัหรือกลาวไดวาหนักไปในทางการเมืองมากกวาการ
บริหาร เทศบาลหลายแหงประสบปญหาความไมมีเสถียรภาพของฝายบริหารการปกครองทองถ่ินในรูป
เทศบาลจึงคอนขางอลเวง และไมสรางสรรคความเจริญกาวหนาแกทองถ่ินเทาท่ีควร 

การจัดตั้งเทศบาลดําเนินไปอยางเช่ืองชา ตั้งแตป พ.ศ. 2478- พ.ศ. 2488 มีจํานวนเทศบาล
เพียง 117 แหงเทานั้น จนกระท่ังป พ.ศ. 2500 มีการยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเปนเทศบาลตําบลอีก 3 แหง 
คิดเนื้อท่ีตําบลท่ียกฐานะเปนเทศบาลเพียง 239 ตําบล จากจํานวนตําบลท้ังส้ินส่ีพันตําบลเศษ เหตุผล
หลักก็นาจะเปนเพราะวาเทศบาลมีงบประมาณและอํานาจจํากัด รวมท้ังประชาชนขาดความรูความ
เขาใจ และความสนใจในการปกครองตนเอง 

รัฐบาลพยายามแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเผชิญอยู เพ่ือใหเทศบาลไดรับความเจริญกาวหนา
ยิ่งขึ้น โดยมีการแกไขกฎหมายเทศบาลอีก 3 ฉบับ ไดแก 

1.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2481 : ใชอยู 5 ป 
2.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2486 : ใชอยู 10 ป 
3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 : บังคับใชสืบเนื่องมากระท่ังปจจุบัน โดยมีการ

แกไขเพ่ิมเติมหลายครั้ง 
ถึงแมวากฎหมายจัดตั้งเทศบาลท่ีเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2476 รัฐบาลมีเจตนาดีตอประเทศและ

ทองถ่ินก็ตาม แตมีการจัดระบบท่ียังไมถูกตองตามหลักสากลนัก กลาวคือ เปนการจัดตั้งขึ้นโดยผลของ
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กฎหมาย มิไดมาจากการเรียกรองของประชาชน และรูปแบบเทศบาลกําหนดไวเพียงแบบเดียว คือ แบบ
มีสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี รวมท้ังบัญญัติหนาท่ีเทศบาลไวอยางจํากัด ตามลําดับขั้นของเทศบาล 
ท้ังท่ีอาจไมตรงกับลักษณะภูมิประเทศและความตองการของชุมชน ตลอดจนมีการควบคุมกํากับดูแล
อยางใกลชิด 

หลังจากใชพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476 ไดมีการเปล่ียนแปลงแกไขกฎหมายเทศบาล
อีก คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2481 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2486 ใชอยู 10 ป จึง
เปล่ียนเปนพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซ่ึงใชตอเนื่องถึงปจจุบัน โดยมีการแกไขเพ่ิมเติมหลายครั้ง 
กฎหมายดังกลาวกําหนดใหเทศบาลเปนทบวงการเมืองมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการทองถ่ิน 
สําหรับหลักเกณฑการจัดตั้งเทศบาลอาศัยจํานวนประชากรและความหนาแนนความเจริญทางเศรษฐกิจ
ของทองถ่ินและความสําคัญทางการเมือง ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยจะเสนอเปนพระราชกฤษฎีกา โดยแบง
ประเภทเทศบาลเปน 3 ระดับ ทํานองเดียวกับกฎหมายเกา คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาล
นคร ความแตกตางระหวางประเภทขึน้กับประชากร ความหนาแนน และรายได สําหรับโครองสรางของ
เทศบาลยังประกอบดวยสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีเชนเดิม 

ในช้ันตนสมาชิกสภาเทศบาล มี 2 ประเภท คือ ท่ีมาจากราษฎรเลือกตั้งและท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง ตอมาป พ.ศ. 2499 ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมเหลือเพียงสมาชิก
ประเภทแรกเทานั้น มีวาระดํารงตําแหนง 5 ป เปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวา เทศบาลเปนรูปแบบการ
ปกครองทองถ่ินท่ีกาวหนารวมท้ังมีความเขมแข็งในการบริหารงานทองถ่ินมากท่ีสุด กฎหมายบัญญัติ
อํานาจหนาท่ีของเทศบาลอยางกวางขวางสามารถทําการนอกเขตและรวมปฏิบัติงานกับเทศบาลอ่ืนใน
ลักษณะท่ีเรียกวา สหการ ไดดวย 

ปจจุบันเทศบาลมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป และเปนได ไมเกิน 2 สมัยติดตอกัน ซ่ึงทํา
ใหการผูกติดอํานาจนั้น ทําไดยาก และเปนการแกไขปญหาดานการบริหารจัดการและการประพฤติมิ
ชอบดวย ปจจุบันนี้ไดมีการใช พ.ร.บ. เทศบาล (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546 เปนฉบับลาสุด 
(ธฤษณ,ุ 49 - 53) 

 
2.5.2 โครงสรางของเทศบาลนครในประเทศไทย 
 

เทศบาลนั้นมีโครงสรางตามตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
12) พ.ศ. 2546 ซ่ึงไดมีการปรับปรุงเรื่อยมา ตามขนาดพ้ืนท่ี ประชากร รายได การบริหารจัดการ เปนตน 
ดังแผนภาพ 2.3 
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โครงสรางเทศบาล 
ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 2.3 แสดงโครงสรางของเทศบาล 
ท่ีมา :  พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496   แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552    

หมายเหตุ : จํานวนสมาชิกเทศบาลขึ้นอยูกับขนาดของเทศบาล แบงออกเปนเทศบาลนคร เทศบาล 
เมือง และเทศบาลตําบล 

 
รองนายกเทศมนตร ี    เลขา + ท่ีปรึกษา  

 
สมาชิกเทศบาล 

 
 

 

สภาเทศบาล 

นายกเทศมนตรีแตงตั้ง 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

สวนงานตาง ๆ 

นายกเทศมนตรี 
(มาจาการเลือกต้ังโดยตรง 

ของประชาชน) 

ประธานสภา และรองประธาน 
สภาเทศบาล เลือกจาก 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ตําแหนงละ 1 คน 

 

เทศบาล 
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2.7 แนวคิดเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล 
 
ในระยะเริ่มแรกของแนวคิดองคการบริหารสวนตําบลนั้น ไดมีท่ีมาจากตําบล ซ่ึงถือวา

ตําบลเปนหนวยการปกครองแบบสวนภูมิภาค ซ่ึงมีขนาดเล็ก มีกํานันเปนผูปกครอง มีหนาท่ีตาม
กฎหมายลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ. 2457 แตพอถึง พ.ศ. 2485 ไดมีการปรับปรุงตําบล โดย
กระทรวงมหาดไทย โดยแตงตั้งปลัดอําเภอไปประจําตามตําบลตาง ๆ และกําหนดใหมีคณะกรรมการ
ตําบลและคณะกรรมการหมูบาน เพ่ือชวยเหลือประชาชนในชนบท และเปนการทํานุบํารุงทองท่ีใน
ชนบทดวย 

ขณะนั้น จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ไดพิจารณาเห็นวาการปกครอง
ทองถ่ินของประเทศตาง ๆ ราษฎรตองมีสวนในการปกครองตนเอง ซ่ึงจะทําใหเปนไปตามหลักของ
ระบอบประชาธิปไตย ท่ีสมบูรณแบบ ดังนั้นในป พ.ศ. 2499 กระทรวงมหาดไทยไดริเริ่มจัดตั้งสภา
ตําบลขึ้นเพ่ือใหราษฎรในชนบทหางไกลไดมีสวนรวมในการปกครองตนเองอีกรูปแบบหนึ่ ง โดย
ออกเปนคําส่ังกระทรวงมหาดไทยท่ี 222/2499 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2499 ใหจังหวัดและอําเภอดําเนินการ
เปดสภาตําบลขึ้น และสภาตําบลนี้อยูภายใตการควบคุมของผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ จนถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2499 ทุกจังหวัดสามารถจัดตั้งและเปดสภาตําบลเปนคร้ังแรก มีจํานวน 4,475 ตําบล 
ถือเปนตนกําเนิดขององคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน ก็วาได ท้ังนี้ กระทรวงมหาดไทยมุงท่ีจะ
กระจายอํานาจจากสวนกลางไปใหราษฎร และตองการสรางพ้ืนฐานใหหนวยการปกครองขนาดเล็กได
มี สิท ธิแ ละ สวน รว มใ นกา รจั ดก ารป กค รอ งทะ นุ บํ ารุ งคว าม เจ ริญใ นท อง ถ่ินข อง ตน เอ ง 
กระทรวงมหาดไทยจึงไดวางระเบียบเรื่องการบริหารราชการสวนตําบล (ทองถ่ิน) ใหม ดังนี ้

1. คณะกรรมการบริหารงานประจําตําบลและหมูบานตามกฎหมายลักษณะปกครองทองท่ี 
กําหนดใหมีคณะกรรมการหมูบานและคณะกรรมการตําบล 

2. การดําเนินงานของสภาตําบล 
     2.1 สมาชิกสภาตําบลเลือกตั้งโดยราษฎรในหมูบาน ๆ ละ 2 คน หรือนายอําเภอเลือก

โดยปรึกษาคณะกรรมการหมูบานและคณะกรรมการตําบล 
     2.2 นายอําเภอเปนประธานสภาตําบล รองประธานมาจากการเลือกตั้งสมาชิกดวยกัน 

เลขานุการสภาตําบลใหสมาชิกเลือกครูประชาบาลหรือราษฎรท่ีมีคุณสมบัติพอทําหนาท่ีได 
     2.3 สมาชิกสภาตําบลมีสิทธิสอบถามขอเท็จจริงจากคณะกรรมการตําบล โดยเสนอให

จัดทําระงับการปฏิบัติเสนอใหสอบสวนการปฏิบัติท่ีมิชอบและเสนอใหตั้งขอรังเกียจขาราการ พนักงาน
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในตําบล ซ่ึงประพฤติช่ัวหรือเบียดเบียนขมเหงราษฎร 

     2.4 แนะนําใหเปดโอกาสผูหญิงมีสวนในการสมัครรับเลือกตั้ง 
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การบริหารงานในแบบดังกลาวมีปญหาในทางปฏิบัติมาก เพราะวานายอําเภอเปน
ประธานสภาตําบลโดยตําแหนง ยอมมีโอกาสครอบงําสมาชิกอยางมาก อีกท้ังคณะกรรมการตําบล
ประกอบดวยครูใหญทุกโรงเรียนและหัวหนาสวนราชการในตําบล ยอมเปนท่ีเกรงใจแกกํานัน 
ผูใหญบานและสมาชิกสภาตําบล ท่ีสําคัญ คือ ประชาชนไมสนใจและเอาใจใสการปกครอง ท้ังนี้ อาจ
เปนเพราะการบริหารผูกขาดโดยขาราชการท้ังหลาย และรายไดท่ีจะพัฒนาทองถ่ินอาศัยสวนกลางหรือ
จังหวัดจัดสรรให 

จากคําส่ังดังกลาว รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนตําบล พ.ศ. 
2499 ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2500 หลักการสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ 
คือ กําหนดใหตําบลท่ีไดรับการจดัตั้ง มีฐานะเปนหนวยการปกครองสวนทองถ่ินอยางสมบูรณ โดยมี
ฐานะเปนนิติบุคคล มีรายได รายจาย และพนักงานตําบลท่ีรับเงินเดือนจากงบประมาณของตนเอง 
สามารถดําเนินกิจการสวนตําบลไดอยางอิสระ เรียกช่ือวา องคการบริหารสวนตําบล 

การจัดตั้ง องคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้กระทําได 2 ทางคือ 
1. กระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรจัดตั้งขึ้น 
2. ราษฎรผูมีคุณสมบัติในทองท่ีจํานวนไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังหมดรอง

ขอใหผูวาราชการจังหวัดเสนอสภาจังหวัดพิจารณาเห็นชอบแลวเสนอกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง 
หลักเกณฑการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาจากรายไดภาษีบํารุงทองท่ีตั้งแต 

10,000 บาท ขึ้นไป มีพ้ืนท่ีตั้งแต 50 ตารางกิโลเมตร ความหนาแนนพลเมืองเฉล่ีย 100 คน/ตาราง
กิโลเมตร นอกจากนี้ ไดพิจารณาความสนใจของประชาชนและสภาพภูมิประเทศ สําหรับตําบลท่ีถูก
ประกาศเปนองคการบริหารสวนตําบล หามมิใหนํากฎหมายลักษณะปกครองทองท่ีในสวนท่ีเกี่ยวกับ
คณะกรรมการตําบลมาใชบังคับ โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล แบงเปน 2 สวน คือ สภา
ตําบล ประกอบดวยกํานันและผูใหญบานเปนสมาชิกโดยตําแหนง มีสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งของ
ราษฎรในหมูบาน ๆ ละ 1 คน อยูในวาระ 5 ป เพ่ือทําหนาท่ีดานนิติบัญญัติ และมีคณะกรรมการตําบล
ประกอบดวยกํานันเปนประธาน แพทยประจําตําบล ผูใหญบานกับกรรมการอ่ืนท่ีนายอําเภอแตงตั้งจาก
ครูใหญของโรงเรียนในตําบล หรือผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน 5 คน ทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบการดําเนิน
กิจการสวนตําบล 

หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ถูกบัญญัติไวในมาตรา 46 เชน รักษาความสงบ
เรียบรอย ปองกันระวังโรคติดตอ สงเสริมการศึกษาและการทํามาหากินของราษฎร สงเสริมศาสนา 
วัฒนธรรม ศีลธรรม เปนตน ท้ังนี้ กฎหมายยังใหอํานาจสภาตําบลตราขอบัญญัติตําบล และกําหนดโทษ
ปรับผูละเมิดไดไมเกิน 500 บาท นายอําเภอเปนผูอนุมัติขอบัญญัติตําบลและส่ังเพิกถอนระงับการ
ปฏิบัติของคณะกรรมการตําบล หากการนั้นจะกอความเสียหายแกตําบลหรือสวนราชการ สวนผูวา
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ราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกมติท่ีมิใชบัญญัติตําบล หากมติมีลักษณะการเมืองแหงรัฐหรือฝาฝน
กฎหมายและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยส่ังยุบสภาตําบลได 

องคการบริหารสวนตําบล ท่ีตั้งขึ้นใหญนี้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาประกาศจัดตั้งครั้ง
แรก 59 แหง ผลปรากฏวา องคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีงบประมาณจัดเก็บรายไดสามารถออก
ขอบัญญัติทองถ่ินและมีพนักงานเปนของตนเองกลับไมประสบผลสําเร็จ ประชาชนยังไมเล่ือมใส
ศรัทธาและใหความสนใจเขารวมกิจกรรม เหตุผลสําคัญนาจะเปนเพราะการครอบงําจากขาราชการ 
ความไมสันทัดในบทบาทของสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง รวมท้ังรายไดไมเพียงพอในการจัดทํา
โครงการพัฒนาต าง  ๆ ตามความตองการของประชาชนในวันท่ี  1 มีนาคม 2509 มี  คํ า ส่ัง
กระทรวงมหาดไทยท่ี 275/2509 ปรับวิธีบริหารตําบลใหม โดยนําโครงการพัฒนาพลเมืองระบอบ
ประชาธิปไตยเขาไปปลูกฝงแกประชาชนซ่ึงสภาตําบลโฉมใหมนี้กระทรวงมหาดไทยจะกําหนดเปน
คราว ๆ ไป และมีผลยกเลิกสภาตําบลตามคําส่ังท่ี 222/2499 กับยกเลิกคณะกรรมการพัฒนาตําบลใน
พ้ืนท่ีตําบลนั้นดวย สวนตําบลอ่ืน ๆ ยังใหใชแนวทางเดิมตอไป 

หลักการสําคัญของสภาตําบลใหมนี้ใชช่ือวาสภาตําบลเหมือนเดิม องคประกอบไดแก
คณะกรรมการสภาตําบล ซ่ึงมีเพียงชุดเดียวทําหนาท่ีทางบริหาร การประชุมปรึกษาหารือและลงมติตาง 
ๆ สมาชิกคณะกรรมการสภาตําบลมีท้ังโดยตําแหนงและโดยการคัดเลือกของนายอําเภอ และโดยการ
เลือกตั้ง หมูบาน ละ 1 คน มีวาระ 5 ป กํานันทําหนาท่ีประธานโดยตําแหนง หนาท่ีของสภาตําบลมี
กวางขวางกวาเดิม โดยรวมหนาท่ีตามคําส่ังท่ี 222/2499 และหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาตาง ๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการพัฒนาหมูบานและตําบล พ.ศ. 2508  เขาดวยกัน มี
พัฒนากรทําหนาท่ีท่ีปรึกษาสภาตําบล หนาท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ ดําเนินกิจการสวนจังหวัดตามท่ี
ไดรับมอบหมายจากจังหวัด ตามนัยมาตรา 31 แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2499 ท้ังสามารถใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหมูบาน
ในเขตตําบล กอนสงใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการชวยเหลือ 

การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลท่ีไมสูจะไดผลนักและมีตําบลไดรับการยก
ฐานะนอยมาก นอกจากนั้นยังมีสภาตําบลอีก 2 ลักษณะตามคําส่ังกระทรวงมหาดไทยขางตนท้ัง 2 ฉบับ
กอใหเกิดความสับสนเปนอยางยิ่ง รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร หัวหนาคณะปฏิวัติจึงมีประกาศฉบับ
ท่ี 326 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2515 จัดระเบียบบริหารระดับตําบลใหม โดยใหมีสภาตําบล เพียงรูปเดียว
และไมมีฐานะเปนนิติบุคคลหนวยการปกครองทองถ่ิน ท้ังนี้ กระทรวงมหาดไทยจะทยอยประกาศตั้ง
สภาตําบลตามแบบใหมนี้ในราชกิจจานุเบกษา 

จนกระท่ังในป พ.ศ. 2518 จึงเหลือเพียงสภาเดียวแบบใหมลาสุดเพียงประเภทเดียว มี
คณะกรรมการสภาตําบลเปนองคการบริหาร ประกอบดวยกํานันเปนประธาน ผูใหญบาน แพทยประจํา
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ตําบล และกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีราษฎรเลือกตั้งหมูบานละ 1 คน เปนกรรมการท่ีปรึกษาสภาตําบล 
แตงตั้งจากปลัดอําเภอหรือพัฒนากร และเลขานุการสภาตําบลแตงตั้งจากครูประชาบาลในป พ.ศ. 2518 
สภาตําบลรูปแบบนี้เริ่มมีบทบาทพัฒนาท่ีโดดเดนตามโครงการพัฒนาทองถ่ินและชวยเหลือประชาชน
ใหมีงานทําในฤดูแลง (ปชล.) หรือเรียกวา โครงการเงินผันตามนโยบายรัฐบาลของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ 
ปราโมช นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น 

ในวันท่ี 2 ธันวาคม 2537 รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 2 มีนาคม 2538 ทําใหสภาตําบลตามกฎหมาย
ลักษณะปกครองทองท่ีสวนท่ีอยูนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล ซ่ึงเคยมีสภาตําบล (ตาม ป.ว. 236) เปน
องคกรบริหารอยูเดิมมีฐานะเปนนิติบุคคลทันที โดยโครงสรางการบริหารใชรูปแบบคณะกรรมการ ซ่ึง
สมาชิกประกอบดวย กํานัน ผูใหญบานและแพทยประจําตําบลเปนสมาชิกโดยตําแหนง และสมาชิก
ประเภทท่ีมาจากการเลือกตั้งของราษฎรในตําบลนั้น หมูบานละ 2 คน อยูในวาระ 4 ป ท้ังนี้ กํานันมี
ฐานะเปนประธานและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสภาตําบล กับใหเลือกขาราชการท่ีปฏิบัติงาน
ในตําบลนั้นหรือบุคคลอ่ืนเปนเลานุการสภาตําบลอีกคนหนึ่ง สภาตําบลแบบใหมนี้มีหนาท่ีพัฒนาตําบล
ตามแผนโครงการ และงบประมาณของตนเอง สําหรับรายไดมีท่ีมาจากการจัดสรรภาษี คาธรรมเนียม 
เงินจาก อบจ. และการจัดหาของสภาตําบล ตลอดจนจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล 

สําหรับสภาตําบลใดท่ีมีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกัน 3 ป 
เฉล่ียไมต่ํากวาปละ 1.5 แสนบาท ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบล 
ซ่ึงมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการสวนทองถ่ินดวย โครงสรางการบริหารจะมีสภา องคการ
บริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกโดยตําแหนงและสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งทํานองเดียวกับ
สภาตําบล สมาชิกจะเลือกประธาน รองประธานและเลขานุการจากสมาชิกดวยกันเอง ตําแหนงละ 1 
คน คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานตามมติสภา 
องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน 2 คน และสมาชิกจากการเลือกตั้งไมเกิน 4 
คน ซ่ึงจะเลือกกันเองใหทําหนาท่ีประธานกรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
(ยกเวนในชวง 4 ป แรกใหกํานันทําหนาท่ีประธานกรรมการบริหาร) 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 นี้ ทําใหเกิดการตื่นตัว
ของประชาชนกันอยางมากโดยเฉพาะคนท่ีอยูในชนบท ทําใหคนในทองถ่ินตระหนักถึงหนาท่ีท่ีตอง
รับผิดชอบมากขึ้น นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลยังสามารถออกขอบังคับตําบลเพ่ือใชบังคับแก
ราษฎร และกําหนดโทษปรับไดดวยแตไมเกิน 500 บาท ซ่ึงท้ังนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีนั้น ยังไดมี
พนักงานสวนตําบลและลูกจางรับผิดชอบดําเนินการ และชวยเหลือความเปนอยูของประชาชนใน
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ทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ินมากขึ้น (ศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น [Department Operation Center], 2554: 1-4) 

หลักเกณฑการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 [แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546] 
 องคการบริหารสวนตําบลจัดตั้งจาก สภาตําบลท่ีมีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนใน
ปงบประมาณท่ี  ลวงมาติดตอกัน 3 ป เฉล่ียไมต่ํากวาปละ 150,000 บาท หรือตามเกณฑรายไดเฉล่ียท่ีมี
การเปล่ียนแปลง การประกาศยกฐานะ สภาตําบลเปน องคการบริหารสวนตําบลตองทําเปน ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยในประกาศใหระบุช่ือและเขต ของ
องคการบิรหารสวนตําบลไวดวย 
 องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
 

การยุบรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
1. องคการบริหารสวนตําบลใดมีจํานวนประชากรไมถึง 2,000 คน ท้ังเปนเหตุไมสามารถ

ท่ีจะดําเนินการบริหารงานพ้ืนท่ีนั้นใหมีประสิทธิภาพในลักษณะขององคการบริหารสวนตําบลได ให
กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองคการบริหารตําบลดังกลาว โดยใหรวมพ้ืนท่ีเขากับองคการบริหาร
สวนตําบลอ่ืนท่ีมีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกัน หรือใหตราพระราชกฤษฎีกายุบองคการบริหาร
สวนตําบลดังกลาว โดยใหรวมพ้ืนท่ีเขากับหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีมีเขตติดตอกัน
ภายในเขตอําเภอเดียวกัน ตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้นภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีมีเหตุ
ดังกลาว 

2. สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับองคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีเขต
ติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้นได 

3. สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินท่ีมีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้นโดย
ตราเปนพระราชกฤษฎีกาและใหกําหนดเขตใหมของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินไวในพระ
ราชกฤษฎีกาดวย 

 

อํานาจหนาที ่  องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมายดังนี ้
1. อํานาจหนาที่ทั่วไป    พัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
2. หนาที่ที่กฎหมายบังคับใหทํา 

(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
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(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอย 
และ ส่ิงปฏิกูล 

(3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
(4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
(7) คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(9) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร 
3. หนาที่ที่ไมบังคับใหทํา 

(1) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
(2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
(3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
(4) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
(5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
(6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
(10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
(12) การทองเท่ียว 
(13) การผังเมือง 

 องคการบริหารสวนตําบลอาจออก ขอบังคับตําบล เพ่ือใชบังคับภายในตําบลไดเทาท่ี
ไมขัดตอกฎหมายหรืออํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล โดยจะกําหนดคาธรรมเนียมหรือ
กําหนดโทษ ปรับไดไมเกิน 500 บาท 
 

รูปแบบการบริหาร 
 องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตําบลและฝายบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล (นายกองคการบริหารสวนตําบล) 
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สภาองคการบริหารสวนตําบล 
 ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้น จํานวนอยางนอยท่ีสุด 6 คน แตจะมี
จํานวนมากเพียงใดขึ้นอยูกับจํานวนหมูบานในเขต ตามหลักเกณฑดังนี้ 
 

จํานวนหมูบานในเขต อบต. จํานวนสมาชิกสภา อบต. 
1 หมูบาน 
2 หมูบาน 

ตั้งแต 3 หมูบานขึ้นไป 

6 คน 
หมูบานละ 3 คน 
หมูบานละ 2 คน 

 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ตองมีคุณสมบัติ

ตามขอ (1) และ (2) และไมมีลักษณะตองหามตาม (3) และ (4) ดังนี ้
(1) มีสัญชาติไทย และมีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(2) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูเปนประจํา และมีช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการ

ทะเบียนราษฎรในหมูบานในตําบลนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 เดือนจนถึงวันเลือกตั้ง 
(3) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนกับวช 
(4) เปนคนวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  เปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
1. มีคุณสมบัติตามมาตรา 9 (1) และ (2) ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย และมีอายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(2) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูเปนประจํา และมีช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวย

การทะเบียนราษฎรในหมูบานในตําบลนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือนจนถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้ง 

2. ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 9 (3)-(7) (9) หรือ (10) ดังนี้ 
(3) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(4) เปนผูมีรางกายทุพพลภาพ วิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบติดยาเสพติดให

โทษ หรือเปนโรคตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดไวสําหรับคุณสมบัติของ
ผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี 

(5) เปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน หรือ
พนักงานองคการของรัฐ 
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(6) เปนผูใหญบาน แพทยประจําตําบล ผูชวยผูใหญบาน หรือสารวัตรกํานัน 
(7) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาท่ีหรือถือวาทุจริตตอหนาท่ี 
 (9) เคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก โดยพนโทษมาแลวไมถึง 3 
ปในวันเลือกตั้ง เวนแตโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(10) เปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริต หรือเส่ือมเสียศีลธรรม 
3. ไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ในสัญญากับองคการบริหารสวน

ตําบลท่ีตนสมัครรับเลือกตั้งหรือในกิจการท่ีกระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้น 
4. ไมเคยถูกผูวาราชการจังหวัดส่ังใหออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน หรือ แพทย

ประจําตําบล เวนแตจะพน 5 ปนับแตวันพนจากตําแหนงจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
5. ไมเคยถูกสภาตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล หรือไมเคยถูกสภา

องคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเวนแตจะพน 5 
ป นับแตวันพนจากตําแหนงจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

 

วาระดํารงตําแหนง  อายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลมีกําหนดคราวละ 4 ปนับแต
วันเลือกตั้ง 
 

การส้ินสุดสมาชิกภาพ 
1. ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือมีการยุบสภาองคการ

บริหารสวนตําบล 
2. ตาย 
3. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนงนับ

แตวันลาออก 
4. เปนผูมีสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคการบริหารสวนตําบล

ท่ีตนดํารงตําแหนงหรือในกิจการท่ีกระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้น 
5. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 47 ทวิ 
6. มิไดอยูประจําในหมูบานท่ีไดรับเลือกตั้งเปนระยะเวลาติดตอกันเกินหกเดือน 
7. ขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
8. สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงเพราะมีความประพฤติในทางท่ี

จะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสีย หรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวนตําบลหรือกระทําการอัน
เส่ือมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
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จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูเขาช่ือเสนอใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 

9. ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบล ไดลงคะแนนเสียงใหพนจาก
ตําแหนงตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินพนจาก
ตําแหนง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และในระหวางท่ีไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลมาใชบังคับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม 
 เม่ือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือถือวามีการยุบสภาองคการบริหารสวน
ตําบลตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลขึ้นใหมภายใน 60 วัน 
 การเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ีวาง เพราะเหตุแหงการครบกําหนดวาระใหมีการเลือกตั้ง
ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีครบวาระ 
 การเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ีวาง เพราะเหตุอ่ืน นอกจากครบวาระหรือยุบสภา ใหเลือกตั้ง
แทนตําแหนงท่ีวางภายใน 60 วันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง เวนแตวาระการดํารงตําแหนงท่ีเหลืออยู
ไมถึง 180 วัน จะไมดําเนินการเลือกตั้งขึ้นแทนตําแหนงท่ีวางก็ได 
 

อํานาจหนาที่ของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
1. ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการ

บริหารสวนตําบล 
2. พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบังคับตําบล รางขอบังคับงบประมาณรายจาย

ประจําป และรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
3. ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายและ

แผนพัฒนาตําบลตาม 1. และกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ 
 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 สภาองคการบริหารสวนตําบลมีประธานสภาและรองประธานสภา 1 คน ซ่ึงเลือกจากสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล โดยนายอําเภอเปนผูแตงตั้งตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 ประธานสภาและรองประธานสภาอยูในตําแหนงคราวละ  2ป 
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 ประธานสภาและรองประธานสภานอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว อาจพนจาก
ตําแหนงเม่ือ 

(1) ลาออกโดยยื่นหนังสือตอนายอําเภอ 
(2) พนจากตําแหนงสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
(3) ดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร 

 เม่ือตําแหนงประธานสภาและรองประธานสภาวางลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระ ให
มีการเลือกใหมภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง 
 

การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ในปหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัยหรือหลายสมัย แลวแตสภาองคการบริหารสวน

ตําบลจะกําหนด แตตองไมเกิน 4 สมัย 
การประชุมสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกิน 15 วัน แตถาจะขยายเวลาออกไปตองไดรับ

อนุญาตจากนายอําเภอ สําหรับการประชุมครั้งแรกตองดําเนินการภายใน 45 วันนับแตวันเลือกตั้ง 
เม่ือเห็นวาเปนการจําเปนเพ่ือประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา 

ประธานกรรมการบริหาร หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีจํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกสภาเทาท่ีมีอยู อาจทําคํารองยื่นตอ นายอําเภอ ขอใหเปดประชุมสมัยวิสามัญ ถา
นายอําเภอเห็นสมควรก็ให     นายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได 

สมัยประชุมวิสามัญมีกําหนดไมเกิน 15 วัน แตถาจะขยายเวลาออกไปตองไดรับอนุญาต
จากนายอําเภอ 

ในการเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตามสมัยประชุม ใหประธานสภา เปน
ผูเรียกประชุมและเปนผูเปดหรือปดการประชุม 

การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล ตองมีสมาชิกสภามาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกสภาท้ังหมดเทาท่ีมีอยูจึงจะเปนองคประชุม 

 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 สภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกสมาชิกสภาคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล มีหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุม และงานอ่ืนใดตามท่ีสภามอบหมาย ท้ังนี้ผู
ท่ีดํารงตําแหนงนี้จะเปนคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในขณะเดียวกันไมได 
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คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล มีจํานวน 3 คน ซ่ึงสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเลือกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล แลวเสนอใหนายอําเภอแตงตั้งประกอบดวย 

1. ประธานกรรมการบริหาร จํานวน 1 คน 
2. กรรมการบริหาร  จํานวน 2 คน 

 ประธานกรรมการบริหาร มีฐานะเปนผูแทนขององคการบริหารสวนตําบล ในกรณีท่ีไมมี
ผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหคณะกรรมการบริหาร
แตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 

ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามมติ ขอบังคับและ

แผนพัฒนาตําบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบล 

2. จัดทําแผนพัฒนาตําบลและงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือเสนอใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบ 

3. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินใหสภาองคการบริหารสวนตําบลทราบ
อยางนอย ปละ 2 ครั้ง 

4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
 

 คณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนงเม่ือ 
1. ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
2. มีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
3. สมาชิกภาพของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลส้ินสุดลงพรอมกันตามมาตรา 47 ตรี (9) 
4. ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหคณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนงตามมาตรา 92 
5. คณะกรรมการบริหารลาออก และในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนงนับแตวันท่ี

คณะกรรมการบริหารมีมติลาออก 
6. ความเปนกรรมการบริหารของประธานกรรมการบริหารส้ินสุดลง 
7. สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนง ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 

ใน 3 ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
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8. สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติไมรับหลักการแหงรางขอบังคับงบประมาณ
รายจายประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมท่ีคณะกรรมการบริหารเสนอและผูวา
ราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือสภาองคการบริหารสวนตําบลไมรับ
หลักการแหงรางขอบังคับงบประมาณดังกลาวดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
 เม่ือคณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนงตามขอ 4, 5, 6, 7 หรือ 8 ใหสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการบริหารขึ้นใหม แลวเสนอให
นายอําเภอ  แตงตั้งภายใน 15 วันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง และถาพนกําหนดเวลา 15 วันแลว ไม
อาจแตงตั้งคณะกรรมการบริหารดังกลาวไดโดยมีสาเหตุสําคัญจากสภาองคการบริหารสวนตําบล ให
นายอําเภอเสนอผูวา    ราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาส่ังยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  

นอกจากนี้แลว ความเปนกรรมการบริหารส้ินสุดลงเฉพาะตัว เม่ือ 
1. พนจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
2. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนง

นับตั้งแต  วันลาออก 
3. ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหกรรมการบริหารพนจากตําแหนงตามมาตรา 92 
4. สภาองคการบริหารสวนตําบล มีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 

ใน 4 ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
5. ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบล ไดลงคะแนนเสียงใหพนจาก

ตําแหนงตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนง 
 

การบริหารงาน 
 การบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลมีพนักงานสวนตําบลและมีโครงสรางการ
บริหารงาน ดังนี ้

1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
2. สวนตางๆ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดตั้งขึ้น 

 นอกจากนี้เพ่ือประโยชนแกกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวน
ตําบลอาจรองขอใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถ่ินไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลเปนการช่ัวคราวได 
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รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
1. รายไดจากภาษ ี

(1) ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย อากรการฆาสัตวและ
คาธรรมเนียม  รวมถึงผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตว 

(2) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือนท่ีจัดเก็บไดในจังหวัด แลวจัดสรรให
องคการบริหารสวนตําบล 

(3) องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบังคับตําบล  เพ่ือเก็บภาษีอากรและคา
ธรรม-เนียมเพ่ิมขึ้นไมเกินรอยละ 10 ของภาษีอากรและคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุก
ประเภท ดังตอไปนี ้

- ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซ่ึงสถานประกอบการการตั้งอยูใน
องคการบริหารสวนตําบล 

- คาธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา ซ่ึงรานขายสุราตั้งอยู
ใน   องคการบริหารสวนตําบล 

(4) รายไดจากอากรตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล เงินจากประทานบัตร  ใบอนุญาต
และอาชญาบัตรตามกฎหมายวาดวยการประมง คาภาคหลวงและคาธรรเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม 
และคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดินท่ีเก็บในองคการบริหาร
สวนตําบล 

(5) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรและคาภาคหลวงปโตรเลียม ท้ังนี้ใน
องคการบริหารสวนตําบลใดเม่ือไดมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวใหจัดสรรแกองคการ
บริหารสวนตําบลนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(6) เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติในองคการบริหารสวนตําบลใด ให
แบงใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(7) องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบังคับตําบลเพ่ือเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม โดย
ใหกําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมเพ่ิมขึ้นจากอัตราท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังตอไปนี ้

- ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละศูนย ให
องคการบริหารสวนตําบลเก็บในอัตรารอยละศูนย 

- ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมขึ้นในอัตราอ่ืน ใหองคการ
บริหารสวนตําบลเก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีเก็บเพ่ิมขึ้นนี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 
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2. รายไดอ่ืนๆ 
(1) รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
(2) รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนตําบล 
(3) รายไดจากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชยขององคการบริหารสวนตําบล 
(4) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนด 
(5) เงินและทรัพยสินอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให 
(6) รายไดอ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
(7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(8) รายไดอ่ืนตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดใหเปนขององคการบริหารสวนตําบล 

 

การกํากับดูแล 
1. นายอําเภอ มีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลให

เปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ โดยนายอําเภอมีอํานาจเรียกสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหาร พนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวน
ตําบลมาช้ีแจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายการและเอกสารใดๆ จากองคการบริหารสวนตําบลมา
ตรวจสอบได 

2. เพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล หรือประโยชน
ของประเทศเปนสวนรวม นายอําเภอจะรายงานเสนอความเห็นตอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือยุบสภา
องคการบริหารสวนตําบล 

3. หากปรากฏวาคณะกรรมการบริหาร กระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอย หรือ
สวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี ผูวาราชการ
จังหวัดอาจส่ังใหคณะกรรมการบริหารท้ังคณะหรือกรรมการบริหารบางคน พนจากตําแหนงไดตามคํา
เสนอแนะของนายอําเภอ 
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โครงสรางองคการบริหารสวนตําบล 
ตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 

และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.4 แสดงโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล 
ท่ีมา : พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  

                                  และ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 
แตงตั้ง 

รองนายกเทศมนตร ีไมเกิน 2 คน   
เลขา + ท่ีปรึกษา อยางละไมเกิน 1 คน 

 

สภาองคการบริหารสวนตําบล 
 มี 1 หมูบาน ใหมีจํานวนสมาชิก อบต. ได 6 คน 
 มี 2 หมูบาน ใหมีจํานวนสมาชิก อบต. ไดหมูบานละ 3 คน  
 มี 3 หมูบานข้ีนไป ใหมีจํานวนสมาชิก อบต. ไดหมูบานละ 2 คน 

 

ปลัด อบต. / เลขานุการสภา 

รองปลัด อบต. 

สวนงานตาง ๆ 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 
(มาจาการเลือกต้ังโดยตรงของ

ประชาชน) ดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป 

ประธานสภา 1 คน 
รองประธาน 2 คน เลือกจาก

สมาชิกสภา 
 
 

องคการบริหารสวนตําบล 
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2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ (2544) จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล 

(Indicators of Good Governance)   สถาบันพระปกเกลา โดยมีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ คือ 1. เพ่ือ
รวบรวมขอมูล แนวปฏิบัติและตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลท้ังในประเทศไทยและทางตางประเทศ 2. เพ่ือ
จําแนก และจัดกลุมตัวช้ีวัดธรรมภิบาล และ 3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการสรางตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล  
การวิจัยนี้ไดแบงออกเปน 5 สวน คือ สวนท่ี 1 เปนบทนําท่ีกลาวถึงความสําคัญของงานวิจัย 
วัตถุประสงค ระเบียบวิธีวิจัย สวนท่ี 2 เปนการรวบรวมและเรียบเรียงเอกสารและวานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ
ธรรมาภิบาล ซ่ึงครอบคลุม วิวัฒนาการ นิยามและองคประกอบของธรรมาภิบาล สวนท่ี 3 เปนเรื่อง  
ธรรมาภิบาลในประเทศและตางประเทศ สวนท่ี 4 เปนกรอบตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลมี 5 ประเด็น คือ 
ความชอบธรรม ความโปรงใส การตรวจสอบได ความีประสิทธิภาพ และการมีสวนรวม โดยในแตละ
ประเด็นไดจัดหมวดหมูออกเปน 4 ดาน คือ ดานกฎหมาย ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานการเมือง 
และมีตัวช้ีวัดและตัวอยางตัวช้ีวัด ท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สวนสุดทาย คือ สวนท่ี 5 เปน
ขอเสนอแนะและสรุปผลการวิจัย  

ผลการวิจัย พบวา การใชคํา ธรรมาภิบาล มีความหมายท่ีหลากหลาย เชน ในตางประเทศ
ใช คําวา good governance มีความหมายหลากหลายตามกลุมผูใช ซ่ึงแบงออกได 3 กลุม คือ กลุม      
ธรรมาภิบาลอํานาจนิยม กลุมธรรมาภิบาลเสรีนิยม และกลุมธรรมาภิบาลชุมชนนิยม แมจะแตกตางใน
สวนของกรอบความคิด แตทุกกลุมมีเปาหมายท่ีตรงกัน ท่ีจะนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชเพ่ือ
ประโยชนของการปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง ดังนั้น การเรงรัดหาขอยุติสําหรับ
กรอบความหมายของหลักธรรมาภิบาลโดยผสมผสานแนวคิด เพ่ือสรางหลักการท่ีชัดเจนและมีเอกภาพ 
ซ่ึงจะเปนกรอบแมบทในการสรางตัวช้ีวัดท่ีมีคุณภาพจึงเปนเรื่องจําเปน สวนการเรียนรูการใช           
ธรรมาภิบาลจากตางประเทศและนําสาระท่ีเปนขอดีมาปรับใช ยอมเปนประโยชนตอการพัฒนาตัวช้ีวัด
ธรรมาภิบาลท่ีจะนําไปใชกับสังคมไทย  

นพพล  สุรนัคครินทร (2547) ไดศึกษาเรื่อง การนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคการ
บริหารสวนตําบล ตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย คือ 1. เพ่ือ
ศึกษาถึงทัศนะของประชานท่ีมีตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคการบริหารสวนตําบล 2. 
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบทัศนะของประชาชนท่ีมีตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคการบริหาร
สวนตําบลตามปจจัยดานบุคคล ขนาดขององคการบริหารสวนตําบล ความรูความเขาใจในองคการ
บริหารสวนตําบลและการมีสวนรวมในการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล 3. เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางขนาดขององคการบริหารสวนตําบลกับความรูความเขาใจองคการบริหารสวน
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ตําบลและการมีสวนรวมในการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล 4. เพ่ือรวบรวม ขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคการบริหารสวนตําบล   การศึกษาไดใชกลุมตัวอยางท่ี
เปนประชาชนท่ีอาศัยอยูใน อบต. สุเทพ อบต.แมเหียะ อบต.ดอนแกว อบต.ชมภู อบต.ลวงเหนือ และ
อบต.ทากวาง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 397 คน ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามปลายปด
และปลายเปดเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

ผลการศึกษา พบวา การนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคการบริหารสวนตําบลตาม
ทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหมในภาพรวมอยูในเชิงบวก เม่ือเปรียบเทียบตามปจจัยดานบุคคล 
พบวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตางกัน มีทัศนะตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชใน 
อบต. ไมตางกัน แตประชาชนท่ีมีรายไดท่ีตางกัน มีทัศนะตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชใน 
อบต. แตกตางกัน และเม่ือเปรียบเทียบตามปจจัยดานขนาดของ อบต. และการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการของ อบต. พบวา ประชาชนมีทัศนะตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชใน อบต. แตกตาง
กัน สวนปจจับดานความรูความเขาใจใน อบต. นั้นพบวา ประชาชนมีทัศนะตอการนําหลักธรรมภิบาล
มาปรับใช อบต. ไมแตกตางกัน สวนปจจัยดานขนาดของ อบต. ไมมีความสัมพันธกับปจจัยดานความรู
ความเขาใจใน อบต. แตปจจัยดานขนาดของ อบต. มีความสัมพันธกับปจจัยดานการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการของ อบต.  

นันทพล  พงศธรวิสุทธิ์ (2548) ไดศึกษา เรื่อง บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับ
การสรางระบบการบริหารจัดากรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสันนา
เม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  มีวัตถุประสงคการวิจัย คือ 1. เพ่ือศึกษาแนวทางการสรางระบบ
บริหารงานของทองถ่ินแบบธรรมาภิบาลและความเขาใจของคณะผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ลักษณะการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในรูปแบบของธรรมาภิบาล  มีกลุมตัวอยาง เปน
ประชาชนผูใชบริการจารก 10 หมูบาน จํานวน 370 คน และคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวน
ตําบล และลูกจางในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันนาเม็ง จํานวน 32 คน  

ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ อบต. อยูในระดับสูง 
และเห็นดวยวารูปแบบการปกครองทองถ่ินแบบ อบต. สงผลใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร
ทองถ่ินของตน เห็นดวยวาหลังจากมีการจัดตั้ง อบต. สงผลใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ตําบล สงผลใหเกิดความโปรงใส ในการพัฒนาทองถ่ินมากยิ่งขึ้น 

ผลการศึกษาคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลและลูกจาง ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลสันนาเม็ง จํานวน 32 คน พบวา องคการบริหารสวนตําบลมีประสิทธิผลในการ
ดําเนินงาน บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบอยูในระดับความพึงพอใจสูง 
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จากผลการศึกษา ไดทําใหมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับผูบริหารในการบรหิารจัดการบานเมืองท่ี
ดีในรูปแบบของธรรมาภิบาล คือ 

1. การบริหารงานใน อบต. ประชาชนในชุมชนมีความตองการใหผูบริหารสนองความ
ตองการของชุมชน หัวใจของการบริหารงาน คือ ความโปรงใส รวมท้ังการใชงบประมาณในการ
บริหารงานอยางคุมคามากท่ีสุด 

2. ควรสงเสริมใหบุคลากร มีความรวมมือและเครงครัดในกฎระเบียบมีการปฏิบัติงานท่ี
โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ตองมีการอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ มีการลงโทษแกผูกระทําผิดและให
รางวัลกับขาราชการท่ีประพฤติด ี

ศรีพัชรา สิทธิกําจร แกวพิจิตร (2551) ไดศึกษาเรื่อง การใชหลักธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในการวิจัยครั้งนี้ไดมีวัตถุประสงค เพ่ือ 1 ทราบการใชหลักธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  2. พัฒนาและนําเสนอการใชหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
วิธีการดําเนินการวิจัยประกอดดวย 5 ขั้นตอน 1. การศึกษาวิเคราะหเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
พัฒนาเปนขอบขายของหลักธรรมาภิบาล 2. การรางการใชหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารจากขอบขายแนวคิดและวิเคราะหผลความสอดคลองโดย
ผูเช่ียวชาญ 3. การสรางแบบสอบถามการใชหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 4. เก็บ
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหองคประกอบ 5. สัมมนาอิงผูเช่ียวชาญ  กลุมตัวอยางไดแก สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในภาคกลาง จํานวน 14 มหาวิทยาลัย ผูใหขอมูลในแตละมหาวิทยาลัย ไดแก ผูบริหารคณะวิชา 20 
คน และอาจารยประจําคณะวิชา 20 คน รวมผูใหขอมูลท้ังส้ิน 475 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงเปนคําถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 66 
ขอ การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชการแจกแจงความถ่ีและคารอยละ การวิเคราะห
ระดับการใชหลักธรรมาภบิาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยใชคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) และสัมมนาอิงผูเช่ียวชาญ (connoisseurship) 

ผลการวิจัยพบวา  
1. การใชหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบดวย 8 องคประกอบ คือ 

1. หลักความรับผิดชอบ  2. หลักนิติธรรมและความเสมอภาค 3. หลักความโปรงใส   4. หลักความคุมคา  
5. หลักความม่ันคง  6. หลักความมีสวนรวม 7. หลักคุณธรรม  และ  8. หลักการใชอํานาจหนาท่ี 

2. การใชหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยการสัมมนาอิงผูเช่ียวชาญ 
(Connoisseurship) ประกอบดวย องคประกอบท่ีสําคัญ 8 องคประกอบ มีความเหมาะสม เปนไปไดและ
สามารถนําไปใชประโยชนไดสอดคลองกับขอบขายการวิจัย 
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นิศากร  ชางสุวรรณ (2553) ไดศึกษาเรื่อง การใชธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตาม
ทัศนของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการใช
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามทัศนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ศึกษา
เป รี ยบ เ ทีย บ ทัศ น ะข อ ง บุค ลาก ร ตอ ร ะดั บ ก าร ใ ชธร รม า ภิบ า ลใ น ก าร บ ริห า รง า นบุ ค ค ล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เม่ือมีปจจัยสวนบุคคลและปจจัยการปฏิบัติงานแตกตางกัน และเพ่ือทราบ
ขอเสนอแนะของบุคลากรตอการใชธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยสงขา
นครินทร กลุมตัวอยาง คือ ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทุกวิทยา
เขต จํานวน 316 คน เครื่องมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉล่ีย คาความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัย พบวา 1. บุคลากรมีทัศนะตอการใชธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยภาพรวมและทุกรายดานอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาตาม
องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล โดยเรียบตามลําดับคาเฉล่ีย พบวา การใชธรรมาภิบาลดานหลัก
ความโปรงใสสูงท่ีสุด รองลงมาเปนดานหลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความคุมคา หลัก
คุณธรรมและหลักการมีสวนรวม 2. บุคลากรท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาแตกตางกันเห็นวาการบริหารงาน
บุคคลตามหลักความคุมคาแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 สวนบุคลากรท่ีสังกัดวิทยาเขตแตกตางกัน
เห็นวาการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และบุคลากรท่ีมีปจจัย
สวนบุคคลไดแก เพศ อายุ และสถานภาพ และปจจัยการปฏิบัติงาน ไดแก ประเภทบุคลากร กลุม
ตําแหนง คณะ หนวยงาน สังกัดวิทยาเขต อัตราเงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแตกตางกัน มีทัศนะตอการใชธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลไม
แตกตางกัน 3. สวนขอเสนอแนะบุคลากรคิดเห็นวามหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ
คาตอบแทนใหเหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบ ประชาสัมพันธสวัสดิการตาง ๆ ใหบุคลากรทุก
กลุมไดรับทราบอยางท่ัวถึง และเปดโอกาสแกบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นตอสวัสดิการท่ีตองการ
ไดรับควรกําหนดมาตรการท่ีชัดเจนในการลงโทษผูท่ีไมปฏิบัติงาน หนวยงานควรประกาศรายช่ือผู
ไดรับการพิจารณาความดีความชอบใหบุคลากรไดรับทราบ กระบวนการพิจารณาความดีความชอบควร
มีความเหมาะสมและโปรงใส บุคลากรควรมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรการพัฒนาและฝกอบรม
ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น ควรนําขอมูลท่ีไดรับจากการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรมาใชประโยชนในการวางแผนและพัฒนาบุคลากรและควรสนับสนุน
สงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในอาชีพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความม่ันคงในชีวิต 

อภิชาติ  โชติชัชวาลยกุล (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษาเขตอําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยครั้งนี้มี
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วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบล และเพ่ือศึกษาปญหาและแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบล  กรณีศึกษาเขตอําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา        
1.) พนักงานสวนตําบลและนักการเมืองทองถ่ินมีความคิดเห็นในการใชหลักธรรมาภิบาล ตามหลักนิติ
ธรรม ในดานการกําหนด กฎ ระเบียบ และขอบังคับ ในการปฏิบัติชัดเจนมากท่ีสุด ( X  4.0 ) อยูใน
ระดับมาก โดยภาพรวมพนักงานสวนตําบลและนักการเมืองทองถ่ินมีระดับความคิดเปนในการใชหลัก
ธรรมาภิบาลตามหลักนิติธรรมอยูในระดับมาก  2.) พนักงานสวนตําบลและนักการเมืองทองถ่ินมีระดับ
ความคิดเห็นในการใชหลักธรรมาภิบาลตามหลักคุณธรรม ดานมีการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต               
บนพ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรมมากท่ีสุด ( X  4.05 ) อยูในระดับมาก โดยภาพรวมพนักงาน
สวนตําบลและนักการเมืองทองถ่ินมีระดับความคิดเห็นในการใชหลักธรรมาภิบาลตามหลักคุณธรรม
พบวาอยูในระดับมาก  3.) พนักงานสวนตําบลและนักการเมืองทองถ่ินมีระดับความคิดเห็นในการใช
หลักธรรมาภิบาลตามหลักความโปรงใสดานมีการแตงตั้งคณะกรรมการเบิกจายถูกตองตามระเบียบ (

X 4.17 ) อยูในระดับมากโดยภาพรวมระดับความคิดเห็นในการใชหลักธรรมาภิบาลตามหลักความ
โปรงใสอยูในระดับมาก 4.) พนักงานสวนตําบล และนักการเมืองทองถ่ิน มีระดับความคิดเห็นในการ
ใชหลักธรรมาภิบาลตามหลักการมีสวนรวม  ดานมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีสวน
รวมของบุคลาการชุมชน มากท่ีสุด ( X 3.94)  อยูในระดับมาก โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นในการ
ใชหลักธรรมาภิบาลตามหลักการมีสวนรวมอยูในระดับมาก 5.) พนักงานสวนตําบลและนักการเมือง
ทองถ่ินมีระดับความคิดเห็นในการใชหลักธรรมาภิบาล หลักความรับผิดชอบ ในดานมีการจัด
โครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจนและมีการกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจและเปาหมายขององคกรอยาง
ชัดเจนมากท่ีสุด ( X 4.01) อยูในระดับมาก โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นในการใชหลักธรรมาภิ
บาลหลักความรับผิดชอบอยูในระดับมาก  6.) พนักงานสวนตําบลและนักการเมืองทองถ่ินมีความ
คิดเห็นในการใชหลักธรรมาภิบาลตามหลักความคุมคา ดานมีการวางแผนและสํารวจความตองการใน
การใชวัสดุอุปกรณเพ่ือใหสามารถนํามาใชไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด ( X  4.00) อยูใน
ระดับมาก โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นในการใชหลักธรรมาภิบาลตามหลักความคุมคาอยูในระดับ
มาก 
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2.9. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล                  
ในเขตอําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

        
 

1. หลักนิติธรรม (the rule of law) 
2. หลักคุณธรรม (morality) 
3. หลักความโปรงใส (accountability) 
4. หลักการมีสวนรวม (participation) 
5. หลักความรับผิดชอบ (responsibility) 
6. หลักความคุมคา (cost - effectiveness or economy) 
7. หลักความเสมอภาค (equity) 
8. หลักความสอดคลอง (consensus orientation) 
9. การมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (strategic vision) 
10.การควบคุมการคอรัปช่ัน (control of corruption) 

 
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

ขององคการบริหารสวนตําบล     
และเทศบาล 



 
บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี (Approaches to Strengthen Good Governance in Local Administration Organization : A 
Case Study of Sub District Administrative Organization and Municipality in Bang Kruai District, 
Nontaburi Province)  ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนในชุมชน 
ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

 
3.1   วิธีการวิจัย  
3.2   กลุมตวัอยางท่ีใชในการศึกษา 
3.3   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
3.4   การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
3.5   วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.6   การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
3.7   สรุป การรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัย 

 
3.1 วิธีการวิจัย 
 

การออกแบบการวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี ซ่ึงจะใชวิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพ (documentary research) และเชิงปริมาณ (survey 
research) ควบคูกันไป โดยมีหลักเกณฑการดําเนินการวิจัย ดังนี้  
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3.1.1 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีดําเนินการ ดังนี ้
(1) การวิเคราะหและวิจัยเอกสาร (documentary research) ซ่ึงได

ดําเนินการใน 2 ระดับ คือ  
ก.  ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม หนังสือ ตําราเรียน บทความตาง ๆ 

และขอมูลทางอิเล็กทรอนิคส เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาวิจยั เรื่อง แนวทางการเสริมสราง
ธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลใน
เขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี 

ข.  ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือเปน
แนวทางในการศึกษา อีกท้ังยังสามารถนํางานวิจัยท่ีเกี่ยวของนั้นมาตอยอดในการศึกษาวิจัย แนว
ทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษา องคการบริหารสวน
ตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไดอีกดวย 

(2) การวิเคราะหเกี่ยวกับองคความรูในเชิงลึกจากผูเช่ียวชาญ เพ่ือใหเกิด
ความรูและความเขาใจยิ่งขึ้น ในการหาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ดวยวิธีการปรึกษาผูอ่ืน (Consulting Others) ซ่ึง
เปนผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากขอคนพบนํามาสรุปให
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความถูกตองท่ีนาเช่ือถือ จากนั้น นําส่ิงท่ีไดนําไปออกแบบสอบถาม 
สํารวจความคิดเห็นในเชิงปริมาณ เพ่ือหาคาทางสถิติ ตอไป  

(3) การสัมภาษณ ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) โดยใช
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเกี่ยวของกับการทํางานดานธรรมาภิบาลและมีประสบการณในการ
บริหารจัดการภาครัฐ ท้ังในองคกรสวนกลางและองคกรปกครองทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ
โดยตรงกับการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงบุคคลท่ีจะสัมภาษณเชิงลึก 
ไดแก  คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรี, นายกเทศมนตรี, นายกองคการบริหารสวนตําบล 
ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อีกท้ังผูวิจัยยังไดสัมภาษณเชิงลึกกับประชาชนผูมาใช
บริการหรืออยูในทองท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และจะตองเปนผูท่ีใหคําตอบไดเปนอยางดี 
ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลท่ีสามารถนํามาวิเคราะหไดอยางถูกตอง โดยจะดําเนินการหลังจากการวิเคราะห
ขอมูลเบ้ืองตนเพ่ือนําไปสูการอภิปรายและเพ่ือเสนอผลการวิจัยสูการปฏิบัตติอไป 

3.1.2  การวิจัยเชิงปริมาณ เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (survey research) ความคิดเห็น ตอ
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษา องคการบริหารสวน
ตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ีและนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหคาทางสถิติ
เพ่ืออธิบายระดับความคิดเห็นนั้น ซ่ึงสถิติท่ีใชในการศึกษาวิจัย คือ สถิติบรรยาย (descriptive 
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statistic) ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายปจจัยสวนบุคคล สวน
ระดับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะทําการวิเคราะหขอมูล
ดวยคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เชนเดียวกัน ในการอธิบายผลการวิจัยท่ีประมวลผลได 
 
3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใช ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน/เจาหนาท่ี 

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใน อําเภอบางกรวย โดยเปนองคการบริหารสวนตําบลและ
เทศบาล โดยจะนํามาคํานวณเพ่ือหาขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัย ดังนี้ 

1. องคการบริหารสวนตําบลบางขนุน 
2. องคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 
3. องคการบริหารสวนตําบลบางสีทอง 
4. องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
5. เทศบาลตําบลปลายบาง 
6. เทศบาลตําบลศาลากลาง 
7. เทศบาลเมืองบางกรวย 

 
ตารางที่ 3.1 จํานวนผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน/เจาหนาท่ีในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอบางกรวย 
 

ลําดับที ่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน  
(N = คน) 

1   องคการบริหารสวนตําบลบางขนุน 59 
2   องคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 164 
3   องคการบริหารสวนตําบลบางสีทอง 97 
4   องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์ 59 
5   เทศบาลตําบลปลายบาง 362 
6   เทศบาลตําบลศาลากลาง 68 
7   เทศบาลเมืองบางกรวย 357 
 รวมทั้งหมด 1,166 
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3.2.1 วิธีการคํานวณกลุมตัวอยาง 
 
ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางจากจํานวนผูบริหาร/สมาชิก/

พนักงาน/เจาหนาท่ี ท่ีอยูในองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย  
แตอยางไรก็ตาม เพ่ือความสมบูรณของงานวิจัย ผูวิจัยขออธิบายวิธีการคํานวณหา

ตัวอยาง ดังนี ้
 

วิธีในการหาขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane  (ศิริรัตน ชุณหคลาย, 
2546 : 20-25)  ท่ีความคลาดเคล่ือน (e) 0.05  

 

สูตร              n     =            N 
                                        1+Ne2 

 เม่ือ            n     คือ      จํานวนตัวอยางหรือขนาดของกลุมตัวอยาง 
                   N     คือ      จํานวนหนวยท้ังหมดหรือฐานประชากร 

                                                 e2      คือ        ความนาจะเปนของความผิดพลาดท่ียอมใหเกิดขึ้นได 
 

จากการคํานวณดวยสูตร Taro Yamane ทําใหไดขนาดตัวอยาง (ผูบริหาร/สมาชิก/
พนักงาน/เจาหนาท่ี) ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

                    n       =          1,166 
                                 1+ 1,166 (0.05) 2 
                   n         =      298    คน 
 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยางโดยอาศัยทฤษฎีความนาจะเปน 
(Probability Sampling) ซ่ึงจะใชวิธีการสุมตัวอยางเปนสัดสวนกับขนาดตัวอยาง โดยจะไดจํานวน
ตัวอยางของแตละระดับช้ัน (Stratified Sampling) กลาวคือ คิดสัดสวนจากขนาดกลุมตัวอยางท่ีเปน 
(ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน/เจาหนาท่ี) ในแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยทุกคนมีโอกาส
ไดรับเลือกเปนตัวอยางในการศึกษาครั้งนี ้ 

 

วิธีการคํานวณหาสัดสวนตัวอยางของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คํานวณไดดังนี ้
 

 
 

พนักงานแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตัวอยางรวม 
จํานวนประชากรท้ังหมด 

X = ขนาดตัวอยางของแตละแหง 
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จากการคํานวณดวยสูตร Taro Yamane ทําใหไดขนาดตัวอยาง (ผูบริหาร/สมาชิก/
พนักงาน/เจาหนาท่ี) ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 298 คน ซ่ึงไดแสดงตาม ตารางท่ี 3.2 ดังตอไปนี ้

 
ตารางที่ 3.2 จํานวนตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอบางกรวย 
 

ลําดับที ่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน  
(N = คน) 

จํานวนตัวอยาง 
(n = คน) 

1   องคการบริหารสวนตําบลบางขนุน 59 15 
2   องคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 164 42 
3   องคการบริหารสวนตําบลบางสีทอง 97 25 
4   องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์ 59 15 
5   เทศบาลตําบลปลายบาง 362 93 
6   เทศบาลตําบลศาลากลาง 68 17 
7   เทศบาลเมืองบางกรวย 357 91 

 รวมทั้งหมด 1,166 298 
 
การสํารวจขอมูล ยังไดทําการสํารวจขอมูลจากทะเบียนรายช่ือคณะกรรมการธรรมาภิบาล

จังหวัดนนทบุรี อีกจํานวน 16 คนโดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง  
 นอกจากนั้นแลวในยังไดสํารวจขอมูลกับประชาชนท่ีอยูในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล) ในแตละพ้ืนท่ี รวม 7 พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีละ 20 คน เปน
จํานวน 140 คน โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)  
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ตารางที่ 3.3 จํานวนตัวอยางของประชาชนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอบางกรวย 
 

ลําดับที ่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน  
(n = คน) 

1   องคการบริหารสวนตําบลบางขนุน 20 
2   องคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 20 
3   องคการบริหารสวนตําบลบางสีทอง 20 
4   องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์ 20 
5   เทศบาลตําบลปลายบาง 20 
6   เทศบาลตําบลศาลากลาง 20 
7   เทศบาลเมืองบางกรวย 20 
 รวมทั้งหมด 140 

 
จากท่ีไดกลาวมานั้น สามารถแสดงตารางสรุปผล จํานวนตัวอยางท่ีใชในการวิจัยใน

เชิงปริมาณได ดังนี ้
 

ตารางที่ 3.4 สรุปผล จํานวนตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  
 

ลําดับที ่ กลุมตัวอยาง จํานวนตัวอยาง 
(n = คน) 

1 ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน/เจาหนาท่ี ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 298 
2 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุร ี 16 
3 ประชาชนในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (อบต. และเทศบาล) 

ในเขตอําเภอบางกรวย 7 พ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีละ 20 คน 140 

 รวม จํานวนที่ใชในการวิจัย ทั้งหมด 454 
 
ในการเก็บขอมูล จากตัวอยางท่ีใหความเห็นตอผลการสํารวจเพ่ือนํามาวิเคราะหเปน

ขอมูลเบ้ืองตนโดยการเก็บขอมูลไดแบงออกเปน 2 อยาง ดังนี ้
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูล (respondents or key informants) เปนการสัมภาษณเชิง

ลึก ไดแก  
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   1.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรี จํานวน 10 คน โดยใชวิธีการเลือก
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) คือ 

        1.1.1 ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขต 1 จํานวน 1 คน 
        1.1.2 กรรมการ/ภาคประชาสังคม                        จํานวน 4 คน 
        1.1.3 กรรมการ/สมาชิกสภาทองถ่ิน                     จํานวน 2 คน 
        1.1.4 กรรมการ/ภาคธุรกิจเอกชน                         จํานวน 2 คน 
        1.1.5 หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดนนทบุรี จํานวน 1 คน 
1.2 นายกเทศมนตร,ี นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหาร

สวนตําบล และผูท่ีเกี่ยวของกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมเปนจํานวน 15 คน ในการสัมภาษณผูบริหารทองถ่ินนี้ จะใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง คือ 

     1.2.1 นายกเทศมนตรี                                              จํานวน 2 คน 
     1.2.2 นายกองคการบริหารสวนตําบล                     จํานวน 2 คน 
     1.2.3 สมาชิกสภาเทศบาล                                       จํานวน 2 คน 
     1.2.4 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล           จํานวน 2 คน 
     1.2.5 ปลัดเทศบาล                                                  จํานวน 1 คน 
     1.2.6 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                      จํานวน 1 คน 
     1.2.7 ผูอํานวยการสํานัก หรือ หัวหนาสวนงาน      จํานวน 5 คน 
 
2. การวิจัยเชิงปริมาณ เปนกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนผูตอบแบบสอบถามการวิจัยเชิงสํารวจ

ประกอบดวย ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน/เจาหนาท่ี ผูปฏิบัติงานหรือผูท่ีเกี่ยวของกับแนวทางการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 298 คน  คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดนนทบุรี จํานวน 16 คน และประชาชนท่ีอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (องคการ
บริหารสวนตําบลและเทศบาล) พ้ืนท่ีละ 20 คน จํานวน 140 คน รวมเปนจํานวนท้ังส้ิน 454 คน  
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3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   
 

การดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัย  ผูวิจัยไดมีวิธีการ ดังนี ้
 
3.3.1. เคร่ืองมือการวิจัย ประกอบดวย 
(1)  เปนแนวคําถามความคิดเห็นท่ีเกี่ยวของกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้  
สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป ถามเกี่ยวกับสถานภาพ

ของผูตอบแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (checklist)  
สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภบิาลใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

โดยลักษณะคําถามในสวนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ซ่ึงจะเปนเนื้อหาท่ี
เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงใชในการวัดระดับ
เพ่ือหาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยการวัดทัศนคตินี้ ใช
การวัดแบบ Rating Scale ซ่ึงมีระดับการใหคะแนนกําหนดคาของคําตอบออกเปน ดังนี ้

 

                         ระดับคะแนน                    ระดับความคิดเห็น 
5                           มากท่ีสุด 
4                           มาก 
3                           ปานกลาง 
2                           นอย 
1                           นอยท่ีสุด 

 
แบบสอบถามการวิจัยนี้ ไดใชเกณฑการใหคะแนนแบบมาตราสวนประมาณคา ตาม

วิธีของ ลิเกิรต (Likert Scale)  ผูวิจัยจึงไดกําหนดมาตราสวนประมาณคาของแบบสอบถามเปน 5 
ลําดับ โดยขอคําถามมีท้ังเชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึงคะแนนแตละขอแบงไดตามตาราง ดังนี้ คือ 
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ระดับความคิดเห็น 
 

ขอคําถามเชิงบวก ขอคําถามเชิงลบ 

          เห็นดวยมากท่ีสุด 5 1 
          เห็นดวยมาก 4 2 
          เห็นดวยปานกลาง 3 3 
          เห็นดวยนอย 2 4 
          เห็นดวยนอยท่ีสุด 1 5 
 

การกําหนดเกณฑในการแปลผลคะแนนเฉลี่ย 
จากเกณฑการวัดระดับความคิดเห็นดังกลาว ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการวัดระดับความ

คิดเห็น โดยท่ีผูวิจัยจะแบงชวงแตละระดับความคิดเห็น โดยใชอันตรภาคช้ัน (class interval) หรือคา
พิสัย (rang) เพ่ือใหทราบถึงระดับความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน โดยมีวิธีการคํานวณ ดังนี้ 

 

คะแนนพิสัย  =    คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด  
                         จํานวนช้ัน 
     

=    5 – 1    
          5 

=    0.80 
 

จากการพิจารณาขางตน ผูวิจัยจึงกําหนดเกณฑเพ่ือหาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี (Approaches to Strengthen Good Governance in Local Administration 
Organization : A Case Study of Sub District Administrative Organization and Municipality in 
Bang Kruai District, Nontaburi Province)  ดังตอไปนี้  

 

 

คะแนนเฉลี่ย 
 

ความหมาย 

4.21-5.00 ระดับเกณฑแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลยูในระดับสูงท่ีสุด 
3.41-4.20 ระดับเกณฑแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลอยูในระดับสูง 
2.61-3.40 ระดับเกณฑแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลอยูในระดับปานกลาง
1.81-2.60 ระดับเกณฑแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลอยูในระดับต่ํา 
1.00-1.80 ระดับเกณฑแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลอยูในระดับต่ําท่ีสุด 
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สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
2. ขอเสนอแนะดานแนวทางในการแกไขการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
 (2)  เปนแนวคําถามการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ท่ีเกี่ยวของ

กับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แบบสัมภาษณเปนแบบ
คําถามปลายเปด กําหนดหัวขอหลัก ๆ โดยนําไปสัมภาษณคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
นนทบุรี, นายกเทศมนตรี, นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล และผูท่ีเกี่ยวของกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวนํา
ขอมูลท่ีไดรับมาวิเคราะหขอความและเสนอผลรายงานการศึกษาวิจัย 
 
3.4 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย  
 

การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการหาคา
ความเท่ียงตรง (validity) ของเนื้อหา และความเช่ือม่ัน (reliability) ตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. การหาความเท่ียงตรง (validity) ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับดัชนีตัวช้ีวัดธรร
มาภิบาลและหลักธรรมาภิบาลเพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาสรางแบบสอบถามและนําแบบสอบถามท่ีสราง
เสร็จแลว เสนอผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ และไดตรวจสอบแกไขเพ่ือความถูกตอง ตรงตาม
เนื้อหา (content validity) และตรงตามจุดมุงหมายของการวิจัยในครั้งนี้ หลังจากนั้นแลวนํามา
ปรับปรุงแกไขขอคําถามตามคําแนะนํา และปรับปรุงดานภาษาและความชัดเจนเพ่ือความเขาใจงาย
ในการตอบแบบสอบถาม     

2. การหาคาความเช่ือม่ัน (reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไข
เรียบรอยแลวไปทดลองใช (try out) เพ่ือหาความเช่ือม่ันกบักลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ท่ีตองการจะศึกษา (ท่ีมิใชกลุมตัวอยาง) จํานวน 30 คน แลวนํามาคํานวณหาคาความเช่ือม่ันโดยวิธี
หาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงคาความเช่ือม่ันท่ีดีควรมี
คาตั้งแต 0.70 ขึ้นไป  
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ผลการวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถาม มีรายละเอียด ดังนี้  
จากการท่ีไดนําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะ

ใกลเคียงกับกลุมท่ีตองการจะศึกษา (ท่ีมิใชกลุมตัวอยาง) จํานวน 30 คน นั้น แลวนําขอมูลท่ีไดจาก
การตอบแบบสอบถาม มาหาคาความเช่ือม่ัน ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - coefficient) โดย
ใชสูตรของครอนบาค (Cronbach) ดังนี้ 
 

สูตร  
    =                   
 
   
 

เม่ือ                      คือ       คาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ัน 
   n         คือ       จํานวนขอของเครื่องมือวัด 
                                                    คือ       ผลรวมของความแปรปรวนของแตละขอ 
                                          คือ       ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 

การคํานวณหาคาความแปรปรวน (    ) สามารถหาไดจากสูตร ดังนี ้
 

     
                                      
 
   

เม่ือ 
                  N        คือ       จํานวนคน 
 
ดังนั้น จากการคํานวณคาความเช่ือม่ัน (Reliability statistics) ของแบบสอบถาม เพ่ือหา

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษา องคการบริหารสวน
ตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (Approaches to Strengthen Good 
Governance in Local Administration Organization : A Case Study of Sub District Administrative 
Organization and Municipality in Bang Kruai District, Nontaburi Province) แลวนั้น มีคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา {Cronbach's Alpha ()} = 0.942 (Cronbach's Alpha Based on Standardized 
Items  = (0.942))  
 

n 
n - 1 

s
t

2

 si2

st2

st2
 si2

1- 
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NX2 – (X)2 

N (N – 1) 
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 = 



80 
 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล   
 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี ้
3.5.1 ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลจากโครงการรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต (MPA) เพ่ือติดตอถึง ผูบริหารเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล  
3.5.2 ประสานงานถึงผูบริหารเทศบาลและเจาหนาท่ีเพ่ือขออนุญาตในการศึกษาวิจัยและขอ

ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  
3.5.3 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเดินทางไปยังเทศบาลและองคการบริหารสวน

ตําบล และท่ีอยูของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรี  เพ่ือพบกลุมตัวอยางและแจก
แบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยาง กรอก/ตอบ ท้ังนี้ ผูวิจัยไดอธิบายวัตถุประสงคและแนวทางในการ
ตอบแบบสอบถามแกกลุมตัวอยางเพ่ือความเขาใจในการ กรอก/ตอบ โดยผูวิจัยมีความตั้งใจในการ
ติดตามผล จนสามารถรับแบบสอบถามคืน จนครบท้ังหมด  

3.5.4 นําแบบสอบถามท่ีไดจากการจัดเก็บมาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของ
แบบสอบถามและนํามาจัดระเบียบแลวลงรหัสเลข นําไปประมวลผลทางสถิติเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร ดวยเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมประมวลผลขอมูลทางสังคมศาสตร 

3.5.5 วิเคราะหและอภิปรายผลการวิจัย 
 
3.6 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจะใชวิธีทางสถิติเชิงพรรณนา (descriptive analysis) ใน
การอธิบาย ไดแก คาเฉล่ีย (mean) คารอยละ (percentage) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) เพ่ือใหทราบถึงแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ผูวิจัยทําการประมวลผล ดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมประมวลผลขอมูลทางสถิติ
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร โดยจัดทําตารางวิเคราะหทางสถิติ เพ่ือนําเสนอและสรุปผลการวิจัย 
โดยใชสถิติการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

 

1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแก การแจกแจงความถ่ี (frequency) รอย
ละ (percentage) คาเฉล่ียเลขคณิต (mean) และคาสวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (standard deviation) เพ่ือ
ใชในการพรรณนาขอมูล ดังนี้  
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1. ปจจัยสวนบุคลเปนการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
โดยใชการวิเคราะหขอมูลโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) และคารอยละ (percentage) 

2. ระดับความคิดเห็นของผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน/เจาหนาท่ี 
ผูปฏิบัติงานหรือผูท่ีเกี่ยวของกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยใชการวิเคราะหขอมูลโดยคาเฉล่ียเลขคณิต (mean) และคาสวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (standard 
deviation) 

 
3.7 สรุป การรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัย  
 

ขอมูลท่ีจํา เปนตอการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมีวิธีการในการจัดหาและจัดเก็บขอมูล  
ดังตอไปนี้  คือ 

 

1. ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากตํารา ผลงานวิจัย เอกสารท่ีเกี่ยวของ ส่ิงพิมพและคนควา
ขอมูลทาง Internet ท่ีเกี่ยวของกับธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 2. เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามและความคิดเห็นจากผูบริหาร/สมาชิก/
พนักงาน/เจาหนาท่ี ผูปฏิบัติงานหรือผูท่ีเกี่ยวของกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

3. เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) แบบสัมภาษณเปน
แบบคําถามปลายเปด กําหนดหัวขอหลัก ๆ เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยนําไปสัมภาษณคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรี, นายกเทศมนตรี
, นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และผูท่ีเกี่ยวของกับ
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวนําขอมูลท่ีไดรับมาวิเคราะห
ขอความและเสนอผลรายงานการวิจัย 

 



 
บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดทําการศึกษา เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี (Approaches to Strengthen Good Governance in Local Administration 
Organization : A Case Study of Sub District Administrative Organization and Municipality in 
Bang Kruai District, Nontaburi Province)   โดยผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานท่ี
เปนขาราชการและประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงผูวิจัยไดใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ และ
ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิเคราะหในเชิงบรรยาย 
(Descriptive Research) ท้ังนี้ผูวิจัยไดแบงผลการวิจัยออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะหแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4.2 ผลการศึกษาปญหา อุปสรรคในการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
4.1 ผลการวิเคราะหแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ในการนําเสนอผลการวิจัยใน เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี (Approaches to Strengthen Good Governance in Local Administration 
Organization : A Case Study of Sub District Administrative Organization and Municipality in 
Bang Kruai District, Nontaburi Province)  ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ซ่ึงจะนําเสนอ
ผลการวิจัยตามรายละเอียด ดังตอไปนี้  

4.1.1 ผลการวิเคราะห แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซ่ึงเปน ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน/เจาหนาท่ี ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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4.1.2 ผลการวิเคราะห แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซ่ึงเปนประชาชนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 

ในการนําเสนอขอมูล ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลนี้ ใน 2 สวน คือ 
สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ผูวิจัยขอนําเสนอขอมูลการวิเคราะหท่ีไดจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ดังนี ้
4.1.1 ผลการวิเคราะห แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ซ่ึงเปน ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน/เจาหนาที่ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (ผูบริหาร/
สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

N = 298 
ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล Frequency (N) Percent 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

Total 

 
123 
175 
298 

 
41.3 
58.7 
100.0 

2. อาย ุ
อายุต่ํากวา 25 ป 
อายุระหวาง 26-30 ป 
อายุระหวาง 31-35 ป 
อายรุะหวาง 36 - 40 ป     
อายรุะหวาง 41 - 45 ป         
อายรุะหวาง 46 - 50 ป       
อายรุะหวาง 51 - 55 ป     
อาย ุ56 ป ขึ้นไป 

Total 

 
2 
66 
63 
82 
61 
11 
6 
7 

298 

 
0.7 
22.1 
21.1 
27.5 
20.5 
3.7 
2.1 
2.3 

100.0 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (ผูบริหาร/

สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) (ตอ) 
N = 298 

ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล Frequency (N) Percent 
3. ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตร ี
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
ปริญญาโท 
อ่ืน ๆ (ปริญญาเอก) 

Total 

 
21 
207 
70 
0 

298 

 
7.0 
69.5 
23.5 
0.0 

100.0 

4. ตําแหนง 
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิชาการคลัง 
ผูบริหาร/สมาชิกทองถิ่น 
พนักงานพัสด ุ
นักวิชาการประชาสัมพันธ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
พนักงานบุคคลากร 
พนักงานโยธา 
พนักงานบริหารงานท่ัวไป 
นักวิชาการศึกษา 
พนักงานกองชาง 
พนักงานกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

Total 

 
24 
40 
65 
35 
15 
19 
13 
18 
33 
10 
13 
13 
298 

 
8.1 
13.4 
21.8 
11.7 
5.0 
6.4 
4.4 
6.0 
11.1 
3.4 
4.4 
4.4 

100.0 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (ผูบริหาร/

สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) (ตอ) 
N = 298 

ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล Frequency (N) Percent 
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ต่ํากวา 5 ป 
6-10 ป 
11-15 ป 
16-20 ป 
21-25 ป 
26 ป ขึ้นไป 

Total 

 
39 

148 

89 

18 

4 

0 

298 

 
13.1 

49.7 

29.9 

6.0 

1.3 

0.0 
100.0 

6.  ความรูเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (Good Government) 
มีความรู 
ไมเคยมีความรู 

Total 

 
223 
75 
298 

 
74.8 
25.2 
100.0 

7. เคยไดรับการอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับ    
ธรรมาภิบาล (Good Government) 

เคย 
ไมเคย  

Total 

 
 

135 
163 
298 

 
 

45.3 
54.7 
100.0 

 
จากผลการวิจัยตามตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของ

ผูตอบแบบสอบถาม (ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) จํานวน 298 คน มี
ผลการศึกษา ไดขอคนพบ ดังตอไปนี ้

1. เพศ 
จากผลการศึกษา พบวา คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง 

จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 58.7 รองลงมาเปน เพศชาย จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 41.3 ของ
ผูตอบแบบสอบถาม 
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2. ชวงอาย ุ
คุณลักษณะดานชวงอายุ ของผูตอบแบบสอบถามนั้น จากจํานวน 298 คน พบวา สวน

ใหญ มีชวงอายรุะหวาง 36-40 ป จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 27.5 รองลงมา คือ ชวงอายุระหวาง 
26-30 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 22.1  ชวงอายุระหวาง 31-35 ป  มีจํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 
21.1 และจํานวนท่ีนอยท่ีสุด คือ ต่ํากวา 25 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.7  

3. ระดับการศึกษา 
คุณลักษณะดานระดับการศึกษา ของผูตอบแบบสอบถามนั้น พบวา มีการศึกษาอยูใน

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 69.5 รองลงมา คือ ปริญญาโท มี
จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 23.5 และ ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 7.0 
ตามลําดับ 

4. ตําแหนง (หนาที่ความรับผิดชอบ) 
คุณลักษณะดานตําแหนง (หนาท่ีความรับผิดชอบ) นั้น พบวา ตําแหนง สวนใหญ เปน

ผูบริหาร/สมาชิกทองถ่ิน จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 21.8 รองลงมา คือ นักวิชาการคลัง (พนักงาน
การเงินและบัญชี) จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 13.4 พนักงานพัสดุ จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 
11.7 และจํานวนท่ีนอยท่ีสุด คือ นักวิชาการศึกษา จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 3.4 ตามลําดับ 

5.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
คุณลักษณะดานระยะเวลาในการปฏิบัติงานนั้น พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวาง 6-10 ป มีจํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 49.7 รองลงมา คือ ชวง
ระยะเวลา 11-15 ป จํานวน  89 คน คิดเปนรอยละ 29.9  ชวงระยะเวลาต่ํากวา 5  ป มีจํานวน 39 คน คิด
เปนรอยละ 13.1 สวนจํานวนท่ีนอยท่ีสุด คือ 4 คน อยูในชวงระยะเวลา 21-25 ป คิดเปนรอยละ 1.3 
ตามลําดับ  

6. ความรูเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (Good Government) 
ในเรื่องของความรูเกี่ยวกับธรรมาภิบาลนั้น พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 298 คน 

สวนใหญ มีความรู จํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 74.8 และผูตอบแบบสอบถามตอบวา ไมเคยมี
ความรู จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 25.2  

7. การอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (Good Government) 
สวนในเรื่ องข องการอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับธรรมาภิบาล  พบวา  ผูตอบ

แบบสอบถาม สวนใหญ ไมเคยไดรับการอบรมหรือสัมมนา มีจํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 54.7 
และผูท่ีเคยไดรับการอบรมหรือสัมมนา มีจํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 45.3 
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 สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสราง    
ธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนการวิเคราะหถึงปจจัยตาง ๆ ซ่ึงแสดงคาออกมาตาม
ผลการวิเคราะห ดังนี ้

 
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
N = 298 

 
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

 

X  
  (Mean) 

S.D. 
(Std. deviation) 

ผลการ
ประเมิน 

ดานหลักนิติธรรม 
1) เสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพของกลไก

การตรวจสอบโดยภาคประชาชนทองถ่ิน 

 
3.86 

 
0.811 

 
ระดับสูง 

2) สรางวัฒนธรรมแบบธรรมาภิบาลและจัดใหมีกลไกท่ี
สงเสริมการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี 3.75 0.701 ระดับสูง 

3)  เสริมสรางประสิทธิภาพของหนวยงานทองถ่ินโดยเนน
การอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม 3.94 0.789 ระดับสูง 

4) สงเสริมใหประชาชนและบุคลากรในหนวยงานมีสิทธิ
ในการคัดคานการพิจารณาออกคําส่ังตางๆ ท่ีไมเปน
ธรรม ตอผู มี อํานาจในหนวยงานหรือหนวยงาน
ระดับสูง 

3.73 0.801 ระดับสูง 

Total 3.82 0.637 ระดับสูง 
ดานหลักคุณธรรม 
5) เสริมสรางความสามัคคีและลดความขัดแยงระหวางเจาหนาท่ี

กับเจาหนาท่ีและผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 
4.03 0.780 ระดับสูง 

6) เสริมสรางจริยธรรมและพัฒนาระบบราชการใหยึดหลักธรรมา-  
ภิบาลในการปฏิบัติราชการ 3.88 0.736 ระดับสูง 
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) (ตอ) 
N = 298 

 
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

 

X  
  (Mean) 

S.D. 
(Std. deviation) 

ผลการ
ประเมิน 

7) สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและประโยชนของ
คนในทองถ่ินเปนหลัก 3.74 0.700 ระดับสูง 

8) เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีแยกเรื่องสวนตัว
ออกจากเรื่องสวนรวม พรอมกับมีจิตสาธารณะพรอม
รับผิดชอบตอสวนรวม 

3.57 0.789 ระดับสูง 

Total 3.80 0.584 ระดับสูง 
ดานหลักความโปรงใส 
9) สรางระบบการตรวจสอบการทํางานในหนวยงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง 

3.68 0.762 ระดับสูง 

10)  เสริมสรางความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล เพ่ือให
ประชาชนสามารถรับรูการทํางานของหนวยงานได 3.70 0.784 ระดับสูง 

11) สงเสริมใหประชาชนและส่ือมวลชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการจัดซ้ือ จัดจาง การใหสัมปทาน และการ
ออกระเบียบตาง ๆ 

3.63 0.773 ระดับสูง 

12) สงเสริมใหหนวยงานมีความโปรงใสดานการใหคุณ 
ใหโทษแกบุคลากร 3.55 0.747 ระดับสูง 

Total 3.64 0.647 ระดับสูง 
ดานการมีสวนรวม 
13) เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการรับฟงความ

คิดเห็น การตัดสินใจ ของหนวยงานหรือทําประชาพิจารณ 
3.70 0.708 ระดับสูง 

14) สงเสริมองคกรสตรีและผูพิการในทองถ่ินใหมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการทองถ่ิน 3.68 0.647 ระดับสูง 

15) เสริมสรางโดยการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการเขาถึงอํานาจการตัดสินใจในการ 3.80 0.670 ระดับสูง 
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พัฒนาทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการภาคประชาชน 
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) (ตอ) 
N = 298 

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล X  
(Mean) 

S.D. 
(Std. deviation) 

ผลการ
ประเมิน 

 16) เสริมสรางกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียงสวน
ใหญ ในการหาฉันทามติรวมกันระหวางประชาชนและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.90 0.832 ระดับสูง 

Total 3.77 0.577 ระดับสูง 
ดานความรับผิดชอบ 
17) เสริมสรางระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินการ โดยมี

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
3.57 0.659 ระดับสูง 

18) เสริมสรางการทํางานเปนทีม อยางมีเปาหมาย และเนนให
บุคลากรมีจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีมีตอทองถ่ิน และตระหนักถึง
ผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ 

3.73 0.752 ระดับสูง 

19) เสริมสรางใหบุคลากรในองคกรไดเคารพในความ
ความคิดเห็นท่ีแตกตางกันและกลายอมรับผลของการ
กระทํา พรอมรับการตรวจสอบ 

3.75 0.701 ระดับสูง 

20) บุคลากรยอมรับการพัฒนาการเปล่ียนแปลง เพ่ือปรับ
ใชในการบริหารจัดการองคกรและชุมชน 3.71 0.655 ระดับสูง 

Total 3.69 0.577 ระดับสูง 
ดานหลักความคุมคา 
21) เสริมสรางใหหนวยงานมีวิธีการและขั้นตอนในการจัดสรร

งบประมาณอยางเปนระบบและเหมาะสมกับการดําเนินงาน 
3.77 0.621 ระดับสูง 

22) สงเสริมการฝกอบรมและเพ่ิมพูนความรู ในการใชเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยเพ่ือบูรณาการในงาน ท่ีตนเองรับผิดชอบและลด
ตนทุนได 

3.74 0.788 ระดับสูง 
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) (ตอ) 
N = 298 

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล X  
 (Mean) 

S.D. 
(Std. deviation) 

ผลการ
ประเมิน 

23) เสริมสรางระบบบริหารการเงินท่ีรัดกุมเพ่ือปองกัน
ปญหาประสิทธิภาพของการใชเงินผิดประเภทหรือผิด
วัตถุประสงค 

3.64 0.708 ระดับสูง 

 24) หนวยงานมีการจัดทํารายงานและแจกแจงการใช
จายเงินเพ่ือเผยแพรแกสาธารณชนโดยท่ัวไป 3.53 0.744 ระดับสูง 

Total 3.67 0.579 ระดับสูง 
ดานหลักความเสมอภาค 
25) เสริมสรางการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานในแตละฝายตอง

คํานึงถึงความเปนกลางในการใหบริการ ไมเลือกขาง ไม
เลือกหมูเหลา อยางเทาเทียมกัน 

3.59 0.657 ระดับสูง 

26) สงเสริมใหมีการพัฒนาความเปนอยูและการมีสวน
รวม โดยเปดโอกาสใหแกหญิงและชายอยางเทาเทียม
กัน เชน การวางแผนพัฒนาทองถ่ินและการบริการ
สาธารณะซ่ึงจําเปนในการดํารงชีวิต 

3.66 0.806 ระดับสูง 

27) เสริมสรางการมีระบบการจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณท่ีคํานึงถึงความตองการและผลประโยชน
ของคนทุกกลุมโดยไมเลือกปฏิบัต ิ

3.58 0.744 ระดับสูง 

28) สงเสริมการใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือกปฏิบัติ 
มีความเสมอภาคเทาเทียมและเปนธรรมกับทุกฝาย 3.72 0.662 ระดับสูง 

Total 3.63 0.577 ระดับสูง 
ดานหลักความสอดคลอง 
29) สงเสริมการระดมความคิดจากคนในชุมชนเพ่ือหาจุดสนใจ

รวมกันหรือฉันทามติ และความตองการท่ีสอดคลองตองกัน
เพ่ือลดปญหาความขัดแยงของคนในชุมชน 

3.64 0.638 ระดับสูง 
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) (ตอ) 
N = 298 

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล X  
 (Mean) 

S.D. 
(Std. deviation) 

ผลการ
ประเมิน 

 30) เสริมสรางแนวทางการวางแผนการพัฒนาชุมชนท่ีสอดคลอง
กับวัฒนธรรม ประเพณี  และศาสนา ตลอดจนสอดคลองกับ
ส่ิงแวดลอมท่ีอยูในชุมชนทองถ่ินนั้น ๆ  

3.57 0.649 ระดับสูง 

31)  มี น โ ย บ า ย  วั ต ถุ ป ร ะ สง ค  เ ป า ห ม า ย แ ละ แ ผ น
ยุทธศาสตรการดําเนินงานท่ีมีทิศทางสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน ตลอดจนการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถ่ินท่ีมีอยูในชุมชน 

3.71 0.596 ระดับสูง 

32) เสริมสรางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูของ
บุคลากรดวยวิธีการเรียนรูวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม
ของสังคม เพ่ือใหทราบถึงความตองการของชุมชน
และสังคมท่ีแทจริง 

3.74 0.637 ระดับสูง 

Total 3.66 0.530 ระดับสูง 
ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร 
33) เสริมสรางกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตร

สําหรับการบริหารงานในอนาคต  เพ่ือจัดวางตําแหนงของ
องคกรใหบรรลุผลสําเร็จ 

3.60 0.760 ระดับสูง 

34) เสริมสรางแนวทางการส่ือสารและถายทอดแผน
ยุทธศาสตรใหบุคลากรในองคกรสามารถเขาใจไดและ
นําเอาไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง เปนทิศทางเดียวกัน 

3.45 0.630 ระดับสูง 

35) สงเสริมใหผูนําหรือผูบริหารองคกรทองถ่ินมีการ 
บูรณาการขอมูลขาวสารท่ีแตกตางกันท้ังภายในและ
ภ า ย น อ ก  เ ข า ไ ว เ ป น ยุ ท ธ ศ า สต ร สํ า ห รั บ ก า ร
เปล่ียนแปลง และคาดการณแนวโนนในอนาคตของ
องคกร สังคมและชุมชนทองถ่ิน 

3.65 0.729 ระดับสูง 
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) (ตอ) 
N = 298 

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล X  
(Mean) 

S.D. 
(Std. deviation) 

ผลการ
ประเมิน 

 36) สงเสริมใหมีการนําวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรเผยแพร
ใหบุคลากรและประชาชนในทองถ่ินไดทราบ เพ่ือให
รับรูถึงแนวคิดวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรท่ีจะปฏิบัติใน
อนาคตสําหรับองคกรและทองถ่ิน วาตรงกับความ
ตองการท่ีแทจริงของบุคลากรและชุมชนเพียงใด 

3.66 0.583 ระดับสูง 

Total 3.59 0.553 ระดับสูง 
ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น 
37) สงเสริมการใชกลไกทางกฎหมายในการตรวจสอบ

การดําเนินงานในหนวยงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

3.64 0.648 ระดับสูง 

38) สงเสริมโดยใชองคกรอิสระท่ีมีอยูตามกฎหมายเปนกลไกใน
การตรวจสอบการดําเนินงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3.57 0.627 ระดับสูง 

39) สงเสริมภาคประชาสังคมและกลุมตาง ๆ ในชุมชนให
มีบทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบการดําเนินของ
หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.60 0.656 ระดับสูง 

40) การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศิลธรรมใหกับ
ทองถ่ินในการตระหนักภัยของการคอรรัปช่ัน 3.73 0.683 ระดับสูง 

Total 3.63 0.553 ระดับสูง 
 

จากผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
เสริมสรางธรรมาภบิาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน สามารถแยกพิจารณาไดเปนรายดาน ดังตอไปนี ้

1. ดานหลักนิติธรรม พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมินอยูใน
ระดับสูง ซ่ึงแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภบิาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานนิติธรรม ท่ี
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มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพของหนวยงานทองถ่ินโดยเนนการ
อํานวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.94 มีคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.789 รองลงมา คือ การเสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพของ
กลไกการตรวจสอบโดยภาคประชาชนทองถ่ิน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.86 มีคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.811 และ แนวทางการสรางวัฒนธรรมแบบธรรมาภิบาลและจัดใหมี
กลไกท่ีสงเสริมการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.75 มีคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี  0.701 ตามลําดับ 

กลาวโดยสรุป เม่ือดูผลรวมของทุกขอ ดานนิติธรรม พบวา มีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.82 มี
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.637 มีผลการประเมินองคกรอยูในระดับสูง  

2. ดานหลักคุณธรรม พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมินอยูใน
ระดับสูง ซ่ึงแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานคุณธรรม ท่ี
มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนวทางการเสริมสรางความสามัคคีและลดความขัดแยงระหวางเจาหนาท่ีกับ
เจาหนาท่ีและผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 4.03 มีคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.780 รองลงมา คือ การเสริมสรางจริยธรรมและพัฒนาระบบราชการ
ใหยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.88 มีคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.736 และ แนวทางการสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและ
ประโยชนของคนในทองถ่ินเปนหลัก โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.74 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Std. deviation) ท่ี  0.700 ตามลําดับ 

กลาวโดยสรุป เม่ือดูผลรวมของทุกขอ ดานคุณธรรม พบวา มีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.80 
มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.584 มีผลการประเมินองคกรอยูในระดับสูง 

3. ดานหลักความโปรงใส พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมิน
อยูในระดับสูง ซ่ึงแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานความ
โปรใส ท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนวทางการเสริมสรางความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล เพ่ือให
ประชาชนสามารถรับรูการทํางานของหนวยงานได โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.70 มีคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.784 รองลงมา คือ การสรางระบบการตรวจสอบการทํางานใน
หนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.68 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. 
deviation) ท่ี 0.762 และ การสงเสริมใหประชาชนและส่ือมวลชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
จัดซ้ือ จัดจาง การใหสัมปทาน และการออกระเบียบตาง ๆโดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.63 มีคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี  0.773 ตามลําดับ 
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กลาวโดยสรุป เม่ือดูผลรวมของทุกขอ ดานความโปรงใส พบวา มีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 
3.64 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.647 มีผลการประเมินองคกรอยูในระดับสูง 

4. ดานการมีสวนรวม พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมินอยูใน
ระดับสูง ซ่ึงแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภบิาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการมีสวน
รวม ท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนวทางการเสริมสรางกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียงสวนใหญ ใน
การหาฉันทามติรวมกันระหวางประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 
3.90 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.832 รองลงมา คือ การเสริมสรางโดยการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเขาถึงอํานาจการตัดสินใจในการพัฒนาทองถ่ินในรูป
ของคณะกรรมการภาคประชาชน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.80 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. 
deviation) ท่ี 0.670 และ แนวทางการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการรับฟงความ
คิดเห็น การตัดสินใจ ของหนวยงานหรือทําประชาพิจารณ โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.70 มีคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี  0.708 ตามลําดับ 

กลาวโดยสรุป เม่ือดูผลรวมของทุกขอ ดานการมีสวนรวม พบวา มีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 
3.77 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.577 มีผลการประเมินองคกรอยูในระดับสูง 

5. ดานความรับผิดชอบ พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมินอยู
ในระดับสูง ซ่ึงแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานความ
รับผิดชอบ ท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนวทางการเสริมสรางใหบุคลากรในองคกรไดเคารพในความ
ความคิดเห็นท่ีแตกตางกันและกลายอมรับผลของการกระทํา พรอมรับการตรวจสอบ โดยมีคาเฉล่ีย 
(Mean) ท่ี 3.75 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.701 รองลงมา คือ การเสริมสราง
การทํางานเปนทีม อยางมีเปาหมาย และเนนใหบุคลากรมีจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีมีตอทองถ่ิน และ
ตระหนักถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.73 มีคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.752  และ แนวทางการเสริมสรางใหบุคลากรยอมรับการพัฒนาการ
เปล่ียนแปลง เพ่ือปรับใชในการบริหารจัดการองคกรและชุมชน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.71 มีคา
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี  0.655 ตามลําดับ 

กลาวโดยสรุป เม่ือดูผลรวมของทุกขอ ดานการความรับผิดชอบ พบวา มีคาเฉล่ีย 
(Mean) ท่ี 3.69 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.577 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง 

6. ดานหลักความคุมคา พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมินอยู
ในระดับสูง ซ่ึงแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานความ
คุมคา ท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนวทางการเสริมสรางใหหนวยงานมีวิธีการและขั้นตอนในการ
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จัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบและเหมาะสมกับการดําเนินงาน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.77 มี
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.621 รองลงมา คือ การสงเสริมการฝกอบรมและ
เพ่ิมพูนความรู ในการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือบูรณาการในงาน ท่ีตนเองรับผิดชอบและลด
ตนทุนได โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.74 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.788  และ 
แนวทางการเสริมสรางระบบบริหารการเงินท่ีรัดกุมเพ่ือปองกันปญหาประสิทธิภาพของการใชเงิน
ผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.64 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. 
deviation) ท่ี  0.708 ตามลําดับ 

กลาวโดยสรุป เม่ือดูผลรวมของทุกขอ ดานการความคุมคา พบวา มีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 
3.67 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.579 มีผลการประเมินองคกรอยูในระดับสูง 

7. ดานหลักความเสมอภาค พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมิน
อยูในระดับสูง ซ่ึงแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานความ
เสมอภาค ท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนวทางการสงเสริมการใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือก
ปฏิบัติ มีความเสมอภาคเทาเทียมและเปนธรรมกับทุกฝาย โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.72 มีคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.662 รองลงมา คือ การสงเสริมใหมีการพัฒนาความเปนอยู
และการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหแกหญิงและชายอยางเทาเทียมกัน เชน การวางแผนพัฒนา
ทองถ่ินและการบริการสาธารณะซ่ึงจําเปนในการดํารงชีวิตโดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.66 มีคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.806  และ แนวทางการเสริมสรางการปฏิบัติหนาท่ีของ
หนวยงานในแตละฝายตองคํานึงถึงความเปนกลางในการใหบริการ ไมเลือกขาง ไมเลือกหมูเหลา 
อยางเทาเทียมกัน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.66 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี  
0.806 ตามลําดับ 

กลาวโดยสรุป เม่ือดูผลรวมของทุกขอ ดานการความเสมอภาค พบวา มีคาเฉล่ีย 
(Mean) ท่ี 3.63 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.577 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง 

8. ดานหลักความสอดคลอง พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมิน
อยูในระดับสูง ซ่ึงแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานความ
สอดคลอง ท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนวทางการสงเสริมการเรียนรูของบุคลากรดวยวิธีการเรียนรู
วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมของสังคม เพ่ือใหทราบถึงความตองการของชุมชนและสังคมท่ีแทจริง 
โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.74 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.637 รองลงมา คือ 
การมีนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายและแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานท่ีมีทิศทางสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน ตลอดจนการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอยูในชุมชน โดยมีคาเฉล่ีย 
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(Mean) ท่ี 3.71 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.596  และ แนวทางการสงเสริมการ
ระดมความคิดจากคนในชุมชนเพ่ือหาจุดสนใจรวมกันหรือฉันทามติ และความตองการท่ีสอดคลอง
ตองกันเพ่ือลดปญหาความขัดแยงของคนในชุมชน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.64 มีคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี  0.638 ตามลําดับ 

กลาวโดยสรุป เม่ือดูผลรวมของทุกขอ ดานการความสอดคลอง พบวา มีคาเฉล่ีย 
(Mean) ท่ี 3.66 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.530 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง 

9. ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมี
ผลการประเมินอยูในระดับสูง ซ่ึงแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร ท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนวทางการสงเสริมใหมี
การนําวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรเผยแพรใหบุคลากรและประชาชนในทองถ่ินไดทราบ เพ่ือใหรับรูถึง
แนวคิดวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรท่ีจะปฏิบัติในอนาคตสําหรับองคกรและทองถ่ิน วาตรงกับความ
ตองการท่ีแทจริงของบุคลากรและชุมชนเพียงใด โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.66 มีคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.583 รองลงมา คือ การสงเสริมใหผูนําหรือผูบริหารองคกรทองถ่ินมี
การ บูรณาการขอมูลขาวสารท่ีแตกตางกันท้ังภายในและภายนอก เขาไวเปนยุทธศาสตรสําหรับการ
เปล่ียนแปลง และคาดการณแนวโนนในอนาคตขององคกร สังคมและชุมชนทองถ่ิน โดยมีคาเฉล่ีย 
(Mean) ท่ี 3.65 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.729  และ แนวทางการเสริมสราง
กระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรสําหรับการบริหารงานในอนาคต  เพ่ือจัดวางตําแหนง
ขององคกรใหบรรลุผลสําเร็จ โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.60 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. 
deviation) ท่ี  0.760 ตามลําดับ 

กลาวโดยสรุป เม่ือดูผลรวมของทุกขอ ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร พบวา 
มีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.59 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.553 มีผลการประเมิน
องคกรอยูในระดับสูง 

10. ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผล
การประเมินอยูในระดับสูง ซ่ึงแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ดานหลักการควบคุมการคอรัปช่ัน ท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนวทางการการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและศิลธรรมใหกับทองถ่ินในการตระหนักภัยของการคอรรัปช่ันโดยมีคาเฉล่ีย 
(Mean) ท่ี 3.73 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.553 รองลงมา คือ การสงเสริม
สงเสริมการใชกลไกทางกฎหมายในการตรวจสอบการดําเนินงานในหนวยงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.64 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.648  และ 
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แนวทางการสงเสริมภาคประชาสังคมและกลุมตาง ๆ ในชุมชนใหมีบทบาทมากขึ้นในการ
ตรวจสอบการดําเนินของหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.60 
มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี  0.656 ตามลําดับ 

กลาวโดยสรุป เม่ือดูผลรวมของทุกขอ ดานหลักการควบคุมการคอรัปช่ัน พบวา มี
คาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.63 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.553 มีผลการประเมิน
องคกรอยูในระดับสูง 
 
ตารางที่ 4.3 สรุป ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
 

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล X  
(Mean) 

S.D. 
(Std. deviation) 

ผลการ
ประเมิน 

1. ดานหลักนิติธรรม 3.82 0.637 ระดับสูง 
2. ดานหลักคุณธรรม 3.80 0.584 ระดับสูง 
3. ดานหลักความโปรงใส 3.64 0.647 ระดับสูง 
4. ดานการมีสวนรวม 3.77 0.577 ระดับสูง 
5. ดานความรับผิดชอบ 3.69 0.577 ระดับสูง 
6. ดานหลักความคุมคา 3.67 0.579 ระดับสูง 
7. ดานหลักความเสมอภาค 3.63 0.577 ระดับสูง 
8. ดานหลักความสอดคลอง 3.66 0.530 ระดับสูง 
9. ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร 3.59 0.553 ระดับสูง 
10. ดานหลักการควบคุมการคอรัปช่ัน 3.63 0.553 ระดับสูง 

 
จากผลการศึกษาในภาพรวม ตามตารางท่ี 4.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการ

เสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานตาง ๆ สามารถอธิบายรายละเอียดได 
ดังนี้ 

1. ดานหลักนิติธรรม พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มีคาเฉล่ีย 
(Mean) ท่ี 3.82 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.637 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง 



98 
 

2. ดานหลักคุณธรรม พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มีคาเฉล่ีย 
(Mean) ท่ี 3.80 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.584 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง 

3. ดานหลักความโปรงใส พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มีคาเฉล่ีย 
(Mean) ท่ี 3.64 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.647 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง 

4. ดานการมีสวนรวม พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มีคาเฉล่ีย 
(Mean) ท่ี 3.77 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.577 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง 

5. ดานความรับผิดชอบ พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มีคาเฉล่ีย 
(Mean) ท่ี 3.69 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.577 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง 

6. ดานหลักความคุมคา พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มีคาเฉล่ีย 
(Mean) ท่ี 3.67 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.579 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง 

7. ดานหลักความเสมอภาค พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มี
คาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.63 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.577 มีผลการประเมิน
องคกรอยูในระดับสูง 

8. ดานหลักความสอดคลอง พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มี
คาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.66 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.530 มีผลการประเมิน
องคกรอยูในระดับสูง 

9. ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลใน
ภาพรวม มีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.59 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.553 มีผลการ
ประเมินองคกรอยูในระดับสูง 

10. ดานหลักการควบคุมการคอรัปช่ัน พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลใน
ภาพรวม มีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.63 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.553 มีผลการ
ประเมินองคกรอยูในระดับสูง 

ในการวิเคราะหขอมูลแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในดานตาง ๆ ท้ัง 10 ดาน นี้ สามารถแสดงออกมาเปนกราฟ เพ่ือเปรียบเทียบคาในแตละดาน
ได ดังนี ้
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แผนภาพที่ 4.1 แสดงสรุป ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
 

จะเห็นไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 10 ดาน นั้น ท่ีมีคาเฉล่ีย (Mean) มากท่ีสุด คือ ดานนิติธรรม (3.82) 
รองลงมา คือ ดานคุณธรรม (3.80) และดานการมีสวนรวม (3.77) สวนคาท่ีนอยท่ีสุด คือ ดานความ
โปรงใส (3.64)  
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4.1.2 ผลการวิเคราะห แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซ่ึงเปนประชาชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 

 
ผูวิจัยขอนําเสนอขอมูลการวิเคราะหท่ีไดจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางท่ี

เปนประชาชนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย ดังนี้ 
 
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

(ประชาชน) 
 

ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (ประชาชน) 
 

N = 140 
ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล Frequency (N) Percent 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

Total 

 
58 
82 
140 

 
41.4 
58.6 
100.0 

2. อาย ุ
อายุต่ํากวา 25 ป 
อายุระหวาง 26-30 ป 
อายุระหวาง 31-35 ป 
อายรุะหวาง 36 - 40 ป     
อายรุะหวาง 41 - 45 ป         
อายรุะหวาง 46 - 50 ป       
อายรุะหวาง 51 - 55 ป     
อาย ุ56 ป ขึ้นไป 

Total 

 
10 
29 
16 
26 
26 
10 
11 
12 
140 

 
7.1 
20.7 
11.4 
18.6 
18.6 
7.1 
7.9 
8.6 
100 
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ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (ประชาชน) (ตอ) 
 

N = 140 
ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล Frequency (N) Percent 
3. ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
ปริญญาโท 
อ่ืน ๆ (ปริญญาเอก) 

Total 

 
79 
54 
7 
0 

140 

 
56.4 
38.6 
5.0 
0.0 

100.0 

4. อาชีพ 
เกษตรกรรม 
รับจาง 
รับราชการ 
คาขาย 

Total 

 
26 
55 
40 
19 
140 

 
18.6 
39.3 
28.6 
13.6 
100.0 

5. รายได 
ต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน 
5,001 - 10,000 บาท/เดือน 
10,001 - 15,000 บาท/เดือน 
15,001 - 20,000 บาท/เดือน 
20,000 บาท ขึ้นไป 

Total 

 
14 
40 
33 
34 
19 
140 

 
10.0 
28.6 
23.6 
24.3 
13.6 
100.0 

6.  ความรูเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (Good Government) 
มีความรู 
ไมเคยมีความรู 

Total 

 
41 
99 
140 

 
29.3 
70.7 
100.0 
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จากผลการวิจัยตามตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถาม (ประชาชน) จํานวน 140 คน มีผลการศึกษา ไดขอคนพบ ดังตอไปนี ้

1. เพศ 
จากผลการศึกษา พบวา คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง 

จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 58.6 รองลงมาเปน เพศชาย จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 41.4 ตามลําดับ 
2. ชวงอาย ุ
คุณลักษณะดานชวงอายุ ของผูตอบแบบสอบถามนั้น จากจํานวน 140 คน พบวา สวน

ใหญ มีชวงอายรุะหวาง 26-30 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 20.7 รองลงมา คือ ชวงอายุระหวาง 
36-40 ป และ 41-45 ป มีจํานวนเทากัน คือ 26 คน คิดเปนรอยละ 18.6 ชวงอายุระหวาง 31-35 ป มี
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 11.4 และจํานวนท่ีนอยท่ีสุด คือ ต่ํากวา 25 ป จํานวน 10 คน คิดเปน 
รอยละ 7.1 ตามลําดับ 

3. ระดับการศึกษา 
คุณลักษณะดานระดับการศึกษา ของผูตอบแบบสอบถามนั้น พบวา มีการศึกษาอยูใน

ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 56.4 รองลงมา คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา มี
จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 38.6 และ ปริญญาโท จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5.0 ตามลําดับ 

4. อาชีพ 
คุณลักษณะดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม (ประชาชน) นั้น พบวา อาชีพ สวน

ใหญ เปนอาชีพรับจาง จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 39.3 รองลงมา คือ รับราชการ จํานวน 40 คน 
คิดเปนรอยละ 28.6 อาชีพเกษตรกรรม จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 18.6 และจํานวนท่ีนอยท่ีสุด 
คือ คาขาย จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 13.6 ตามลําดับ 

5.  รายได 
คุณลักษณะดานรายได นั้น พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดระหวาง 

5,001 - 10,000 บาท/เดือน มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 28.6 รองลงมา คือ ชวยรายได 15,001 - 
20,000 บาท/เดือน จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 24.3  ชวงรายได 10,001 - 15,000 บาท/เดือน มี
จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 23.6  ผูท่ีมีรายได 20,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 19 คน คิดเปน 13.6 สวน
จํานวนท่ีนอยท่ีสุด คือ 14 คน ต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 10.0 ตามลําดับ  

6. ความรูเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (Good Government) 
ในเรื่องของความรูเกี่ยวกับธรรมาภิบาลนั้น พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 140 คน 

สวนใหญ ไมมีความรู จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 70.7 และผูตอบแบบสอบถามตอบวา มีความรู 
จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 29.3 
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สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ประชาชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี) 

ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสราง    
ธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนการวิเคราะหถึงปจจัยตาง ๆ ซ่ึงแสดงคาออกมาตาม
ผลการวิเคราะห ดังนี ้

 
ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ประชาชน) 
N = 140 

 
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

 

X  
  (Mean) 

S.D. 
(Std. deviation) 

ผลการ
ประเมิน 

ดานหลักนิติธรรม 
1) เสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพของกลไก

การตรวจสอบโดยภาคประชาชนทองถ่ิน 
3.92 0.898  

ระดับสูง 

2) สรางวัฒนธรรมแบบธรรมาภิบาลและจัดใหมีกลไกท่ี
สงเสริมการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี 3.66 0.737 ระดับสูง 

3)  เสริมสรางประสิทธิภาพของหนวยงานทองถ่ินโดยเนน
การอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม 3.33 0.694 ระดับ 

ปานกลาง 
4) สงเสริมใหประชาชนและบุคลากรในหนวยงานมีสิทธิ

ในการคัดคานการพิจารณาออกคําส่ังตางๆ ท่ีไมเปน
ธรรม ตอผูมีอํานาจในหนวยงานหรือหนวยงานระดับสูง 

3.46 0.734 ระดับสูง 

Total 3.59 0.619 ระดับสูง 
ดานหลักคุณธรรม 
5) เสริมสรางความสามัคคีและลดความขัดแยงระหวางเจาหนาท่ี

กับเจาหนาท่ีและผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 
3.60 0.855 ระดับสูง 

6) เสริมสรางจริยธรรมและพัฒนาระบบราชการใหยึดหลักธรรมา-  
ภิบาลในการปฏิบัติราชการ 3.81 0.845 ระดับสูง 

7) สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและประโยชนของ
คนในทองถ่ินเปนหลัก 3.50 0.735 ระดับสูง 
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ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ประชาชน) (ตอ) 
N = 140 

 
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

 

X  
  (Mean) 

S.D. 
(Std. deviation) 

ผลการ
ประเมิน 

8) เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีแยกเรื่องสวนตัว
ออกจากเรื่องสวนรวม พรอมกับมีจิตสาธารณะพรอม
รับผิดชอบตอสวนรวม 

3.52 0.714 ระดับสูง 

Total 3.61 0.593 ระดับสูง 
ดานหลักความโปรงใส 
9) สรางระบบการตรวจสอบการทํางานในหนวยงานท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง 
3.46 0.693 ระดับสูง 

10)  เสริมสรางความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล เพ่ือให
ประชาชนสามารถรับรูการทํางานของหนวยงานได 3.59 0.738 ระดับสูง 

11) สงเสริมใหประชาชนและส่ือมวลชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการจัดซ้ือ จัดจาง การใหสัมปทาน และการ
ออกระเบียบตาง ๆ 

3.47 0.694 ระดับสูง 

12) สงเสริมใหหนวยงานมีความโปรงใสดานการใหคุณ 
ใหโทษแกบุคลากร 3.22 0.874 ระดับ 

ปานกลาง 
Total 3.44 0.554 ระดับสูง 

ดานการมีสวนรวม 
13) เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการรับฟงความ

คิดเห็น การตัดสินใจ ของหนวยงานหรือทําประชาพิจารณ 
3.41 0.748 ระดับสูง 

14) สงเสริมองคกรสตรีและผูพิการในทองถ่ินใหมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการทองถ่ิน 3.40 0.747 ระดับ 

ปานกลาง 
15) เสริมสรางโดยการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในการเขาถึงอํานาจการตัดสินใจในการ
พัฒนาทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการภาคประชาชน 

3.53 0.781 ระดับสูง 
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ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ประชาชน) (ตอ) 
N = 140 

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล X  
(Mean) 

S.D. 
(Std. deviation) 

ผลการ
ประเมิน 

 16) เสริมสรางกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียงสวน
ใหญ ในการหาฉันทามติรวมกันระหวางประชาชนและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.64 0.857 ระดับสูง 

Total 3.49 0.618 ระดับสูง 
ดานความรับผิดชอบ 
17) เสริมสรางระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินการ โดยมี

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
3.33 0.800 ระดับ   

ปานกลาง 

18) เสริมสรางการทํางานเปนทีม อยางมีเปาหมาย และเนนให
บุคลากรมีจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีมีตอทองถ่ิน และตระหนักถึง
ผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ 

3.48 0.782 ระดับสูง 

19) เสริมสรางใหบุคลากรในองคกรไดเคารพในความ
ความคิดเห็นท่ีแตกตางกันและกลายอมรับผลของการ
กระทํา พรอมรับการตรวจสอบ 

3.39 0.784 ระดับ   
ปานกลาง 

20) บุคลากรยอมรับการพัฒนาการเปล่ียนแปลง เพ่ือปรับ
ใชในการบริหารจัดการองคกรและชุมชน 3.54 0.799 ระดับสูง 

Total 3.43 0.648 ระดับสูง 
ดานหลักความคุมคา 
21) เสริมสรางใหหนวยงานมีวิธีการและขั้นตอนในการ

จัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบและเหมาะสมกับ
การดําเนินงาน 

3.61 0.896 ระดับสูง 

22) สงเสริมการฝกอบรมและเพ่ิมพูนความรู ในการใชเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยเพ่ือบูรณาการในงาน ท่ีตนเองรับผิดชอบและลด
ตนทุนได 

3.52 0.704 ระดับสูง 
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ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ประชาชน) (ตอ) 
N = 140 

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล X  
 (Mean) 

S.D. 
(Std. deviation) 

ผลการ
ประเมิน 

23) เสริมสรางระบบบริหารการเงินท่ีรัดกุมเพ่ือปองกัน
ปญหาประสิทธิภาพของการใชเงินผิดประเภทหรือผิด
วัตถุประสงค 

3.56 0.789 ระดับสูง 

 24) หนวยงานมีการจัดทํารายงานและแจกแจงการใช
จายเงินเพ่ือเผยแพรแกสาธารณชนโดยท่ัวไป 3.56 0.779 ระดับสูง 

Total 3.56 0.623 ระดับสูง 
ดานหลักความเสมอภาค 
25) เสริมสรางการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานในแตละฝายตอง

คํานึงถึงความเปนกลางในการใหบริการ ไมเลือกขาง ไม
เลือกหมูเหลา อยางเทาเทียมกัน 

3.58 0.805 ระดับสูง 

26) สงเสริมใหมีการพัฒนาความเปนอยูและการมีสวน
รวม โดยเปดโอกาสใหแกหญิงและชายอยางเทาเทียม
กัน เชน การวางแผนพัฒนาทองถ่ินและการบริการ
สาธารณะซ่ึงจําเปนในการดํารงชีวิต 

3.60 0.785 ระดับสูง 

27) เสริมสรางการมีระบบการจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณท่ีคํานึงถึงความตองการและผลประโยชน
ของคนทุกกลุมโดยไมเลือกปฏิบัต ิ

3.86 0.926 ระดับสูง 

28) สงเสริมการใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือกปฏิบัติ 
มีความเสมอภาคเทาเทียมและเปนธรรมกับทุกฝาย 3.76 0.918 ระดับสูง 

Total 3.65 0.712 ระดับสูง 
ดานหลักความสอดคลอง 
29) สงเสริมการระดมความคิดจากคนในชุมชนเพ่ือหาจุดสนใจ

รวมกันหรือฉันทามติ และความตองการท่ีสอดคลองตองกัน
เพ่ือลดปญหาความขัดแยงของคนในชุมชน 

3.64 0.798 ระดับสูง 
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\ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ประชาชน) (ตอ) 
N = 140 

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล X  
 (Mean) 

S.D. 
(Std. deviation) 

ผลการ
ประเมิน 

 30) เสริมสรางแนวทางการวางแผนการพัฒนาชุมชนท่ี
สอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณแีละศาสนา ตลอดจน
สอดคลองกับส่ิงแวดลอมท่ีอยูในชุมชนทองถ่ินนั้น  ๆ

3.64 0.681 ระดับสูง 

31)  มี น โ ย บ า ย  วั ต ถุ ป ร ะ สง ค  เ ป า ห ม า ย แ ละ แ ผ น
ยุทธศาสตรการดําเนินงานท่ีมีทิศทางสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน ตลอดจนการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถ่ินท่ีมีอยูในชุมชน 

3.67 0.753 ระดับสูง 

32) เสริมสรางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูของ
บุคลากรดวยวิธีการเรียนรูวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม
ของสังคม เพ่ือใหทราบถึงความตองการของชุมชน
และสังคมท่ีแทจริง 

3.57 0.815 ระดับสูง 

Total 3.63 0.675 ระดับสูง 
ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร 
33) เสริมสรางกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตร

สําหรับการบริหารงานในอนาคต  เพ่ือจัดวางตําแหนงของ
องคกรใหบรรลุผลสําเร็จ 

3.64 0.823 ระดับสูง 

34) เสริมสรางแนวทางการส่ือสารและถายทอดแผน
ยุทธศาสตรใหบุคลากรในองคกรสามารถเขาใจไดและ
นําเอาไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง เปนทิศทางเดียวกัน 

3.41 0.748 ระดับสูง 

35) สงเสริมใหผูนําหรือผูบริหารองคกรทองถ่ินมีการบูรณา
การขอมูลขาวสารท่ีแตกตางกันท้ังภายในและภายนอก เขา
ไวเปนยุทธศาสตรสําหรับการเปล่ียนแปลงและคาดการณ
แนวโนนในอนาคตขององคกร สังคมและชุมชนทองถ่ิน 

3.56 0.702 ระดับสูง 
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ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ประชาชน) (ตอ) 
N = 140 

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล X  
(Mean) 

S.D. 
(Std. deviation) 

ผลการ
ประเมิน 

 36) สงเสริมใหมีการนําวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรเผยแพร
ใหบุคลากรและประชาชนในทองถ่ินไดทราบ เพ่ือให
รับรูถึงแนวคิดวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรท่ีจะปฏิบัติใน
อนาคตสําหรับองคกรและทองถ่ิน วาตรงกับความ
ตองการท่ีแทจริงของบุคลากรและชุมชนเพียงใด 

3.64 0.740 ระดับสูง 

Total 3.56 0.636 ระดับสูง 
ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น 
37) สงเสริมการใชกลไกทางกฎหมายในการตรวจสอบการ

ดําเนินงานในหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3.50 0.818 ระดับสูง 

38) สงเสริมโดยใชองคกรอิสระท่ีมีอยูตามกฎหมายเปนกลไกใน
การตรวจสอบการดําเนินงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3.57 0.815 ระดับสูง 

39) สงเสริมภาคประชาสังคมและกลุมตาง ๆ ในชุมชนให
มีบทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบการดําเนินของ
หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.58 0.787 ระดับสูง 

40) การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศิลธรรมใหกับ
ทองถ่ินในการตระหนักภัยของการคอรรัปช่ัน 3.55 0.924 ระดับสูง 

Total 3.55 0.714 ระดับสูง 
 
จากผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการ

เสริมสรางธรรมาภบิาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนประชาชนท่ีอยูในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สามารถแยกพิจารณาไดเปนรายดาน 
ดังตอไปนี ้

1. ดานหลักนิติธรรม พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมินอยูใน
ระดับสูง ซ่ึงแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานนิติธรรม ท่ี
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มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพของกลไกการตรวจสอบโดยภาค
ประชาชนทองถ่ิน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.92 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 
0.898 รองลงมา คือ สรางวัฒนธรรมแบบธรรมาภิบาลและจัดใหมีกลไกท่ีสงเสริมการแกไขปญหา
ความขัดแยงอยางสันติวิธี โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.66 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) 
ท่ี 0.737 และ สงเสริมใหประชาชนและบุคลากรในหนวยงานมีสิทธิในการคัดคานการพิจารณาออก
คําส่ังตางๆ ท่ีไมเปนธรรม ตอผูมีอํานาจในหนวยงานหรือหนวยงานระดับสูง โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) 
ท่ี 3.46 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี  0.734 ตามลําดับ 

กลาวโดยสรุป เม่ือดูผลรวมของทุกขอ ดานนิติธรรม พบวา มีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.59 มี
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.619 มีผลการประเมินองคกรอยูในระดับสูง  

2. ดานหลักคุณธรรม พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมินอยูใน
ระดับสูง ซ่ึงแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภบิาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานคุณธรรม ท่ี
มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เสริมสรางจริยธรรมและพัฒนาระบบราชการใหยึดหลักธรรมภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.81 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.845 
รองลงมา คือ เสริมสรางความสามัคคีและลดความขัดแยงระหวางเจาหนาท่ีกับเจาหนาท่ีและ
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.60 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. 
deviation) ท่ี 0.855 และ เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีแยกเรื่องสวนตัวออกจากเรื่องสวนรวม 
พรอมกับมีจิตสาธารณะพรอมรับผิดชอบตอสวนรวม โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.52 มีคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี  0.714 ตามลําดับ 

กลาวโดยสรุป เม่ือดูผลรวมของทุกขอ ดานคุณธรรม พบวา มีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.61 
มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.593 มีผลการประเมินองคกรอยูในระดับสูง 

3. ดานหลักความโปรงใส พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมิน
อยูในระดับสูง ซ่ึงแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานความ
โปรใส ท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เสริมสรางความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล เพ่ือใหประชาชน
สามารถรับรูการทํางานของหนวยงานได โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.59 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Std. deviation) ท่ี 0.738 รองลงมา คือ สงเสริมใหประชาชนและส่ือมวลชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการจัดซ้ือ จัดจาง การใหสัมปทาน และการออกระเบียบตาง ๆโดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 
3.47 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.694 และ การสรางระบบการตรวจสอบการ
ทํางานในหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงโดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.46 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Std. deviation) ท่ี  0.693 ตามลําดับ 
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กลาวโดยสรุป เม่ือดูผลรวมของทุกขอ ดานความโปรงใส พบวา มีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 
3.44 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.554 มีผลการประเมินองคกรอยูในระดับสูง 

4. ดานการมีสวนรวม พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมินอยูใน
ระดับสูง ซ่ึงแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการมีสวน
รวม ท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เสริมสรางกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียงสวนใหญ ในการหาฉันทา
มติรวมกันระหวางประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.64 มีคา
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.857 รองลงมา คือ การเสริมสรางโดยการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการเขาถึงอํานาจการตัดสินใจในการพัฒนาทองถ่ินในรูปของ
คณะกรรมการภาคประชาชน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.53 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. 
deviation) ท่ี 0.781 และ เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการรับฟงความคิดเห็น การ
ตัดสินใจ ของหนวยงานหรือทําประชาพิจารณ โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.41 มีคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี  0.748 ตามลําดับ 

กลาวโดยสรุป เม่ือดูผลรวมของทุกขอ ดานการมีสวนรวม พบวา มีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 
3.49 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.618 มีผลการประเมินองคกรอยูในระดับสูง 

5. ดานความรับผิดชอบ พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมินอยู
ในระดับสูง ซ่ึงแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานความ
รับผิดชอบ ท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ บุคลากรยอมรับการพัฒนาการเปล่ียนแปลง เพ่ือปรับใชในการ
บริหารจัดการองคกรและชุมชน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.54 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. 
deviation) ท่ี 0.799 รองลงมา คือ เสริมสรางการทํางานเปนทีม อยางมีเปาหมาย และเนนใหบุคลากร
มีจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีมีตอทองถ่ิน และตระหนักถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ โดยมี
คาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.48 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.782  และ เสริมสรางให
บุคลากรในองคกรไดเคารพในความความคิดเห็นท่ีแตกตางกันและกลายอมรับผลของการกระทํา 
พรอมรับการตรวจสอบ โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.39 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) 
ท่ี  0.784 ตามลําดับ 

กลาวโดยสรุป เม่ือดูผลรวมของทุกขอ ดานการความรับผิดชอบ พบวา มีคาเฉล่ีย 
(Mean) ท่ี 3.43 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.648 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง 

6. ดานหลักความคุมคา พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมินอยู
ในระดับสูง ซ่ึงแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานความ
คุมคา ท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เสริมสรางใหหนวยงานมีวิธีการและขั้นตอนในการจัดสรร
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งบประมาณอยางเปนระบบและเหมาะสมกับการดําเนินงานโดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.61 มีคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.896 รองลงมา คือ การเสริมสรางระบบบริหารการเงินท่ี
รัดกุมเพ่ือปองกันปญหาประสิทธิภาพของการใชเงินผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค และการ
หนวยงานมีการจัดทํารายงานและแจกแจงการใชจายเงินเพ่ือเผยแพรแกสาธารณชนโดยท่ัวไป โดยมี
คาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.56 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.789  และ การสงเสริมการ
ฝกอบรมและเพ่ิมพูนความรู ในการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือบูรณาการในงาน ท่ีตนเองรับผิดชอบ
และลดตนทุนได โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.52 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี  
0.704 ตามลําดับ 

กลาวโดยสรุป เม่ือดผูลรวมของทุกขอ ดานการความคุมคา พบวา มีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 
3.56 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.623 มีผลการประเมินองคกรอยูในระดับสูง 

7. ดานหลักความเสมอภาค พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมิน
อยูในระดับสูง ซ่ึงแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานความ
เสมอภาค ท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนวทางการเสริมสรางการมีระบบการจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณท่ีคํานึงถึงความตองการและผลประโยชนของคนทุกกลุมโดยไมเลือกปฏิบัติ  โดยมี
คาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.86 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.926 รองลงมา คือ สงเสริม
การใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือกปฏิบัติ มีความเสมอภาคเทาเทียมและเปนธรรมกับทุกฝาย 
โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.76 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.918  และ แนว
ทางการสงเสริมใหมีการพัฒนาความเปนอยูและการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหแกหญิงและชาย
อยางเทาเทียมกัน เชน การวางแผนพัฒนาทองถ่ินและการบริการสาธารณะซ่ึงจําเปนในการ
ดํารงชีวิต โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.60 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี  0.785 
ตามลําดับ 

กลาวโดยสรุป เม่ือดูผลรวมของทุกขอ ดานการความเสมอภาค พบวา มีคาเฉล่ีย 
(Mean) ท่ี 3.65 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.712 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง 

8. ดานหลักความสอดคลอง พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมิน
อยูในระดับสูง ซ่ึงแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานความ
สอดคลอง ท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มีนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายและแผนยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานท่ีมีทิศทางสอดคลองกับความตองการของชุมชน ตลอดจนการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน
ท่ีมีอยูในชุมชน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.67 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.753 
รองลงมา คือ สงเสริมการระดมความคิดจากคนในชุมชนเพ่ือหาจุดสนใจรวมกันหรือฉันทามติ และ
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ความตองการท่ีสอดคลองตองกันเพ่ือลดปญหาความขัดแยงของคนในชุมชน และ เสริมสราง
แนวทางการวางแผนการพัฒนาชุมชนท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา ตลอดจน
สอดคลองกับส่ิงแวดลอมท่ีอยูในชุมชนทองถ่ินนั้น ๆ โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.64 มีคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.798 และ 681 ตอจากนั้น เปน การเสริมสรางแนวทางการ
สงเสริมการเรียนรูของบุคลากรดวยวิธีการเรียนรูวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมของสังคม เพ่ือใหทราบ
ถึงความตองการของชุมชนและสังคมท่ีแทจริง โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.57 มีคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี  0.815 ตามลําดับ 

กลาวโดยสรุป เม่ือดูผลรวมของทุกขอ ดานการความสอดคลอง พบวา มีคาเฉล่ีย 
(Mean) ท่ี 3.63 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.675 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง 

9. ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมี
ผลการประเมินอยูในระดับสูง ซ่ึงแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร ท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เสริมสรางกระบวนการ
กําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรสําหรับการบริหารงานในอนาคต  เพ่ือจัดวางตําแหนงขององคกร
ใหบรรลุผลสําเร็จ และสงเสริมใหมีการนําวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรเผยแพรใหบุคลากรและ
ประชาชนในทองถ่ินไดทราบ เพ่ือใหรับรูถึงแนวคิดวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรท่ีจะปฏิบัติในอนาคต
สําหรับองคกรและทองถ่ิน วาตรงกับความตองการท่ีแทจริงของบุคลากรและชุมชนเพียงใดโดยมี
คาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.64 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.823 และ 0.740 รองลงมา 
คือ การสงเสริมใหผูนําหรือผูบริหารองคกรทองถ่ินมีการบูรณาการขอมูลขาวสารท่ีแตกตางกันท้ัง
ภายในและภายนอก เขาไวเปนยุทธศาสตรสําหรับการเปล่ียนแปลงและคาดการณแนวโนนใน
อนาคตขององคกร สังคมและชุมชนทองถ่ิน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.56 มีคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.702  และ เสริมสรางแนวทางการส่ือสารและถายทอดแผน
ยุทธศาสตรใหบุคลากรในองคกรสามารถเขาใจไดและนําเอาไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง เปนทิศทาง
เดียวกัน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.41 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี  0.748 
ตามลําดับ 

กลาวโดยสรุป เม่ือดูผลรวมของทุกขอ ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร พบวา 
มีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.56 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.636 มีผลการประเมิน
องคกรอยูในระดับสูง 

10. ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผล
การประเมินอยูในระดับสูง ซ่ึงแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
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ทองถ่ิน ดานหลักการควบคุมการคอรัปช่ัน ท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ สงเสริมภาคประชาสังคมและ
กลุมตาง ๆ ในชุมชนใหมีบทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบการดําเนินของหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.58 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 
0.787 รองลงมา คือ การสงเสริมโดยใชองคกรอิสระท่ีมีอยูตามกฎหมายเปนกลไกในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.57 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Std. deviation) ท่ี 0.815  และ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศิลธรรมใหกับทองถ่ินในการ
ตระหนักภัยของการคอรรัปช่ัน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.55 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. 
deviation) ท่ี  0.924 ตามลําดับ 

กลาวโดยสรุป เม่ือดูผลรวมของทุกขอ ดานหลักการควบคุมการคอรัปช่ัน พบวา มี
คาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.55 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.714 มีผลการประเมิน
องคกรอยูในระดับสูง 
 
ตารางที่ 4.6 สรุป ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการเสริมสรางธรรมาภบิาลในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ประชาชน) 
 

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล X  
(Mean) 

S.D. 
(Std. deviation) 

ผลการ
ประเมิน 

1. ดานหลักนิติธรรม 3.59 0.619 ระดับสูง 
2. ดานหลักคุณธรรม 3.61 0.593 ระดับสูง 
3. ดานหลักความโปรงใส 3.44 0.554 ระดับสูง 
4. ดานการมีสวนรวม 3.49 0.618 ระดับสูง 
5. ดานความรับผิดชอบ 3.43 0.648 ระดับสูง 
6. ดานหลักความคุมคา 3.56 0.623 ระดับสูง 
7. ดานหลักความเสมอภาค 3.65 0.712 ระดับสูง 
8. ดานหลักความสอดคลอง 3.63 0.675 ระดับสูง 
9. ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร 3.56 0.636 ระดับสูง 
10. ดานหลักการควบคุมการคอรัปช่ัน 3.55 0.714 ระดับสูง 
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จากผลการศึกษาในภาพรวม ตามตารางท่ี 4.6 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานตาง ๆ สามารถอธิบายรายละเอียดได 
ดังนี้ 

1. ดานหลักนิติธรรม พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มีคาเฉล่ีย 
(Mean) ท่ี 3.59 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.619 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง 

2. ดานหลักคุณธรรม พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มีคาเฉล่ีย 
(Mean) ท่ี 3.61 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.593 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง 

3. ดานหลักความโปรงใส พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มีคาเฉล่ีย 
(Mean) ท่ี 3.44 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.554 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง 

4. ดานการมีสวนรวม พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มีคาเฉล่ีย 
(Mean) ท่ี 3.49 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.618 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง 

5. ดานความรับผิดชอบ พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มีคาเฉล่ีย 
(Mean) ท่ี 3.43 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.648 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง 

6. ดานหลักความคุมคา พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มีคาเฉล่ีย 
(Mean) ท่ี 3.56 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.623 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง 

7. ดานหลักความเสมอภาค พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มี
คาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.65 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.712 มีผลการประเมิน
องคกรอยูในระดับสูง 

8. ดานหลักความสอดคลอง พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มี
คาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.63 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.765 มีผลการประเมิน
องคกรอยูในระดับสูง 

9. ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลใน
ภาพรวม มีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.56 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.636 มีผลการ
ประเมินองคกรอยูในระดับสูง 
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10. ดานหลักการควบคุมการคอรัปช่ัน พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลใน
ภาพรวม มีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.55 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.714 มีผลการ
ประเมินองคกรอยูในระดับสูง 

ในการวิเคราะหขอมูลแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในดานตาง ๆ ท้ัง 10 ดาน นี้ สามารถแสดงออกมาเปนกราฟ เพ่ือเปรียบเทียบคาในแตละดาน
ได ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพที่ 4.2 แสดงสรุป ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ประชาชน) 
 

จะเห็นไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 10 ดาน นั้น ท่ีมีคาเฉล่ีย (Mean) มากท่ีสุด คือ ดานความเสมอภาค (3.65) 
รองลงมา คือ ดานความสอดคลอง (3.63) และดานคุณธรรม (3.61) สวนคาท่ีนอยท่ีสุด คือ ดานความ
รับผิดชอบ (3.43) 
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ตารางที่  4.7 สรุป ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบประเมินความคิดเห็นแนวทางการเสริมสราง          

ธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระหวาง ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับประชาชน 

 

การเปรียบเทียบแนวทางการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล 

ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน        
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประชาชน 

1. ดานหลักนิติธรรม 

แ น ว ท า ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง
ประสิทธิภาพของหนวยงานทองถ่ิน
โดยเนนการอํานวยความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม 

เสริมสรางความเขมแข็งและ
ประสิทธิภาพของกลไกการ
ตรวจสอบโดยภาคประชาชน
ทองถ่ิน 

2. ดานหลักคุณธรรม 

แนวทางการเสริมสร างความ
สา มั ค คี แ ล ะ ล ด ค ว า ม ขั ด แ ย ง
ระหวางเจาหนาท่ีกับเจาหนาท่ี
แ ล ะ ผู บั ง คั บ บั ญ ช า กั บ
ผูใตบังคับบัญชา 

เสริมสร างจ ริยธร รมและ
พัฒนาระบบราชการใหยึด
ห ลั ก ธ ร ร ม ภิ บ า ล ใ น ก า ร
ปฏิบัติราชการ 

3. ดานหลักความโปรงใส 

แนวทางการ เสริมสร างความ
โปรงใสดานการเปดเผยขอมูล 
เพ่ือใหประชาชนสามารถรับรูการ
ทํางานของหนวยงานได 

เสริมสรางความโปรงใสดาน
การเปด เผยขอมูล เ พ่ือให
ประชาชนสามารถรับรูการ
ทํางานของหนวยงานได 

4. ดานการมีสวนรวม 

แ น ว ท า ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง
กระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียง
สวนใหญ ในการหาฉันทามติ
รวมกันระหวางประชาชนและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เ ส ริ ม สร า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร
ตัดสินใจโดยใช เสียงสวน
ใหญ  ในการหาฉั นทาม ติ
รวมกันระหวางประชาชนและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. ดานความรับผิดชอบ 

แ น ว ท า ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ใ ห
บุคลากรในองคกรไดเคารพใน
ความความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน
และกลายอมรับผลของการกระทํา 
พรอมรับการตรวจสอบ 

บุ ค ล า ก ร ย อ ม รั บ ก า ร
พัฒนาการเปล่ียนแปลง เพ่ือ
ปรับใชในการบริหารจัดการ
องคกรและชุมชน 

 

หมายเหต ุเปนการประเมินแนวทางฯ ท่ีไดคาเฉล่ียสูงท่ีสุด 
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ตารางที่  4.7 สรุป ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบประเมินความคิดเห็นแนวทางการเสริมสราง          

ธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระหวาง ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับประชาชน (ตอ) 

 

การเปรียบเทียบแนวทางการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล 

ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประชาชน 

6. ดานหลักความคุมคา 

แ น ว ท า ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ใ ห
หนวยงานมีวิธีการและขั้นตอนใน
การจัดสรรงบประมาณอยางเปน
ร ะ บ บ แ ล ะ เ ห ม า ะ สม กั บ ก า ร
ดําเนินงาน 

เสริมสรางใหหนวยงานมี
วิธีการและขั้นตอนในการ
จัดสรรงบประมาณอยางเปน
ระบบและเหมาะสมกับการ
ดําเนินงาน 
 

7. ดานหลักความเสมอภาค 

แนวทางการสงเสริมการใชกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือก
ปฏิบัติ มีความเสมอภาคเทาเทียม
และเปนธรรมกับทุกฝาย 

แนวทางการเสริมสรางการมี
ระบบการจัดสรรทรัพยากร
และงบประมาณท่ีคํานึงถึง
ค ว า ม ต อ ง ก า ร แ ล ะ
ผลประโยชนของคนทุกกลุม
โดยไมเลือกปฏิบัต ิ
 

8. ดานหลักความสอดคลอง 

แนวทางการสงเสริมการเรียนรู
ของบุคลากรดวยวิธีการเรียนรู
วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมของ
สัง ค ม เ พ่ือ ใ หท ร าบ ถึ งค ว า ม
ตองการของชุมชนและสังคมท่ี
แทจริง 

มี น โ ย บ า ย  วั ต ถุ ป ร ะ สง ค 
เ ป า ห ม า ย แ ล ะ แ ผ น
ยุทธศาสตรการดําเนินงานท่ี
มีทิศทางสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน ตลอดจน
การอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน
ท่ีมีอยูในชุมชน 
 

 

หมายเหต ุเปนการประเมินแนวทางฯ ท่ีไดคาเฉล่ียสูงท่ีสุด 
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ตารางที่  4.7 สรุป ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบประเมินความคิดเห็นแนวทางการเสริมสราง          

ธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระหวาง ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับประชาชน (ตอ) 

 

การเปรียบเทียบแนวทางการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล 

ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประชาชน 

9. ดานหลักการมีวิสัยทัศน
เชิงยุทธศาสตร 

สงเสริมใหมีการนําวิสัยทัศนเชิง
ยุทธศาสตรเผยแพรใหบุคลากร
และป ระ ชา ชน ใน ทอ ง ถ่ิ นไ ด
ทราบ  เ พ่ื อให รับรู ถึงแ นวคิ ด
วิ สัย ทัศน เชิงยุทธศาสตร ท่ีจะ
ปฏิบัติในอนาคตสําหรับองคกร
และ ทอง ถ่ิน  ว า ตรง กับค วา ม
ตองการท่ีแทจริงของบุคลากร
และชุมชนเพียงใด 

1. เสริมสรางกระบวนการ
กํ า ห น ด วิ สั ย ทั ศ น แ ล ะ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร สํ า ห รั บ ก า ร
บริหารงานในอนาคต  เพ่ือ
จัดวางตําแหนงขององคกรให
บรรลุผลสําเร็จ  
2. ส ง เ ส ริ ม ใ ห มี ก า ร นํ า
วิ สั ย ทั ศน เ ชิ งยุ ท ธศา สต ร
เ ผ ย แ พ ร ใ ห บุ ค ลา ก ร แ ล ะ
ป ร ะ ช า ช น ใ น ท อ ง ถ่ิ น ไ ด
ทราบ เพ่ือใหรับรูถึงแนวคิด
วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรท่ีจะ
ปฏิ บั ติ ใ นอ น า ค ตสํา ห รั บ
องคกรและทองถ่ิน วาตรงกับ
ความตองการท่ีแทจริงของ
บุคลากรและชุมชนเพียงใด 

10. ดานหลักการควบคุม
การคอรัปช่ัน 

แนวทางการการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและศิลธรรมใหกับ
ทองถ่ินในการตระหนักภัยของ
การคอรรัปช่ัน 

สงเสริมภาคประชาสังคม
และกลุมตาง ๆ ในชุมชนให
มี บ ท บ า ท ม า ก ขึ้ น ใ น ก า ร
ตรวจสอบการดํา เนินของ
ห น ว ย ง า น แ ล ะ อ ง ค ก ร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

หมายเหต ุเปนการประเมินแนวทางฯ ท่ีไดคาเฉล่ียสูงท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.8 สรุป ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ีย (Mean) ประเมินความคิดเห็นแนวทางการ

เสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระหวาง ผูบริหาร/สมาชิก/
พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับประชาชน 

 

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
คาเฉลี่ย  (Mean) 

ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประชาชน 

1. ดานหลักนิติธรรม 3.82 3.59 
2. ดานหลักคุณธรรม 3.80 3.61 
3. ดานหลักความโปรงใส 3.64 3.44 
4. ดานการมีสวนรวม 3.77 3.49 
5. ดานความรับผิดชอบ 3.69 3.43 
6. ดานหลักความคุมคา 3.67 3.56 
7. ดานหลักความเสมอภาค 3.63 3.65 
8. ดานหลักความสอดคลอง 3.66 3.63 
9. ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร 3.59 3.56 
10. ดานหลักการควบคุมการคอรัปช่ัน 3.63 3.55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 4.3 แสดงสรุป ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ีย (Mean) ประเมินความคิดเห็น 

ระหวาง ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับประชาชน 
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4.2 ผลการวิจัยศึกษาปญหา อุปสรรคในการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

ในสวนนี้ เปนการศึกษาปญหา อุปสรรคการพัฒนาองคกรท่ีดําเนินการในปจจุบันของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงอยูในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพ่ือหาขอเท็จจริงในการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงอธิบายได ดังตอไปนี ้

4.2.1 ผลการศึกษาปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการในปจจุบัน โดยแบง
ออกเปน 10 ดาน ดังตอไปนี้ 

4.2.1.1 ดานหลักนิติธรรม จากผลการศึกษาขอมูล ทําใหทราบวา ปญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานในปจจุบัน ดานนิติธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน
เขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไมมีกลไกในการปฏิบัติใหเกิดความเปนธรรม ในการลดความ
ขัดแยงตาง ๆ ท้ังนี้อันอาจเกิดจากการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบท่ีมีอยู หรือขาดความรูความเขาใจใน
กฎ ระเบียบหรือคําส่ังตาง ๆ  

4.2.1.2 ดานหลักคุณธรรม จากผลการศึกษาขอมูล ทําใหทราบวา ปญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานในปจจุบัน ดานคุณธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จาก
การสอบถามสวนใหญ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไมปฏิบัติตามขั้นตอนและความประพฤติดาน
ผลประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม จึงทําใหขาดคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

4.2.1.3 ดานหลักความโปรงใส จากผลการศึกษาขอมูล ทําใหทราบวา ปญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานในปจจุบัน ดานความโปรงใสขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ปญหาในดานนี้เกิดจากประชาชนไมสามารถเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบในการ
ดําเนินงานได และความสลับซับซอนในผลประโยชนเชิงนโยบาย ซ่ึงมีวิธีการท่ีหลากหลายจนไม
สามารถตรวจสอบถึงขอเท็จจริงได ตลอดจนการผูกขาดอํานาจและขาดความรับผิดชอบตอทองถ่ิน
สวนรวม  

4.2.1.4 ดานการมีสวนรวม จากผลการศึกษาขอมูล ทําใหทราบวา ปญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานในปจจุบัน ดานการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ปญหาดานนี้เกิดจากความไมพยายามขององคกรทองถ่ินในการเขาไปพูดคุยกับประชาชนในหมูบาน 
ซ่ึงจะทําใหทราบปญหาของคนในหมูบานไดดีกวา และสามารถแกไขปญหาไดตรงจุด และเปนการ
สรางความรวมมือการมีสวนรวมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในชุมชน
หมูบาน  

4.2.1.5 ดานความรับผิดชอบ จากผลการศึกษาขอมูล ทําใหทราบวา ปญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานในปจจุบัน ดานความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
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ทองถ่ิน จากการสอบถามไดขอมูลวา ความผิดพลาดท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน องคกรทองถ่ินยังไม
คอยยอมรับผลของการกระทําท่ีผิดพลาดนั้น ซ่ึงทําใหเรื่องผานเลยไป และไมพรอมท่ีจะแกไข หรือ
ปดความรับผิดชอบ และขาดความกระตือรือรนท่ีจะชวยแกไขปญหาใหกับคนในชุมชน 

4.2.1.6 ดานหลักความคุมคา จากผลการศึกษาขอมูล ทําใหทราบวา ปญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานในปจจุบัน ดานความคุมคา ปญหาดานนี้เกิดจากความไมมี
ประสิทธิภาพของการตรวจสอบ ทําใหสูญเสียทรัพยากรและงบประมาณอยางมากแตส่ิงท่ีไดมากลับ
ไมมีประโยชนมากนักหรือเปนโครงการท่ีไมตอบสนองความตองการของชุมชนทองถ่ินอยาง
แทจริง ซ่ึงปญหานี้กําลับรุกลามอยางมากในองคกรปกครองทองถ่ิน 

4.2.1.7 ดานหลักความเสมอภาค จากผลการศึกษาขอมูล ทําใหทราบวา ปญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานในปจจุบัน ดานความเสมอ นี้สวนใหญเกิดจากความสนิท
สนม พวกพองและความเกรงใจ ทําใหการปฏิบัติตอกันไมมีความเสมอภาค ท้ังงบประมาณและการ
ชวยเหลือ อีกท้ังการบริหารงานซ่ึงมาจากคนละฝายคนละพวก ก็จะไดรับการปฏิบัติงานไม
เหมือนกัน อีกท้ังการกีดกันเพ่ือประโยชนสวนตัวจะทําใหเกิดความขัดแยงกันมากขึ้น การ
ปฏิบัติงานก็จะไมมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน 

4.2.1.8 ดานหลักความสอดคลอง จากผลการศึกษาขอมูล ทําใหทราบวา ปญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานในปจจุบัน ดานความสอดคลองขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกับชุมชนนั้น จากการสอบถาม การหาจุดรวมหรือฉันทามติตอกันยังเปนเรื่องท่ีคอนขางยาก 
เพราะแผนการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับความตองการของคนในชุมชนทองถ่ินยัง
ไมตรงกันสักเทาไหร ทําใหทรัพยากรท่ีใชไปเหมือนไมไดประโยชนกับประชาชนคนในทองถ่ิน 
ถึงแมวาจะมีการทําประชาคมก็ตาม แตก็เปนแตเพียงแผนเทานั้น ซ่ึงไมรูวาจะไดปฏิบัติใหเกิดผลได
เม่ือไหร อาจจะตองคอยไปถึง 3 ป 5 ป ก็ได  

4.2.1.9 ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร จากผลการศึกษาขอมูล ทําให
ทราบวา ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานในปจจุบัน ดานการมีวิสัยทัศนเชิง
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปญหาท่ีเกิดขึ้น คือ ไมไดมีการนําความท่ีหลากหลาย
ของคนในทองถ่ินมาตกผลึกหรือกล่ันกรองเพ่ือจะไดมาจัดทําเปนนโยบายหรือแผน หรือวิสัยทัศน
สําหรับการพัฒนาทองถ่ิน แลวนําส่ิงท่ีไดมาประชาสัมพันธใหกับคนในทองถ่ินไดทราบ เพ่ือจะได
หาแนวทางสรางความรวมมือในการพัฒนาชุมชนรวมกัน  

4.2.1.10 ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น จากผลการศึกษาขอมูล ทําใหทราบ
วา ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานในปจจุบัน ดานการควบคุมการคอรัปช่ัน 
เนื่องจากการมีสวนรวมของประชาชนยังมีนอย และระบบการตรวจสอบยังออนแอ ทําใหยากตอการ
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ควบคุมการคอรัปช่ัน อีกท้ังประชาชนสวนใหญคิดวาปากทองตนเองสําคัญกวา จึงทําใหละเลยตอ
การทําหนาท่ีในการตรวจสอบการทํางานขององคกรทองถ่ิน ผูตอบสวนใหญบอกวาจําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองใหภาครัฐเขามาดําเนินการควบคุมการคอรัปช่ันอยางเรงดวน 

4.2.2 ผลการวิเคราะหจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ของการ
ดําเนินการในปจจุบัน โดยแบงออกเปน 10 ดาน ดังตอไปนี้ 

4.2.2.1 ดานหลักนิติธรรม ผลการวเิคราะหจากการสัมภาษณเชิงลึก ทําใหทราบ
วา ดานนิติธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีการ
เปล่ียนแปลงกฎระเบียบ และนโยบายซ่ึงมาจากสวนกลางอยูบอยครั้ง ทําใหพนักงานทําตามไมทัน
และอาจจะเกิดขอผิดพลาดได ท้ังนี้ทางหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็มีความจําเปนท่ีตอง
แกไขระเบียบของตัวเองใหสอดคลองกับสวนกลางดวยเชนกัน และมีผลทําใหการดําเนินงานเกิด
ความลาชา อีกท้ังระบบกลไก และขั้นตอนในการดําเนินงาน ตลอดจนระยะเวลายังคงเปนอุปสรรค
ตอผูมารับบริการ 

4.2.2.2 ดานหลักคุณธรรม จากการสัมภาษณเชิงลึก ทําใหทราบวา ดานหลัก
คุณธรรมยังคงเปนปญหาตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยู สาเหตุหลักเกิดจากความเอนเอียงใน
การใหคุณใหโทษแกบุคลากร ตลอดจนการคํานึงถึงพวกพองนองพ่ี ในการใหประโยชนตางตอบ
แทนซ่ึงกันและกัน อันนําไปสูผลลบของการดําเนินการท่ีด ี

4.2.2.3 ดานหลักความโปรงใส จากผลการสัมภาษณเชิงลึก ทําใหทราบวา การ
กระตุนเตือนใหประชาชนเขามาตรวจสอบการดําเนินงานนั้นยังมีอยูนอยมาก สาเหตุหลัก ๆ คือ การ
ประชาสัมพันธของหนวยงานรัฐ และการปลูกฝงคานิยมท่ีใหคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม ยัง
ไมสามารถเขาไปถึงจิตใจของชาวบานหรือประชาชนคนในทองถ่ินได ในลักษณะนี้อาจทําให
พนักงานหรือผูบริหารทองถ่ินเกิดการผูขาดอํานาจได    

4.2.2.4 ดานการมีสวนรวม ในการสัมภาษณเชิงลึก ทําใหทราบวา ดานการมี
สวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นั้น มีลักษณะปญหาคลายกับหลักความโปรงใส ซ่ึงมี
ความจําเปนอยางมากท่ีภาครัฐจะตองรีบดําเนินการ ท้ังนี้เปนเพราะประชาชนในทองถ่ินยังไมได
ตระหนักถึงการมีสวนรวมในทองถ่ินอยางแทจริง อีกท้ังคนสวนใหญยังคงคิดคํานึงถึงปากทองของ
ตัวเองเปนสําคัญ  

4.2.2.5 ดานความรับผิดชอบ จากการสัมภาษณเชิงลึก ดานความรับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา ไดมีกฎระเบียบท่ีใหพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ปฏิบัติตาม และตองมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีปฏิบัติ ซ่ึงหากเกิดขอรองเรียนนั้น ก็จะเกิด
ความผิดได 
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4.2.2.6 ดานหลักความคุมคา จากการสัมภาษณเชิงลึก พบวา องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ไดมีการดําเนินงานเปนไปตามหลักและผลประโยชนของคนในทองถ่ิน แตบางครั้งก็
เปนไปไดยากในการควบคุมโครงการตาง ๆ ใหเกิดความคุมคา เนื่องจากงบประมาณและทรัพยากร
มีอยูอยางจํากัด บางครั้งตองคอยงบประมาณจากท่ีอ่ืน เพ่ือนําใชจายในโครงการท่ีสําคัญ ๆ 

4.2.2.7 ดานหลักความเสมอภาค จากผลการสัมภาษณเชิงลึก ทําใหทราบวา 
ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานในปจจุบัน ดานความเสมอ นี้สวนใหญเกิดจากความ
สนิทสนม พวกพองและความเกรงใจ ทําใหการปฏิบัติตอกันไมมีความเสมอภาค ท้ังงบประมาณ
และการชวยเหลือ อีกท้ังการบริหารงานซ่ึงมาจากคนละฝายคนละพวก ก็จะไดรับการปฏิบัติงานไม
เหมือนกัน อีกท้ังการกีดกันเพ่ือประโยชนสวนตัวจะทําใหเกิดความขัดแยงกันมากขึ้น การ
ปฏิบัติงานก็จะไมมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน 

4.2.2.8 ดานหลักความสอดคลอง การสัมภาษณเชิงลึก ทําใหทราบวา สวนใหญ
ไดมีการทําประชาคมเพ่ือหาความคิดเห็นรวมกันท้ังในเชิงนโยบายและปฏิบัติ แตฝายองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญเปนฝายช้ีนําประชาชน และการทําประชาคมนั้นไดมีผูใหความสนใจ
คอยคางนอย สวนใหญเปนคนเดิม ๆ ท่ีเคยทําประชาคมเสมอ  

4.2.2.9 ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร จากการสัมภาษณเชิงลึก ทําให
ทราบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีการนําขอเสนอของชุมชนมาจัดทําเปนนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของชุน ซ่ึงหนวยงานนโยบายและแผนไดกล่ันกรองขอเสนอเหลานั้น เพ่ือ
เสนอสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หากวาโครงการใดรีบดวนอาจจะมีการจัดทําไดเลย นับเปน
ขอดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีนําขอเสนอของชุมนั้นมาจัด เพ่ือใหไดตรงตามความตองการ
ของชุมชน 

4.2.2.10 ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น จากการสัมภาษณ การควบคุมการ
คอรัปช่ัน นั้นยังทําไดยาก เพราะผูปฏิบัติงานยังคงตองทําตามฝายบริหารซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาใน
ระดับสูง และเปนผูใหความดีความชอบ หรือขั้นเงินเดือน แตอยางไรก็ตามยังมีกฎระเบียบตาง ๆ ท่ี
ยังตองปฏิบัติตามและคอยบังคับไมใหกระทําผิด อีกท้ังยังมีหนวยงานภายนอกท่ีคอยตรวจสอบการ
ดําเนินงานและโครงการตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยู ซ่ึงถือเปนการควบคุมการ
คอรัปช่ันในระดับหนึ่งเชนกัน 

สรุป 
จากผลการวิเคราะห ท้ัง 10 ดาน ทําใหไดทราบวา แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาพรวมสวนใหญอยูในระดับท่ีสูง ซ่ึงหมายความวามีแนวทาง
สําหรับการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะไดนํามาแกไขปญหาและ
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ลดอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น เพ่ือความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ สังคม ทองถ่ิน และประชาชนไดรับ
บริการท่ีดี ตอไป  

ซ่ึงผูวิจัยหวังวา จะเปนแรงพลังหนึ่งท่ีมีสวนกระตุนใหองคกรเกิดการพัฒนาไปสูความ
ยั่งยืนในอนาคต และหวังเปนอยางยิ่งท่ีจะเห็นประชาชนในทองถ่ินไดรับบริการท่ีดีจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 



 
บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษา เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี (Approaches to Strengthen Good Governance in Local Administration 
Organization : A Case Study of Sub District Administrative Organization and Municipality in 
Bang Kruai District, Nontaburi Province) ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีรูปแบบการ
บริหารท่ีใกลชิดกับประชาชนในชุมชนและธํารงรักษาประโยชนใหกับคนในทองถ่ินหรือชุมชนดวย
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการของคนในชุมชน ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ ไดสรุปผลการวิจัย มี
ดังตอไปนี ้

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 
5.1.2 วิธีดําเนินการวิจัย 

5.2 ผลการวิจัย 
5.3 อภิปรายผล 
5.4 ขอเสนอแนะ 

5.4.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.4.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
5.4.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 

 
ดังนั้น ผูวิจัยจะขอสรุปผลการศึกษา เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี (Approaches to Strengthen Good Governance in Local Administration 
Organization : A Case Study of Sub District Administrative Organization and Municipality in 
Bang Kruai District, Nontaburi Province) ท่ีไดวิเคราะหไว นํามาสรุปเปนประเด็นสําคัญเพ่ือความ
เขาใจงายและไมเสียเวลามาในการอานงานวิจัยนี้ รวมท้ังวิธีการวิจัย ขอเสนอแนะจากการวิจัยและ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปดวย 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

ในปจจุบันการปกครองทองถ่ินท่ีเขาถึงชุมชน หมูบานในทองถ่ิน นับเปนมิติของการ
ปกครองสมัยใหม อันเปนการพัฒนาทองถ่ินแบบมีสวนรวมของประชาชน (participatory 
democracy) และเปนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (quality management) ภาครัฐขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไปสูความยั่งยืน และการบริหารตามหลักของธรรมาภิบาล (Good Governances) 
เพ่ือมุงเนนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสูระดับสากล  

ผูวิจัยไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบล (อบต.){Subdistrict Administrative 
Organization (SAO)} และเทศบาล (Municipality) ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพ่ือให
เกิดความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน ทุกคนในทองถ่ินไดรวมคิดรวมทําและมีสวนรวมในการสราง
ความเจริญใหกับชุมชนของตนเอง ตลอดจนการขับเคล่ือนทองถ่ินอยางมีวิสัยทัศน (strategy 
focused organization) เนนการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง (continuous improvement) ดังนั้น 
ผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะชวยใหเกิดผลดีตอการเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมา-      
ภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใชในการแกไขปญหาและลดอุปสรรคในการบริหาร
จัดการ และสรางหลักในการปฏิบัติท่ีถูกตองตอไป  

 
5.1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1 เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

2. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคตอการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี

 
5.1.2 วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาวิเคราะหเชิงลึกถึงแนวความคิด ทฤษฎี หลักการ และ
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  และเทศบาลในเขตอําเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี (Approaches to Strengthen Good Governance in Sub District 
Administrative Organization and Municipality in Bang Kruai District Nontaburi Province) ซ่ึงจะ
ใชวิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพ (documentary research) และเชิงปริมาณ (survey research) ควบคูกันไป  
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วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีดําเนินการ ดังนี ้
(1) การวิเคราะหและวิจัยเอกสาร (documentary research) ซ่ึงไดดําเนินการใน 2 

ระดับ คือ  
ก.  ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม หนังสือ ตําราเรียน บทความตาง ๆ และ

ขอมูลทางอิเล็กทรอนิคส เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรร
มาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขต
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี 

ข.  ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือเปนแนวทางใน
การศึกษา อีกท้ังยังสามารถนํางานวิจัยท่ีเกี่ยวของนั้นมาตอยอดในการศึกษาวิจัย แนวทางการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและ
เทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไดอีกดวย 

(2) การวิเคราะหเกี่ยวกับองคความรูในเชิงลึกจากผูเช่ียวชาญ เพ่ือใหเกิดความรู
และความเขาใจยิ่งขึ้น ในการหาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ดวยวิธีการปรึกษาผูอ่ืน (Consulting Others) ซ่ึงเปน
ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากขอคนพบนํามาสรุปใหเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันและมีความถูกตองท่ีนาเช่ือถือ จากนั้น นําส่ิงท่ีไดนําไปออกแบบสอบถาม 
สํารวจความคิดเห็นในเชิงปริมาณ เพ่ือหาคาทางสถิติ ตอไป  

(3)  การสัมภาษณ ใชวิ ธีการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) กับ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรี, นายกเทศมนตรี, นายกองคการบริหารสวนตําบล 
ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และผูท่ีเกี่ยวของกับการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะดําเนินการหลังจากการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนเพ่ือนําไปสูการอภิปราย
และเพ่ือเสนอผลการวิจัยสูการปฏิบัติตอไป 

การวิจัยเชิงปริมาณ เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (survey research) ความคิดเห็น ตอ
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษา องคการบริหารสวน
ตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี(โดยการใชแบบสอบถาม) และนําขอมูลท่ี
ไดมาวิเคราะหคาทางสถิติเพ่ืออธิบายระดับความคิดเห็นนั้น ซ่ึงสถิติท่ีใชในการศึกษาวิจัย คือ สถิติ
บรรยาย (descriptive statistic) ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายปจจัย
สวนบุคคล สวนระดับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะทําการ
วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เชนเดียวกัน ในการอธิบายผลการวิจัย
ท่ีประมวลผลได  
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กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน/เจาหนาท่ี ใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 298 คน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรี จํานวน 16 
คน และประชาชนในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบต. และเทศบาล) ในเขตอําเภอบางกรวย 
7 พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีละ 20 คน เปนจํานวน 140 คน รวมกลุมตัวอยางท้ังส้ินท่ีใชในการศึกษาวิจัย 454 คน 

5.1.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยไดมี
วิธีการ ดังนี ้

1. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน สําหรับผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน/เจาหนาท่ี ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน สําหรับประชาชน 

เครื่องมือการวิจัย ประกอบดวย แนวคําถามความคิดเห็นท่ีเกี่ยวของกับแนวทางการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้  

สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป ถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (checklist)  

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

จากนั้น นําแบบสอบถามท่ีไดจากการจัดเก็บมาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของ
แบบสอบถามและนํามาจัดระเบียบแลวลงรหัสเลข นําไปประมวลผลทางสถิติเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร ดวยเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมประมวลผลขอมูลทางสังคมศาสตร  แลวทําการ
วิเคราะหและอภิปรายผลการวิจัย 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจะใชวิธีทางสถิติเชิงพรรณนา (descriptive 
analysis) ในการอธิบาย ไดแก คารอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) และคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) เพ่ือใหทราบถึงแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
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5.2 ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
(Approaches to Strengthen Good Governance in Local Administration Organization : A Case 
Study of Sub District Administrative Organization and Municipality in Bang Kruai District, 
Nontaburi Province) สามารถนําเสนอได ดังนี ้

5.2.1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

 

1. ดานหลักนิติธรรม พบวา ผลการวิเคราะหท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนวทางการ
เสริมสรางประสิทธิภาพของหนวยงานทองถ่ินโดยเนนการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง
และเปนธรรม โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.94 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.789 
รองลงมา คือ การเสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพของกลไกการตรวจสอบโดยภาค
ประชาชนทองถ่ิน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.86 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 
0.811  

2. ดานหลักคุณธรรม พบวา ผลการวิเคราะหท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การเสริมสราง
ความสามัคคีและลดความขัดแย งระหวางเจ าหนา ท่ีกับเจาหน าท่ีและผู บังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 4.03 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 
0.780 รองลงมา คือ การเสริมสรางจริยธรรมและพัฒนาระบบราชการใหยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติราชการ โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.88 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 
0.736  

3. ดานหลักความโปรงใส พบวา ผลการวิเคราะหท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนว
ทางการเสริมสรางความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล เพ่ือใหประชาชนสามารถรับรูการทํางาน
ของหนวยงานได โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.70 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 
0.784 รองลงมา คือ การสรางระบบการตรวจสอบการทํางานในหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.68 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.762  

4. ดานการมีสวนรวม พบวา ผลการวิเคราะหท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนวทางการ
เสริมสรางกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียงสวนใหญ ในการหาฉันทามติรวมกันระหวาง
ประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.90 มีคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.832 รองลงมา คือ การเสริมสรางโดยการเปดโอกาสใหประชาชน
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เขามามีสวนรวมในการเขาถึงอํานาจการตัดสินใจในการพัฒนาทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ
ภาคประชาชน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.80 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.670  

5. ดานความรับผิดชอบ พบวา ผลการวิเคราะหท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนวทางการ
เสริมสรางใหบุคลากรในองคกรไดเคารพในความความคิดเห็นท่ีแตกตางกันและกลายอมรับผล
ของการกระทํา พรอมรับการตรวจสอบ โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.75 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Std. deviation) ท่ี 0.701 รองลงมา คือ การเสริมสรางการทํางานเปนทีม อยางมีเปาหมาย และเนน
ใหบุคลากรมีจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีมีตอทองถ่ิน และตระหนักถึงผลประโยชนของสวนรวมเปน
สําคัญ โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.73 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.752   

6. ดานหลักความคุมคา พบวา ผลการวิเคราะหท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนวทางการ
เสริมสรางใหหนวยงานมีวิธีการและขั้นตอนในการจัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบและ
เหมาะสมกับการดําเนินงาน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.77 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. 
deviation) ท่ี  0.621 รองลงมา คือ การสงเสริมการฝกอบรมและเพ่ิมพูนความรู  ในการใช
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือบูรณาการในงาน ท่ีตนเองรับผิดชอบและลดตนทุนได โดยมีคาเฉล่ีย 
(Mean) ท่ี 3.74 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.788   

7. ดานหลักความเสมอภาค พบวา ผลการวิเคราะหท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนว
ทางการสงเสริมการใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือกปฏิบัติ มีความเสมอภาคเทาเทียมและเปน
ธรรมกับทุกฝาย โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.72 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 
0.662 รองลงมา คือ การสงเสริมใหมีการพัฒนาความเปนอยูและการมีสวนรวม โดยเปดโอกาส
ใหแกหญิงและชายอยางเทาเทียมกัน เชน การวางแผนพัฒนาทองถ่ินและการบริการสาธารณะซ่ึง
จําเปนในการดํารงชีวิตโดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.66 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) 
ท่ี 0.806   

8. ดานหลักความสอดคลอง พบวา ผลการวิเคราะหท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนว
ทางการสงเสริมการเรียนรูของบุคลากรดวยวิธีการเรียนรูวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมของสังคม 
เพ่ือใหทราบถึงความตองการของชุมชนและสังคมท่ีแทจริง โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.74 มีคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.637 รองลงมา คือ การมีนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย
และแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานท่ีมีทิศทางสอดคลองกับความตองการของชุมชน ตลอดจนการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอยูในชุมชน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.71 มีคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.596   

9. ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร พบวา ผลการวิเคราะหท่ีมีคาเฉล่ียมาก
ท่ีสุด คือ แนวทางการสงเสริมใหมีการนําวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรเผยแพรใหบุคลากรและ
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ประชาชนในทองถ่ินไดทราบ เพ่ือใหรับรูถึงแนวคิดวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรท่ีจะปฏิบัติในอนาคต
สําหรับองคกรและทองถ่ิน วาตรงกับความตองการท่ีแทจริงของบุคลากรและชุมชนเพียงใด โดยมี
คาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.66 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.583 รองลงมา คือ การ
สงเสริมใหผูนําหรือผูบริหารองคกรทองถ่ินมีการ บูรณาการขอมูลขาวสารท่ีแตกตางกันท้ังภายใน
และภายนอก เขาไวเปนยุทธศาสตรสําหรับการเปล่ียนแปลง และคาดการณแนวโนนในอนาคต
ขององคกร สังคมและชุมชนทองถ่ิน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.65 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Std. deviation) ท่ี 0.729   

10. ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น พบวา ผลการวิเคราะหท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
แนวทางการการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศิลธรรมใหกับทองถ่ินในการตระหนักภัยของการ
คอรรัปช่ันโดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.73 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.553 
รองลงมา คือ การสงเสริมสงเสริมการใชกลไกทางกฎหมายในการตรวจสอบการดําเนินงานใน
หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.64 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Std. deviation) ท่ี 0.648  

5.2.2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ประชาชน) 

 

1. ดานหลักนิติธรรม พบวา ผลการวิเคราะหท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนวทางการ
เสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพของกลไกการตรวจสอบโดยภาคประชาชนทองถ่ิน โดย
มีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.92 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.898 รองลงมา คือ สราง
วัฒนธรรมแบบธรรมาภิบาลและจัดใหมีกลไกท่ีสงเสริมการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี 
โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.66 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.737  

2. ดานหลักคุณธรรม พบวา ผลการวิเคราะหท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนวทางการ
เสริมสรางจริยธรรมและพัฒนาระบบราชการใหยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ โดยมี
คาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.81 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.845 รองลงมา คือ 
เสริมสรางความสามัคคีและลดความขัดแยงระหวางเจาหนาท่ีกับเจาหนาท่ีและผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.60 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 
0.855  

3. ดานหลักความโปรงใส พบวา ผลการวิเคราะหท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนว
ทางการเสริมสรางความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล เพ่ือใหประชาชนสามารถรับรูการทํางาน
ของหนวยงานได โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.59 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 
0.738 รองลงมา คือ สงเสริมใหประชาชนและส่ือมวลชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือ จัด
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จาง การใหสัมปทาน และการออกระเบียบตาง ๆโดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.47 มีคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.694  

4. ดานการมีสวนรวม พบวา ผลการวิเคราะหท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนวทางการ
เสริมสรางกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียงสวนใหญ ในการหาฉันทามติรวมกันระหวาง
ประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.64 มีคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.857 รองลงมา คือ การเสริมสรางโดยการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการเขาถึงอํานาจการตัดสินใจในการพัฒนาทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ
ภาคประชาชน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.53 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.781  

5. ดานความรับผิดชอบ พบวา ผลการวิเคราะหท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนวทางการ
ใหบุคลากรยอมรับการพัฒนาการเปล่ียนแปลง เพ่ือปรับใชในการบริหารจัดการองคกรและชุมชน 
โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.54 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.799 รองลงมา คือ 
เสริมสรางการทํางานเปนทีม อยางมีเปาหมาย และเนนใหบุคลากรมีจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีมีตอ
ทองถ่ิน และตระหนักถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.48 มีคา
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.782   

6. ดานหลักความคุมคา พบวา ผลการวิเคราะหท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนวทางการ
เสริมสรางใหหนวยงานมีวิธีการและขั้นตอนในการจัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบและ
เหมาะสมกับการดําเนินงานโดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.61 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. 
deviation) ท่ี 0.896 รองลงมา คือ การเสริมสรางระบบบริหารการเงินท่ีรัดกุมเพ่ือปองกันปญหา
ประสิทธิภาพของการใชเงินผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค และการหนวยงานมีการจัดทํา
รายงานและแจกแจงการใชจายเงินเพ่ือเผยแพรแกสาธารณชนโดยท่ัวไป โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 
3.56 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.789   

7. ดานหลักความเสมอภาค พบวา ผลการวิเคราะหท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แนว
ทางการเสริมสรางการมีระบบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณท่ีคํานึงถึงความตองการและ
ผลประโยชนของคนทุกกลุมโดยไมเลือกปฏิบัติ โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.86 มีคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.926 รองลงมา คือ สงเสริมการใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือก
ปฏิบัติ มีความเสมอภาคเทาเทียมและเปนธรรมกับทุกฝาย โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.76 มีคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.918   

8. ดานหลักความสอดคลอง พบวา ผลการวิเคราะหท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การมี
นโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายและแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานท่ีมีทิศทางสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน ตลอดจนการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอยูในชุมชน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 
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3.67 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.753 รองลงมา คือ สงเสริมการระดม
ความคิดจากคนในชุมชนเพ่ือหาจุดสนใจรวมกันหรือฉันทามติ และความตองการท่ีสอดคลอง
ตองกันเพ่ือลดปญหาความขัดแยงของคนในชุมชน  

9. ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร พบวา ผลการวิเคราะหท่ีมีคาเฉล่ียมาก
ท่ีสุด มีจํานวน 2 ขอ คือ (ก) แนวทางการเสริมสรางกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
สําหรับการบริหารงานในอนาคต เพ่ือจัดวางตําแหนงขององคกรใหบรรลุผลสําเร็จ  และ (ข) แนว
ทางการสงเสริมใหมีการนําวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรเผยแพรใหบุคลากรและประชาชนในทองถ่ิน
ไดทราบ เพ่ือใหรับรูถึงแนวคิดวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรท่ีจะปฏิบัติในอนาคตสําหรับองคกรและ
ทองถ่ิน วาตรงกับความตองการท่ีแทจริงของบุคลากรและชุมชนเพียงใด โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 
3.64 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.823 และ 0.740 รองลงมา คือ การสงเสริม
ใหผูนําหรือผูบริหารองคกรทองถ่ินมีการบูรณาการขอมูลขาวสารท่ีแตกตางกันท้ังภายในและ
ภายนอก เขาไวเปนยุทธศาสตรสําหรับการเปล่ียนแปลงและคาดการณแนวโนนในอนาคตของ
องคกร สังคมและชุมชนทองถ่ิน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.56 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. 
deviation) ท่ี 0.702   

10. ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น พบวา ผลการวิเคราะหท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
แนวทางการสงเสริมภาคประชาสังคมและกลุมตาง ๆ ในชุมชนใหมีบทบาทมากขึ้นในการ
ตรวจสอบการดําเนินของหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.58 
มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.787 รองลงมา คือ การสงเสริมโดยใชองคกร
อิสระท่ีมีอยูตามกฎหมายเปนกลไกในการตรวจสอบการดําเนินงานในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยมีคาเฉล่ีย (Mean) ท่ี 3.57 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ท่ี 0.815   

จากผลการศึกษาวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจะขอเสนอผลการเปรียบเทียบ เพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ของผลการวิเคราะหเปรียบเทียบประเมินความคิดเห็นแนวทางการเสริมสราง        
ธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระหวาง ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกับประชาชน ไดดังตอไปนี ้
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การเปรียบเทียบแนวทางการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล 

ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน        
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประชาชน 

1. ดานหลักนิติธรรม 

แ น ว ท า ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง
ประสิทธิภาพของหนวยงานทองถ่ิน
โดยเนนการอํานวยความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม 

เสริมสรางความเขมแข็งและ
ประสิทธิภาพของกลไกการ
ตรวจสอบโดยภาคประชาชน
ทองถ่ิน 

2. ดานหลักคุณธรรม 

แนวทางการเสริมสร างความ
สา มั ค คี แ ล ะ ล ด ค ว า ม ขั ด แ ย ง
ระหวางเจาหนาท่ีกับเจาหนาท่ี
แ ล ะ ผู บั ง คั บ บั ญ ช า กั บ
ผูใตบังคับบัญชา 

เสริมสร างจ ริยธร รมและ
พัฒนาระบบราชการใหยึด
ห ลั ก ธ ร ร ม ภิ บ า ล ใ น ก า ร
ปฏิบัติราชการ 

3. ดานหลักความโปรงใส 

แนวทางการ เสริมสร างความ
โปรงใสดานการเปดเผยขอมูล 
เพ่ือใหประชาชนสามารถรับรูการ
ทํางานของหนวยงานได 

เสริมสรางความโปรงใสดาน
การเปด เผยขอมูล เ พ่ือให
ประชาชนสามารถรับรูการ
ทํางานของหนวยงานได 

4. ดานการมีสวนรวม 

แ น ว ท า ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง
กระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียง
สวนใหญ ในการหาฉันทามติ
รวมกันระหวางประชาชนและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เ ส ริ ม สร า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร
ตัดสินใจโดยใช เสียงสวน
ใหญ  ในการหาฉั นทาม ติ
รวมกันระหวางประชาชนและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. ดานความรับผิดชอบ 

แ น ว ท า ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ใ ห
บุคลากรในองคกรไดเคารพใน
ความความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน
และกลายอมรับผลของการกระทํา 
พรอมรับการตรวจสอบ 

บุ ค ล า ก ร ย อ ม รั บ ก า ร
พัฒนาการเปล่ียนแปลง เพ่ือ
ปรับใชในการบริหารจัดการ
องคกรและชุมชน 

6. ดานหลักความคุมคา 

แ น ว ท า ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ใ ห
หนวยงานมีวิธีการและขั้นตอนใน
การจัดสรรงบประมาณอยางเปน
ร ะ บ บ แ ล ะ เ ห ม า ะ สม กั บ ก า ร
ดําเนินงาน 

เสริมสรางใหหนวยงานมี
วิธีการและขั้นตอนในการ
จัดสรรงบประมาณอยางเปน
ระบบและเหมาะสมกับการ
ดําเนินงาน 
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การเปรียบเทียบแนวทางการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล 

ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประชาชน 

7. ดานหลักความเสมอภาค 

แนวทางการสงเสริมการใชกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือก
ปฏิบัติ มีความเสมอภาคเทาเทียม
และเปนธรรมกับทุกฝาย 

แนวทางการเสริมสรางการมี
ระบบการจัดสรรทรัพยากร
และงบประมาณท่ีคํานึงถึง
ค ว า ม ต อ ง ก า ร แ ล ะ
ผลประโยชนของคนทุกกลุม
โดยไมเลือกปฏิบัต ิ

8. ดานหลักความสอดคลอง 

แนวทางการสงเสริมการเรียนรู
ของบุคลากรดวยวิธีการเรียนรู
วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมของ
สัง ค ม เ พ่ือ ใ หท ร าบ ถึ งค ว า ม
ตองการของชุมชนและสังคมท่ี
แทจริง 

มี น โย บา ย วั ต ถุ ป ระ สง ค 
เปาหมายและแผนยุทธศาสตร
การดํ าเนิ นงานท่ี มี ทิ ศทาง
สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน ตลอดจนการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถ่ินท่ีมีอยูในชุมชน 

9. ดานหลักการมีวิสัยทัศน
เชิงยุทธศาสตร 

สงเสริมใหมีการนําวิสัยทัศนเชิง
ยุทธศาสตรเผยแพรใหบุคลากร
และป ระ ชา ชน ใน ทอ ง ถ่ิ นไ ด
ทราบ  เ พ่ื อให รับรู ถึงแ นวคิ ด
วิ สัย ทัศน เชิงยุทธศาสตร ท่ีจะ
ปฏิบัติในอนาคตสําหรับองคกร
และ ทอง ถ่ิน  ว า ตรง กับค วา ม
ตองการท่ีแทจริงของบุคลากร
และชุมชนเพียงใด 

1. เสริมสรางกระบวนการ
กํ า ห น ด วิ สั ย ทั ศ น แ ล ะ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร สํ า ห รั บ ก า ร
บริหารงานในอนาคต  เพ่ือ
จัดวางตําแหนงขององคกรให
บรรลุผลสําเร็จ  
2. ส ง เ ส ริ ม ใ ห มี ก า ร นํ า
วิ สั ย ทั ศน เ ชิ งยุ ท ธศา สต ร
เ ผ ย แ พ ร ใ ห บุ ค ลา ก ร แ ล ะ
ป ร ะ ช า ช น ใ น ท อ ง ถ่ิ น ไ ด
ทราบ เพ่ือใหรับรูถึงแนวคิด
วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรท่ีจะ
ปฏิ บั ติ ใ นอ น า ค ตสํา ห รั บ
องคกรและทองถ่ิน วาตรงกับ
ความตองการท่ีแทจริงของ
บุคลากรและชุมชนเพียงใด 

 



136 
 

การเปรียบเทียบแนวทางการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล 

ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประชาชน 

10. ดานหลักการควบคุม
การคอรัปช่ัน 

แนวทางการการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและศิลธรรมใหกับ
ทองถ่ินในการตระหนักภัยของ
การคอรรัปช่ัน 

สงเสริมภาคประชาสังคม
และกลุมตาง ๆ ในชุมชนให
มี บ ท บ า ท ม า ก ขึ้ น ใ น ก า ร
ตรวจสอบการดํา เนินของ
ห น ว ย ง า น แ ล ะ อ ง ค ก ร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

หมายเหต ุเปนการประเมินแนวทางฯ ท่ีไดคาเฉล่ียสูงท่ีสุด 
 
5.3 อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิเคราะหขอมูล ทําใหสามารถอภิปรายผลเปนรายดานไดดังตอไปนี ้
1. ดานหลักนิติธรรม ผลการศึกษาวิจัยและวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยางท่ีเปน

พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชน มีผลการประเมินอยูใน
ระดับสูง ท้ังคู  โดยกลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเสนอแนว
ทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (คาเฉล่ียมากท่ีสุด) คือ แนว
ทางการเสริมสรางประสิทธิภาพของหนวยงานทองถ่ินโดยเนนการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกตองและเปนธรรม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทพล  พงศธรวิสุทธ์ิ (2548) ซ่ึงไดศึกษา 
เรื่อง บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับการสรางระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรร
มาภิบาล : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา 
ควรสงเสริมใหบุคลากร มีความรวมมือและเครงครัดในกฎระเบียบมีการปฏิบัติงานท่ีโปรงใสและ
มีประสิทธิภาพ และตองมีการอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ มีการลงโทษแกผูกระทําผิดและให
รางวัลกับขาราชการท่ีประพฤติดี  นอกจากนั้น ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นิศากร ชางสุวรรณ 
(2553) ซ่ึงไดศึกษาเรื่อง การใชธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามทัศนของบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา ควรนําขอมูลท่ีไดรับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมาใชประโยชนในการวางแผนและพัฒนาบุคลากรและควรสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากร
มีความกาวหนาในอาชีพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความม่ันคงในชีวิต 

 



137 
 

สวนกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชน ไดเสนอแนวทาง (คาเฉล่ียมากท่ีสุด) คือ การ
เสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพของกลไกการตรวจสอบโดยภาคประชาชนทองถ่ิน และ
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชาติ  โชติชัชวาลยกุล (2550) ซ่ึงไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษาเขตอําเภอหนองหญาไซ จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยพบวา พนักงานสวนตําบล และนักการเมืองทองถ่ิน มีระดับความคิดเห็นในการใช
หลักธรรมาภิบาลตามหลักการมีสวนรวม  ดานมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีสวน
รวมของบุคลาการชุมชน อยูในระดับมากท่ีสุด 

และจากการสัมภาษณเชิงลึก ทําใหทราบวา สวนกลางไดมีการเปล่ียนแปลง
กฎระเบียบ และนโยบายอยูบอยครั้ง ทําใหพนักงานและเจาหนาท่ีทําตามไมทันและอาจจะเกิด
ขอผิดพลาดได ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความจําเปนท่ีตองแกไขระเบียบของตัวเองให
สอดคลองกับสวนกลางดวยเชนกัน และมีผลทําใหการดําเนินงานเกิดความลาชา อีกท้ังระบบ
กลไก และขั้นตอนในการดําเนินงาน ตลอดจนระยะเวลายังคงเปนอุปสรรคตอผูมารับบริการดวย 

2. ดานหลักคุณธรรม ผลการศึกษาวิจัยและวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยางท่ีเปน
พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชน มีผลการประเมินอยูใน
ระดับสูง ท้ังคู  โดยกลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเสนอแนว
ทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (คาเฉล่ียมากท่ีสุด) คือ การ
เสริมสรางความสามัคคีและลดความขัดแยงระหวางเจาหนาท่ีกับเจาหนาท่ีและผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทพล  พงศธรวิสุทธ์ิ (2548) ซ่ึงไดศึกษา เรื่อง 
บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับการสรางระบบการบริหารจัดากรท่ีดีตามหลักธรรมาภิ
บาล : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา ควร
สงเสริมใหบุคลากร มีความรวมมือและเครงครัดในกฎระเบียบมีการปฏิบัติงานท่ีโปรงใสและมี
ประสิทธิภาพ  

สวนกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชน ไดเสนอแนวทาง (คาเฉล่ียมากท่ีสุด) คือ แนว
ทางการเสริมสรางจริยธรรมและพัฒนาระบบราชการใหยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชาติ  โชติชัชวาลยกุล (2550) ซ่ึงไดศึกษาวิจัยเรื่อง การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษาเขตอําเภอหนองหญา
ไซ จังหวัดสุพรรณบุร ีโดยพบวา พนักงานสวนตําบลและนักการเมืองทองถ่ินมีระดับความคิดเห็น
ในการใชหลักธรรมาภิบาลตามหลักคุณธรรม ดานมีการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตบน
พ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรมอยูในระดับมากท่ีสุด 
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และจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) พบวา ดานหลักคุณธรรมยังคงเปน
ปญหาตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยู สาเหตุหลักเกิดจากความเอนเอียงในการใหคุณใหโทษ
แกบุคลากร ตลอดจนการคํานึงถึงพวกพองนองพ่ี ในการใหประโยชนตางตอบแทนซ่ึงกันและกัน 
อันนําไปสูผลลบของการดําเนินการท่ีดี แตท้ังนี้ยังตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ เพ่ือ
เปนกรอบในการใหความยุธรรมกับทุกฝาย 

3. ดานหลักความโปรงใส ผลการศึกษาวิจัยและวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยางท่ี
เปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชน มีผลการประเมินอยู
ในระดับสูง ท้ังคู โดยกลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเสนอแนว
ทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (คาเฉล่ียมากท่ีสุด) ซ่ึงสอดคลอง
กับกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชน คือ แนวทางการเสริมสรางความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล 
เพ่ือใหประชาชนสามารถรับรูการทํางานของหนวยงานได   นอกจากนั้นยังไดสอดคลองกับ
งานวิจัยของอภิชาติ โชติชัชวาลยกุล (2550) ซ่ึงไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษาเขตอําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย
พบวา พนักงานสวนตําบลและนักการเมืองทองถ่ินมีระดับความคิดเห็นในการใชหลักธรรมาภิบาล
ตามหลักความโปรงใสดานมีการแตงตั้งคณะกรรมการเบิกจายถูกตองตามระเบียบ อยูในระดับมาก 

สําหรับกลุมประชาชนไดเสนอแนวทาง เสริมสรางความโปรงใสดานการเปดเผย
ขอมูล เพ่ือใหประชาชนสามารถรับรูการทํางานของหนวยงานได  และยังคลายกับงานวิจัย
ของนันทพล  พงศธรวิสุทธ์ิ (2548) ซ่ึงไดศึกษา เรื่อง บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับ
การสรางระบบการบริหารจัดากรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบล
สันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา การบริหารงานใน อบต. ประชาชนในชุมชนมี
ความตองการใหผูบริหารสนองความตองการของชุมชน หัวใจของการบริหารงาน คือ ความ
โปรงใส รวมท้ังการใชงบประมาณในการบริหารงานอยางคุมคามากท่ีสุด 

และจากการสัมภาษณเชิงลึก พบวา การกระตุนเตือนใหประชาชนเขามาตรวจสอบ
การดําเนินงานนั้นยังมีอยูนอยมาก สาเหตุหลัก ๆ คือ การประชาสัมพันธของหนวยงานรัฐ และการ
ปลูกฝงคานิยมท่ีใหคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม ยังไมสามารถเขาไปถึงจิตใจของชาวบาน
หรือประชาชนคนในทองถ่ินได ในลักษณะนี้อาจทําใหพนักงานหรือผูบริหารทองถ่ินเกิดการผูขาด
อํานาจได    

4. ดานการมีสวนรวม ผลการศึกษาวิจัยและวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยางท่ีเปน
พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชน มีผลการประเมินอยูใน
ระดับสูง ท้ังคู  โดยกลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเสนอแนว
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ทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (คาเฉล่ียมากท่ีสุด) ซ่ึงสอดคลอง
กับกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชน คือ แนวทางการเสริมสรางกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียงสวน
ใหญ ในการหาฉันทามติรวมกันระหวางประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และได
สอดคลองกับงานวิจัยของ นันทพล  พงศธรวิสุทธ์ิ (2548) ซ่ึงไดศึกษา เรื่อง บทบาทขององคการ
บริหารสวนตําบลกับการสรางระบบการบริหารจัดากรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษา
องคการบริหารสวนตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา ควรสงเสริมให
บุคลากร มีความรวมมือกันในการปฏิบัติงาน  และยังสอดคลองกับ อภิชาติ  โชติชัชวาลยกุล 
(2550) ซ่ึงไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล : 
กรณีศึกษาเขตอําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุร ีพบวา พนักงานสวนตําบล และนักการเมือง
ทองถ่ิน มีระดับความคิดเห็นในการใชหลักธรรมาภิบาลตามหลักการมีสวนรวม  ดานมีความ
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมของบุคลาการชุมชน อยูในระดับมากท่ีสุดมาก
ท่ีสุด 

สําหรับกลุมประชาชนไดเสนอแนวทางเสริมสรางกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียง
สวนใหญ ในการหาฉันทามติรวมกันระหวางประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และยัง
คลายกับงานวิจัยของ นิศากร  ชางสุวรรณ (2553) ไดศึกษาเรื่อง การใชธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานบุคคลตามทัศนของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซ่ึงพบวา ควรเปดโอกาสแก
บุคลากรไดแสดงความคิดเห็นตอสวัสดิการท่ีตองการไดรับควรกําหนดมาตรการท่ีชัดเจนในการ
ลงโทษผูท่ีไมปฏิบัติงาน หนวยงานควรประกาศรายช่ือผูไดรับการพิจารณาความดีความชอบให
บุคลากรไดรับทราบ 

และจากการสัมภาษณเชิงลึก พบวา ดานการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน นั้น มีลักษณะปญหาคลายกับหลักความโปรงใส ซ่ึงมีความจําเปนอยางมากท่ีภาครัฐ
จะตองรีบดําเนินการ ท้ังนี้เปนเพราะประชาชนในทองถ่ินยังไมไดตระหนักถึงการมีสวนรวมใน
ทองถ่ินอยางแทจริง อีกท้ังคนสวนใหญยังคงคิดคํานึงถึงปากทองของตัวเองเปนสําคัญ  

5. ดานความรับผิดชอบ ผลการศึกษาวิจัยและวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยางท่ี
เปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชน มีผลการประเมินอยู
ในระดับสูง ท้ังคู โดยกลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเสนอแนว
ทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (คาเฉล่ียมากท่ีสุด) คือ แนว
ทางการเสริมสรางใหบุคลากรในองคกรไดเคารพในความความคิดเห็นท่ีแตกตางกันและกลา
ยอมรับผลของการกระทํา พรอมรับการตรวจสอบ และยังคลายกับงานวิจัยของ อภิชาติ  โชติ
ชัชวาลยกุล (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร
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สวนตําบล : กรณีศึกษาเขตอําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงพบวา พนักงานสวนตําบล
และนักการเมืองทองถ่ินมีระดับความคิดเห็นในการใชหลักธรรมาภิบาล หลักความรับผิดชอบ ใน
ดานมีการจัดโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจนและมีการกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจและเปาหมาย
ขององคกรอยางชัดเจนอยูในระดับมากท่ีสุด 

สวนกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชน ไดเสนอแนวทาง (คาเฉล่ียมากท่ีสุด) คือ แนว
ทางการใหบุคลากรยอมรับการพัฒนาการเปล่ียนแปลง เพ่ือปรับใชในการบริหารจัดการองคกร
และชุมชน 

และจากการสัมภาษณเชิงลึก พบวา สวนกลางไดมีกฎระเบียบท่ีใหพนักงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติตาม และตองมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีปฏิบัติ ซ่ึงหากเกิดขอ
รองเรียนนั้น ก็จะเกิดความผิดได 

6. ดานหลักความคุมคา ผลการศึกษาวิจัยและวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยางท่ี
เปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชน มีผลการประเมินอยู
ในระดับสูง ท้ังคู โดยกลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเสนอแนว
ทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (คาเฉล่ียมากท่ีสุด) ซ่ึงสอดคลอง
กับกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชน คือ แนวทางการเสริมสรางใหหนวยงานมีวิธีการและขั้นตอนใน
การจัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบและเหมาะสมกับการดําเนินงาน และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อภิชาติ  โชติชัชวาลยกุล (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษาเขตอําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึง
พบวาพนักงานสวนตําบลและนักการเมืองทองถ่ินมีความคิดเห็นในการใชหลักธรรมาภิบาลตาม
หลักความคุมคา ดานมีการวางแผนและสํารวจความตองการในการใชวัสดุอุปกรณเพ่ือใหสามารถ
นํามาใชไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด  นอกจากนั้นยังคลายกับงานวิจัยของ นันทพล  
พงศธรวิสุทธ์ิ (2548) ซ่ึงไดศึกษา เรื่อง บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับการสรางระบบ
การบริหารจัดากรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสันนาเม็ง อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา การบริหารงานใน อบต. ประชาชนในชุมชนมีความตองการให
ผูบริหารสนองความตองการของชุมชน หัวใจของการบริหารงาน คือ ความโปรงใส รวมท้ังการใช
งบประมาณในการบริหารงานอยางคุมคามากท่ีสุด 

และจากการสัมภาษณเชิงลึก พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักและผลประโยชนของคนในทองถ่ิน แตบางครั้งก็เปนไปไดยากในการควบคุม
โครงการตาง ๆ ใหเกิดความคุมคา เนื่องจากงบประมาณและทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด บางครั้งตอง
คอยงบประมาณจากท่ีอ่ืน เพ่ือนําใชจายในโครงการท่ีสําคัญ ๆ 
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7. ดานหลักความเสมอภาค ผลการศึกษาวิจัยและวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยาง
ท่ีเปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชน มีผลการประเมิน
อยูในระดับสูง ท้ังคู โดยกลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเสนอแนว
ทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (คาเฉล่ียมากท่ีสุด) คือ แนว
ทางการสงเสริมการใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือกปฏิบัติ มีความเสมอภาคเทาเทียมและเปน
ธรรมกับทุกฝาย นอกจากนั้นยังคลายกับงานวิจัยของ นันทพล  พงศธรวิสุทธ์ิ (2548) ไดศึกษา 
เรื่อง บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับการสรางระบบการบริหารจัดากรท่ีดีตามหลักธรร
มาภิบาล : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ซ่ึง
พบวา ควรสงเสริมใหบุคลากร มีความรวมมือและเครงครัดในกฎระเบียบมีการปฏิบัติงานท่ี
โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ตองมีการอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ มีการลงโทษแกผูกระทําผิดและ
ใหรางวัลกับขาราชการท่ีประพฤติด ี

สวนกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชน ไดเสนอแนวทาง (คาเฉล่ียมากท่ีสุด) คือ แนว
ทางการเสริมสรางการมีระบบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณท่ีคํานึงถึงความตองการและ
ผลประโยชนของคนทุกกลุมโดยไมเลือกปฏิบัต ิ

และจากผลการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) ทําใหทราบวา ดานความเสมอ 
นี้สวนใหญเกิดจากความสนิทสนม พวกพองและความเกรงใจ ทําใหการปฏิบัติตอกันไมมีความ
เสมอภาค ท้ังงบประมาณและการชวยเหลือ อีกท้ังการบริหารงานซ่ึงมาจากคนละฝายคนละพวก ก็
จะไดรับการปฏิบัติงานไมเหมือนกัน อีกท้ังการกีดกันเพ่ือประโยชนสวนตัวจะทําใหเกิดความ
ขัดแยงกันมากขึ้น การปฏิบัติงานก็จะไมมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน 

8. ดานหลักความสอดคลอง ผลการศึกษาวิจัยและวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยาง
ท่ีเปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชน มีผลการประเมิน
อยูในระดับสูง ท้ังคู โดยกลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเสนอแนว
ทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (คาเฉล่ียมากท่ีสุด) คือ แนว
ทางการสงเสริมการเรียนรูของบุคลากรดวยวิธีการเรียนรูวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมของสังคม 
เพ่ือใหทราบถึงความตองการของชุมชนและสังคมท่ีแทจริง 

สวนกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชน ไดเสนอแนวทาง (คาเฉล่ียมากท่ีสุด) คือ การมี
นโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายและแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานท่ีมีทิศทางสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน ตลอดจนการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอยูในชุมชน 

และจากการสัมภาษณเชิงลึก พบวา สวนใหญไดมีการทําประชาคมเพ่ือหาความ
คิดเห็นรวมกันท้ังในเชิงนโยบายและปฏิบัติ แตฝายองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญเปนฝาย
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ช้ีนําประชาชน และการทําประชาคมนั้นไดมีผูใหความสนใจคอยคางนอย สวนใหญเปนคนเดิม ๆ 
ท่ีเคยทําประชาคมเสมอ  

9. ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร ผลการศึกษาวิจัยและวิเคราะหขอมูล 
พบวา กลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกลุมตัวอยางท่ีเปน
ประชาชน มีผลการประเมินอยูในระดับสูง ท้ังคู  โดยกลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงานในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(คาเฉล่ียมากท่ีสุด) ซ่ึงสอดคลองกับกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชน คือ แนวทางการสงเสริมใหมีการ
นําวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรเผยแพรใหบุคลากรและประชาชนในทองถ่ินไดทราบ เพ่ือใหรับรูถึง
แนวคิดวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรท่ีจะปฏิบัติในอนาคตสําหรับองคกรและทองถ่ิน วาตรงกับความ
ตองการท่ีแทจริงของบุคลากรและชุมชนเพียงใด 

นอกจากนั้นกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชน ยังไดเสนอแนวทางอีก คือ  แนวทางการ
เสริมสรางกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรสําหรับการบริหารงานในอนาคต เพ่ือจัด
วางตําแหนงขององคกรใหบรรลุผลสําเร็จ   

และจากการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) ผูบริหาร ผูปฏิบัติงานและ
ประชาชน ทําใหทราบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีการนําขอเสนอของชุมชนมาจัดทําเปน
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาของชุน ซ่ึงหนวยงานนโยบายและแผนไดกล่ันกรองขอเสนอ
เหลานั้น เพ่ือเสนอสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หากวาโครงการใดรีบดวนอาจจะมีการจัดทํา
ไดเลย นับเปนขอดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีนําขอเสนอของชุมนั้นมาจัด เพ่ือใหไดตรง
ตามความตองการของชุมชน 

10. ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น ผลการศึกษาวิจัยและวิเคราะหขอมูล พบวา 
กลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชน มีผล
การประเมินอยูในระดับสูง ท้ังคู โดยกลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (คาเฉล่ียมากท่ีสุด) คือ 
แนวทางการการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศิลธรรมใหกับทองถ่ินในการตระหนักภัยของการ
คอรรัปช่ัน  

สวนกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชน ไดเสนอแนวทาง (คาเฉล่ียมากท่ีสุด) คือ แนว
ทางการสงเสริมภาคประชาสังคมและกลุมตาง ๆ ในชุมชนใหมีบทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบ
การดําเนินของหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และจากการสัมภาษณเชิงลึก กับประชาชน และผูปฏิบัติงาน ทําใหทราบวา การ
ควบคุมการคอรัปช่ัน นั้นยังทําไดยาก เพราะผูปฏิบัติงานยังคงตองทําตามฝายบริหารซ่ึงเปน
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ผูบังคับบัญชาในระดับสูง และเปนผูใหความดีความชอบ หรือขั้นเงินเดือน แตอยางไรก็ตามยังมี
กฎระเบียบตาง ๆ ท่ียังตองปฏิบัติตามและคอยบังคับไมใหกระทําผิด อีกท้ังยังมีหนวยงานภายนอก
ท่ีคอยตรวจสอบการดําเนินงานและโครงการตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยู ซ่ึงถือเปน
การควบคุมการคอรัปช่ันในระดับหนึ่งเชนกัน 

 

สรุป ผลการวิเคราะหซ่ึงไดเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดดังนี ้

 

1. ดานหลักนิติธรรม ไดเสนอแนวทาง ไว 2 ขอ คือ 
1. แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพของหนวยงานทองถ่ินโดยเนนการ

อํานวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม  
2. การเสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพของกลไกการตรวจสอบโดย

ภาคประชาชนทองถ่ิน  
2. ดานหลักคุณธรรม ไดเสนอแนวทาง ไว 2 ขอ คือ 

1. การเสริมสรางความสามัคคีและลดความขัดแยงระหวางเจาหนาท่ีกับ
เจาหนาท่ีและผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา  

2. แนวทางการเสริมสรางจริยธรรมและพัฒนาระบบราชการใหยึดหลัก        
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

3. ดานหลักความโปรงใส ไดเสนอแนวทาง ไว 1 ขอ คือ 
1. แนวทางการเสริมสรางความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล เพ่ือให

ประชาชนสามารถรับรูการทํางานของหนวยงานได   
4. ดานการมีสวนรวม ไดเสนอแนวทาง ไว 1 ขอ คือ 

1. แนวทางการเสริมสรางกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียงสวนใหญ ในการ
หาฉันทามติรวมกันระหวางประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

5. ดานความรับผิดชอบ ไดเสนอแนวทาง ไว 2 ขอ คือ 
1. แนวทางการเสริมสรางใหบุคลากรในองคกรไดเคารพในความความคิดเห็น

ท่ีแตกตางกันและกลายอมรับผลของการกระทํา พรอมรับการตรวจสอบ 
2. แนวทางการใหบุคลากรยอมรับการพัฒนาการเปล่ียนแปลง เพ่ือปรับใชใน

การบริหารจัดการองคกรและชุมชน 
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6. ดานหลักความคุมคา ไดเสนอแนวทาง ไว 1 ขอ คือ 
1. แนวทางการเสริมสรางใหหนวยงานมีวิธีการและขั้นตอนในการจัดสรร

งบประมาณอยางเปนระบบและเหมาะสมกับการดําเนินงาน 
7. ดานหลักความเสมอภาค ไดเสนอแนวทาง ไว 2 ขอ คือ 

1. แนวทางการสงเสริมการใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือกปฏิบัติ มีความ
เสมอภาคเทาเทียมและเปนธรรมกับทุกฝาย 

2. แนวทางการเสริมสรางการมีระบบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณท่ี
คํานึงถึงความตองการและผลประโยชนของคนทุกกลุมโดยไมเลือกปฏิบัต ิ

8. ดานหลักความสอดคลอง ไดเสนอแนวทาง ไว 2 ขอ คือ 
1. แนวทางการสงเสริมการเรียนรูของบุคลากรดวยวิธีการเรียนรูวัฒนธรรม

และส่ิงแวดลอมของสังคม เพ่ือใหทราบถึงความตองการของชุมชนและสังคมท่ีแทจริง 
2.  การมีนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายและแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานท่ี

มีทิศทางสอดคลองกับความตองการของชุมชน ตลอดจนการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอยูใน
ชุมชน 

9. ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร ไดเสนอแนวทาง ไว 2 ขอ คือ 
1. แนวทางการสงเสริมใหมีการนําวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรเผยแพรให

บุคลากรและประชาชนในทองถ่ินไดทราบ เพ่ือใหรับรูถึงแนวคิดวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรท่ีจะ
ปฏิบัติในอนาคตสําหรับองคกรและทองถ่ิน วาตรงกับความตองการท่ีแทจริงของบุคลากรและ
ชุมชนเพียงใด 

2. แนวทางการเสริมสรางกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
สําหรับการบริหารงานในอนาคต เพ่ือจัดวางตําแหนงขององคกรใหบรรลุผลสําเร็จ   

10. ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น ไดเสนอแนวทาง ไว 2 ขอ คือ 
1. แนวทางการการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศิลธรรมใหกับทองถ่ินใน

การตระหนักภัยของการคอรรัปช่ัน 
2. แนวทางการสงเสริมภาคประชาสังคมและกลุมตาง ๆ ในชุมชนใหมีบทบาท

มากขึ้นในการตรวจสอบการดําเนินของหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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5.4 ขอเสนอแนะ 

5.4.1   ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. รัฐบาลควรใหความสําคัญใหมากขึ้น ในการสรางจิตสํานึกสําหรับการ

บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพราะมี
ความสําคัญสําหรับการพัฒนาชุมชนหมูบาน ซ่ึงเปนรากหญาของประเทศ  

2. ควรมีนโยบายในการสนับสนุน ใหมีการจัดทําตัวช้ีวัด การบริหารงานตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และกระบวนการนําไปปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอยางแทจริง 

3. ควรมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลการบริหารงานตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือทําหนาท่ีในการกํากับดูแล
การบริหารจัดการทองถ่ิน 

5.4.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. ควรมีการสงเสริม ใหมีการนําผลงานวิจัยตาง ๆ ดานการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี ไปปรับใชกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนการเขาถึงประชาชนท่ีอยูใน
ทองถ่ิน เพ่ือสรางพลังชุมชนใหมีความเขมเข็งและสามารถทํางานรวมกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดอยางสมานฉันท 

2. ควรมีการเสริมสรางประสิทธิภาพของหนวยงานทองถ่ินโดยเนนการบริการ 
รวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม และเสริมสรางกลไกในการตรวจสอบโดยภาคประชาชนทองถ่ิน 

3. ควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ
อยางเครงครัดใหมีความถูกตอง พรอมท้ังสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมใหกับทองถ่ินใน
การตระหนักถึงภัยของการคอรรัปช่ัน 

 

5.4.3   ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 
 

1. ควรนํางานวิจัยนี้ไปศึกษาตอยอด ดวยการสรางตัวช้ีวัด และกระบวนการ
ปฏิบัติ ในแตละดาน เพ่ือวัดความสําเร็จของธรรมาภิบาลพรอมกับการนําไปทดลองใชในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไทยใหยั่งยืน 

2. ควรศึกษาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีประสบความเสร็จอยางแทจริงดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี(ธรรมาภิบาล)  
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แบบสอบถามการวิจัย  
(สําหรับ ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน/เจาหนาที่ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

 

เร่ือง  แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี

 

วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน

เขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี 

คําชี้แจง 
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี (Approaches to Strengthen Good Governance in Local Administration 
Organization : A Case Study of Sub District Administrative Organization and Municipality in Bang 
Kruai District, Nontaburi Province)   

โดยแบบสอบถามฉบับนี้ใชเพ่ือการศึกษาวิจัยเทานั้น ขอมูลทุกอยางจะถูกเก็บไวเปน
ความลับ จะไมมีผลกระทบตอสถานภาพและการปฏิบัติงานของทานแตอยางใด ขอความกรุณาใหทาน
อานใหเขาใจกอนตอบและตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง กรุณาตอบใหครบทุกขอเพ่ือประโยชน
ในการนํามาประมวลผลและวิเคราะหขอมูล ส่ิงท่ีไดจากการวิจัยนี้ จักเปนประโยชนตอการศึกษาและ
การเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และพัฒนาสังคมใหยั่งยืนตอไป 

แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 สวน ไดแก 
สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพ่ือเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามไดให

ขอเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระตอการเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ขอขอบพระคุณอยางสูง ในความอนุเคราะหการตอบแบบสอบถามนี้เปนอยางด ี
 

 

                                                       
                        

                                                                                  คณะผูวิจัย 
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สวนที ่1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางท่ีตรงกับความเปนจริงท่ีสุด เพียงคําตอบเดียว 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามทุกขอ)   
 

1. เพศ 
 ชาย            หญิง          

2. อาย ุ      
 อายุ ต่ํากวา 25 ป               อายรุะหวาง 26 - 30 ป            อายรุะหวาง 31 - 35 ป     
 อายรุะหวาง 36 - 40 ป     อายรุะหวาง 41 - 45 ป         อายรุะหวาง 46 - 50 ป       
 อายรุะหวาง 51 - 55 ป     อายุ 56 ป ขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 
 ต่ํากวาปริญญาตร ี     ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
 ปริญญาโท                      ปริญญาเอก          อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………. 

4. ตําแหนง  ............................................................ 
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 ต่ํากวา 5 ป       6 - 10 ป   11 - 15 ป 
 16 - 20 ป                      21 - 25 ป   26 ปขึ้นไป 

6. ทานมีความรูเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (Good Governance) บางหรือไม 
 มีความรู        ไมมีความรู 

7. ทานเคยไดรับการอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) บางหรือไม 
 เคย                 ไมเคย 
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สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คําชี้แจง  โปรดอานขอคําถามทางซายมือและใหประเมินแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามขอคําถามนั้น ๆ โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางใหตรงกับความ
เปนจริงมากท่ีสุด เพียงคําตอบเดียว และขอความอนุเคราะหตอบคําถามทุกขอ โดยมีเกณฑในการเลือก
คําตอบ ดังตอไปนี ้

เกณฑในการใหคะแนนระดับความคิดเห็น  ดังนี้   
5      หมายถึง    ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
4      หมายถึง    ระดับความคิดเห็นมาก 
3      หมายถึง    ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
2      หมายถึง    ระดับความคิดเห็นนอย 
1      หมายถึง     ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 

 

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ระดับความเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักนิติธรรม 
1.  เสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพของกลไก

การตรวจสอบโดยภาคประชาชนทองถ่ิน 

     

2. สรางวัฒนธรรมแบบธรรมาภิบาลและจัดใหมีกลไก
ท่ีสงเสริมการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี 

     

3. เสริมสรางประสิทธิภาพของหนวยงานทองถ่ินโดยเนน
การอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม 

     

4. สงเสริมใหประชาชนและบุคลากรในหนวยงานมี
สิทธิในการคัดคานการพิจารณาออกคําส่ังตางๆ ท่ี
ไม เปนธรรม ตอผู มี อํานาจในหนวยงานหรือ
หนวยงานระดับสูง 

     

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักคุณธรรม 
5. เสริมสรางความสามัคคีและลดความขัดแยงระหวาง

เจ าหน าท่ี กั บเจ าหน าท่ี และผู บั งคั บบั ญชากั บ
ผูใตบังคับบัญชา 
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แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ระดับความเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย    นอยที่สุด 

6.  เสริมสรางจริยธรรมและพัฒนาระบบราชการใหยึดหลัก     
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

     

7. สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและประโยชน
ของคนในทองถ่ินเปนหลัก 

     

8.  เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีแยกเรื่องสวนตัว
ออกจากเรื่องสวนรวม พรอมกับมีจิตสาธารณะ
พรอมรับผิดชอบตอสวนรวม 

     

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักความ
โปรงใส 
9. สรางระบบการตรวจสอบการทํางานในหนวยงานท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง 

     

10. เสริมสรางความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล เพ่ือให
ประชาชนสามารถรับรูการทํางานของหนวยงานได 

     

11. สงเสริมใหประชาชนและส่ือมวลชนมีสวนรวมใน
การตรวจสอบการจัดซ้ือ จัดจาง การใหสัมปทาน 
และการออกระเบียบตาง ๆ  

     

12. สงเสริมใหหนวยงานมีความโปรงใสดานการให
คุณ ใหโทษแกบุคลากร 

     

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานการมีสวนรวม 
13. เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการรับฟงความ

คิดเห็น การตัดสินใจ ของหนวยงานหรือทําประชาพิจารณ 

     

14. สงเสริมองคกรสตรีและผูพิการในทองถ่ินใหมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการทองถ่ิน 

     

15. เสริมสรางโดยการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการเขาถึงอํานาจการตัดสินใจในการ
พัฒนา ทอง ถ่ินใน รูปข องคณ ะกร รมกา ร ภา ค
ประชาชน 
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แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ระดับความเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย    นอยที่สุด 

16. เสริมสรางกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียงสวน
ใหญ ในการหาฉันทามติรวมกันระหวางประชาชน
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานความรับผิดชอบ 
17. เสริมสรางระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินการ โดย

มีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

     

18. เสริมสรางการทํางานเปนทีม อยางมีเปาหมาย และเนนให
บุคลากรมีจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีมีตอทองถ่ิน และตระหนัก
ถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ 

     

19. เสริมสรางใหบุคลากรในองคกรไดเคารพในความ
ความคิดเห็นท่ีแตกตางกันและกลายอมรับผลของ
การกระทํา พรอมรับการตรวจสอบ 

     

20. บุคลากรยอมรับการพัฒนาการเปล่ียนแปลง เพ่ือ
ปรับใชในการบริหารจัดการองคกรและชุมชน 

     

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักความคุมคา 
21. เสริมสรางใหหนวยงานมีวิธีการและขั้นตอนในการ

จัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบและเหมาะสมกับการ
ดําเนินงาน 

     

22 สงเสริมการฝกอบรมและเพ่ิมพูนความรู ในการใชเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยเพ่ือบูรณาการในงาน ท่ีตนเองรับผิดชอบและลด
ตนทุนได 

     

23. เสริมสรางระบบบริหารการเงินท่ีรัดกุมเพ่ือปองกัน
ปญหาประสิทธิภาพของการใชเงินผิดประเภทหรือ
ผิดวัตถุประสงค 

     

24. หนวยงานมีการจัดทํารายงานและแจกแจงการใช
จายเงินเพ่ือเผยแพรแกสาธารณชนโดยท่ัวไป 

     

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล  ดานหลักความเสมอภาค 
25. เสริมสรางการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานในแตละฝาย

ตองคํานึงถึงความเปนกลางในการใหบริการ ไมเลือกขาง 
ไมเลือกหมูเหลา อยางเทาเทียมกัน 
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แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ระดับความเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย    นอยที่สุด 

26.  สงเสริมใหมีการพัฒนาความเปนอยูและการมีสวน
รวม โดยเปดโอกาสใหแกหญิงและชายอยางเทา
เทียมกัน เชน การวางแผนพัฒนาทองถ่ินและการ
บริการสาธารณะซ่ึงจําเปนในการดํารงชีวิต  

     

27. เสริมสรางการมีระบบการจัดสรรทรัพยากรและ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ท่ี คํ า นึ ง ถึ ง ค ว า ม ต อ ง ก า ร แ ล ะ
ผลประโยชนของคนทุกกลุมโดยไมเลือกปฏิบัต ิ

     

28. สงเสริมการใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือก
ปฏิบัติ มีความเสมอภาคเทาเทียมและเปนธรรมกับ
ทุกฝาย  

     

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักความ
สอดคลอง 
29. สงเสริมการระดมความคิดจากคนในชุมชนเพ่ือหาจุด

สนใจรวมกันหรือฉันทามติ  และความตองการท่ี
สอดคลองตองกันเพ่ือลดปญหาความขัดแยงของคนใน
ชุมชน 

     

30. เสริมสรางแนวทางการวางแผนการพัฒนาชุมชนท่ีสอดคลอง
กับวัฒนธรรม ประเพณี  และศาสนา ตลอดจนสอดคลองกับ
ส่ิงแวดลอมท่ีอยูในชุมชนทองถ่ินนั้น ๆ  

     

31. มีนโยบาย วัตถุประสงค  เปาหมายและแผน
ยุทธศาสตรการดําเนินงานท่ีมีทิศทางสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน ตลอดจนการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถ่ินท่ีมีอยูในชุมชน 

     

32. เสริมสรางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูของ
บุ ค ล า ก ร ด ว ย วิ ธี ก า ร เ รี ย น รู วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ส่ิงแวดลอมของสังคม เพ่ือใหทราบถึงความตองการ
ของชุมชนและสังคมท่ีแทจริง 
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แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ระดับความเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย    นอยที่สุด 

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักการมี
วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร 
33. เสริมสรางกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตร

สําหรับการบริหารงานในอนาคต  เพ่ือจัดวางตําแหนงของ
องคกรใหบรรลุผลสําเร็จ 

     

34.  เสริมสรางแนวทางการส่ือสารและถายทอดแผน
ยุทธศาสตรใหบุคลากรในองคกรสามารถเขาใจได
และนําเอาไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง เปนทิศทาง
เดียวกัน 

     

35. สงเสริมใหผูนําหรือผูบริหารองคกรทองถ่ินมี
การบูรณาการขอมูลขาวสารท่ีแตกตางกันท้ังภายใน
และภายนอก เขาไวเปนยุทธศาสตรสําหรับการ
เปล่ียนแปลง และคาดการณแนวโนนในอนาคตของ
องคกร สังคมและชุมชนทองถ่ิน 

     

36. สงเสริมใหมีการนําวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร
เผยแพรใหบุคลากรและประชาชนในทองถ่ินได
ท ร า บ  เ พ่ื อ ใ ห รั บ รู ถึ ง แ น ว คิ ด วิ สั ย ทั ศ น เ ชิ ง
ยุทธศาสตรท่ีจะปฏิบัติในอนาคตสําหรับองคกรและ
ทองถ่ิน วาตรงกับความตองการท่ีแทจริงของ
บุคลากรและชุมชนเพียงใด 

     

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักการ
ควบคุมการคอรัปชั่น 
37. สงเสริมการใชกลไกทางกฎหมายในการตรวจสอบ

การดําเนินงานในหนวยงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

     

38. สงเสริมโดยใชองคกรอิสระท่ีมีอยูตามกฎหมายเปนกลไกใน
การตรวจสอบการดําเนินงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     

39. สงเสริมภาคประชาสังคมและกลุมตาง ๆ ในชุมชน
ใหมีบทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบการดําเนิน
ของหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ระดับความเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย    นอยที่สุด 

40. การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศิลธรรมใหกับ
ทองถ่ินในการตระหนักภัยของการคอรรัปช่ัน 

     

 
สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพ่ือเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะและ
แสดงความคิดเห็นอยางอิสระตอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็น เพ่ือนํามาใชในการเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเหมาะสมตอไป 

 
1. ขอเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

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

ขอขอบพระคุณอยางสูง ในความอนุเคราะหการตอบแบบสอบถามนี้เปนอยางด ี
 

 
                                                                                                      

                                                                     
                                               คณะผูวิจัย 
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แบบสัมภาษณการวิจัย 
เร่ือง  แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี
 
วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน
เขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี 

 
คําชี้แจง 
 

แบบสัมภาษณการวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมา  
ภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี (Approaches to Strengthen Good Governance in Local Administration 
Organization : A Case Study of Sub District Administrative Organization and Municipality in Bang 
Kruai District, Nontaburi Province)   

โดยแบบสัมภาษณนีใ้ชเพ่ือการศึกษาวิจัยเทานั้น ขอมูลทุกอยางจะถูกเก็บไวเปนความลับ 
จะไมมีผลกระทบตอสถานภาพและการปฏิบัติงานของทานแตอยางใด ขอความกรุณาใหทานตอบ
ตามความเปนจริงมากท่ีสุด เพ่ือประโยชนในการนํามาวิเคราะหขอมูล ส่ิงท่ีไดจากการวิจัยนี้จักเปน
ประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานวิชาการและสังคมตอไป   แบบสัมภาษณนี้ไดใชกรอบ
แนวคิดธรรมาภิบาลตามทฤษฎี 10 หลัก ไดแก 

1.หลักนิติธรรม (The rule of law) 
2. หลักคุณธรรม (Morality) 
3. หลักความโปรงใส (Accountability) 
4. หลักการมีสวนรวม (Participation) 
5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 
6. หลักความคุมคา (Cost - effectiveness or economy) 
7. หลักความเสมอภาค (Equity) 
8. หลักความสอดคลอง (Consensus Orientation) 
9. การมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (Strategic vision) 
10.การควบคุมการคอรัปช่ัน (Control of corruption) 
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โดยในแตละหลักการจะถามถึงความเห็นของแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีผูถูกสัมภาษณเห็นวาควรจะเปน ซ่ึงเปนการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ  

 
ขอขอบพระคุณอยางสูง ในความอนุเคราะหใหสัมภาษณนี้เปนอยางด ี
 
 
 
 

                                                                                                    คณะผูวิจัย 
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แบบสอบถามการวิจัย  
(สําหรับ ประชาชนทั่วไป) 

 

เร่ือง  แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี

 

วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน

เขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี 

คําชี้แจง 
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี (Approaches to Strengthen Good Governance in Local Administration 
Organization : A Case Study of Sub District Administrative Organization and Municipality in Bang 
Kruai District, Nontaburi Province)   

โดยแบบสอบถามฉบับนี้ใชเพ่ือการศึกษาวิจัยเทานั้น ขอมูลทุกอยางจะถูกเก็บไวเปน
ความลับ จะไมมีผลกระทบตอสถานภาพและการปฏิบัติงานของทานแตอยางใด ขอความกรุณาใหทาน
อานใหเขาใจกอนตอบและตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง กรุณาตอบใหครบทุกขอเพ่ือประโยชน
ในการนํามาประมวลผลและวิเคราะหขอมูล ส่ิงท่ีไดจากการวิจัยนี้ จักเปนประโยชนตอการศึกษาและ
การเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และพัฒนาสังคมใหยั่งยืนตอไป 

แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 สวน ไดแก 
สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพ่ือเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามไดให

ขอเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระตอการเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ขอขอบพระคุณอยางสูง ในความอนุเคราะหการตอบแบบสอบถามนี้เปนอยางด ี
 

 

                                                       
                        

                                                                                  คณะผูวิจัย 
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สวนที ่1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางท่ีตรงกับความเปนจริงท่ีสุด เพียงคําตอบเดียว 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามทุกขอ)   
 

1. เพศ 
 ชาย            หญิง          

2. อาย ุ      
 อายุ ต่ํากวา 25 ป               อายรุะหวาง 26 - 30 ป            อายรุะหวาง 31 - 35 ป     
 อายรุะหวาง 36 - 40 ป     อายรุะหวาง 41 - 45 ป         อายรุะหวาง 46 - 50 ป       
 อายรุะหวาง 51 - 55 ป     อายุ 56 ป ขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 
 ต่ํากวาปริญญาตร ี     ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
 ปริญญาโท                      ปริญญาเอก          อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………. 

4. อาชีพ   
 เกษตรกรรม    รับจาง   รับราชการ   คาขาย    อ่ืน ๆ โปรดระบุ………… 

5. รายได  
 ต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน     5,001 - 10,000 บาท/เดือน   10,001 - 15,000 บาท/เดือน   
 15,001 – 20,000 บาท/เดือน        20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป 

6. ทานมีความรูเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (Good Governance) บางหรือไม 
 มีความรู        ไมมีความรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



164 
 
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คําชี้แจง  โปรดอานขอคําถามทางซายมือและใหประเมินแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามขอคําถามนั้น ๆ โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางใหตรงกับความ
เปนจริงมากท่ีสุด เพียงคําตอบเดียว และขอความอนุเคราะหตอบคําถามทุกขอ โดยมีเกณฑในการเลือก
คําตอบ ดังตอไปนี ้

เกณฑในการใหคะแนนระดับความคิดเห็น  ดังนี้   
5      หมายถึง    ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
4      หมายถึง    ระดับความคิดเห็นมาก 
3      หมายถึง    ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
2      หมายถึง    ระดับความคิดเห็นนอย 
1      หมายถึง     ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 

 

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ระดับความเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักนิติธรรม 
1.  เสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพของกลไก

การตรวจสอบโดยภาคประชาชนทองถ่ิน 

     

2. สรางวัฒนธรรมแบบธรรมาภิบาลและจัดใหมีกลไก
ท่ีสงเสริมการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี 

     

3. เสริมสรางประสิทธิภาพของหนวยงานทองถ่ินโดยเนน
การอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม 

     

4. สงเสริมใหประชาชนและบุคลากรในหนวยงานมี
สิทธิในการคัดคานการพิจารณาออกคําส่ังตางๆ ท่ี
ไม เปนธรรม ตอผู มี อํานาจในหนวยงานหรือ
หนวยงานระดับสูง 

     

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักคุณธรรม 
5. เสริมสรางความสามัคคีและลดความขัดแยงระหวาง

เจ าหน าท่ี กั บเจ าหน าท่ี และผู บั งคั บบั ญชากั บ
ผูใตบังคับบัญชา 
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แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ระดับความเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย    นอยที่สุด 

6.  เสริมสรางจริยธรรมและพัฒนาระบบราชการใหยึดหลัก     
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

     

7. สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและประโยชน
ของคนในทองถ่ินเปนหลัก 

     

8.  เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีแยกเรื่องสวนตัว
ออกจากเรื่องสวนรวม พรอมกับมีจิตสาธารณะ
พรอมรับผิดชอบตอสวนรวม 

     

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักความ
โปรงใส 
9. สรางระบบการตรวจสอบการทํางานในหนวยงานท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง 

     

10. เสริมสรางความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล เพ่ือให
ประชาชนสามารถรับรูการทํางานของหนวยงานได 

     

11. สงเสริมใหประชาชนและส่ือมวลชนมีสวนรวมใน
การตรวจสอบการจัดซ้ือ จัดจาง การใหสัมปทาน 
และการออกระเบียบตาง ๆ  

     

12. สงเสริมใหหนวยงานมีความโปรงใสดานการให
คุณ ใหโทษแกบุคลากร 

     

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานการมีสวนรวม 
13. เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการรับฟงความ

คิดเห็น การตัดสินใจ ของหนวยงานหรือทําประชาพิจารณ 

     

14. สงเสริมองคกรสตรีและผูพิการในทองถ่ินใหมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการทองถ่ิน 

     

15. เสริมสรางโดยการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการเขาถึงอํานาจการตัดสินใจในการ
พัฒนา ทอง ถ่ินใน รูปข องคณ ะกร รมกา ร ภา ค
ประชาชน 
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แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ระดับความเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย    นอยที่สุด 

16. เสริมสรางกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียงสวน
ใหญ ในการหาฉันทามติรวมกันระหวางประชาชน
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานความรับผิดชอบ 
17. เสริมสรางระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินการ โดย

มีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

     

18. เสริมสรางการทํางานเปนทีม อยางมีเปาหมาย และเนนให
บุคลากรมีจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีมีตอทองถ่ิน และตระหนัก
ถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ 

     

19. เสริมสรางใหบุคลากรในองคกรไดเคารพในความ
ความคิดเห็นท่ีแตกตางกันและกลายอมรับผลของ
การกระทํา พรอมรับการตรวจสอบ 

     

20. บุคลากรยอมรับการพัฒนาการเปล่ียนแปลง เพ่ือ
ปรับใชในการบริหารจัดการองคกรและชุมชน 

     

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักความคุมคา 
21. เสริมสรางใหหนวยงานมีวิธีการและขั้นตอนในการ

จัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบและเหมาะสมกับการ
ดําเนินงาน 

     

22 สงเสริมการฝกอบรมและเพ่ิมพูนความรู ในการใชเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยเพ่ือบูรณาการในงาน ท่ีตนเองรับผิดชอบและลด
ตนทุนได 

     

23. เสริมสรางระบบบริหารการเงินท่ีรัดกุมเพ่ือปองกัน
ปญหาประสิทธิภาพของการใชเงินผิดประเภทหรือ
ผิดวัตถุประสงค 

     

24. หนวยงานมีการจัดทํารายงานและแจกแจงการใช
จายเงินเพ่ือเผยแพรแกสาธารณชนโดยท่ัวไป 

     

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล  ดานหลักความเสมอภาค 
25. เสริมสรางการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานในแตละฝาย

ตองคํานึงถึงความเปนกลางในการใหบริการ ไมเลือกขาง 
ไมเลือกหมูเหลา อยางเทาเทียมกัน 
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แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ระดับความเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย    นอยที่สุด 

26.  สงเสริมใหมีการพัฒนาความเปนอยูและการมีสวน
รวม โดยเปดโอกาสใหแกหญิงและชายอยางเทา
เทียมกัน เชน การวางแผนพัฒนาทองถ่ินและการ
บริการสาธารณะซ่ึงจําเปนในการดํารงชีวิต  

     

27. เสริมสรางการมีระบบการจัดสรรทรัพยากรและ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ท่ี คํ า นึ ง ถึ ง ค ว า ม ต อ ง ก า ร แ ล ะ
ผลประโยชนของคนทุกกลุมโดยไมเลือกปฏิบัต ิ

     

28. สงเสริมการใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือก
ปฏิบัติ มีความเสมอภาคเทาเทียมและเปนธรรมกับ
ทุกฝาย  

     

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักความ
สอดคลอง 
29. สงเสริมการระดมความคิดจากคนในชุมชนเพ่ือหาจุด

สนใจรวมกันหรือฉันทามติ  และความตองการท่ี
สอดคลองตองกันเพ่ือลดปญหาความขัดแยงของคนใน
ชุมชน 

     

30. เสริมสรางแนวทางการวางแผนการพัฒนาชุมชนท่ีสอดคลอง
กับวัฒนธรรม ประเพณี  และศาสนา ตลอดจนสอดคลองกับ
ส่ิงแวดลอมท่ีอยูในชุมชนทองถ่ินนั้น ๆ  

     

31. มีนโยบาย วัตถุประสงค  เปาหมายและแผน
ยุทธศาสตรการดําเนินงานท่ีมีทิศทางสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน ตลอดจนการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถ่ินท่ีมีอยูในชุมชน 

     

32. เสริมสรางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูของ
บุ ค ล า ก ร ด ว ย วิ ธี ก า ร เ รี ย น รู วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ส่ิงแวดลอมของสังคม เพ่ือใหทราบถึงความตองการ
ของชุมชนและสังคมท่ีแทจริง 
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แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ระดับความเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย    นอยที่สุด 

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักการมี
วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร 
33. เสริมสรางกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตร

สําหรับการบริหารงานในอนาคต  เพ่ือจัดวางตําแหนงของ
องคกรใหบรรลุผลสําเร็จ 

     

34.  เสริมสรางแนวทางการส่ือสารและถายทอดแผน
ยุทธศาสตรใหบุคลากรในองคกรสามารถเขาใจได
และนําเอาไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง เปนทิศทาง
เดียวกัน 

     

35. สงเสริมใหผูนําหรือผูบริหารองคกรทองถ่ินมี
การบูรณาการขอมูลขาวสารท่ีแตกตางกันท้ังภายใน
และภายนอก เขาไวเปนยุทธศาสตรสําหรับการ
เปล่ียนแปลง และคาดการณแนวโนนในอนาคตของ
องคกร สังคมและชุมชนทองถ่ิน 

     

36. สงเสริมใหมีการนําวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร
เผยแพรใหบุคลากรและประชาชนในทองถ่ินได
ท ร า บ  เ พ่ื อ ใ ห รั บ รู ถึ ง แ น ว คิ ด วิ สั ย ทั ศ น เ ชิ ง
ยุทธศาสตรท่ีจะปฏิบัติในอนาคตสําหรับองคกรและ
ทองถ่ิน วาตรงกับความตองการท่ีแทจริงของ
บุคลากรและชุมชนเพียงใด 

     

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักการ
ควบคุมการคอรัปชั่น 
37. สงเสริมการใชกลไกทางกฎหมายในการตรวจสอบ

การดําเนินงานในหนวยงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

     

38. สงเสริมโดยใชองคกรอิสระท่ีมีอยูตามกฎหมายเปนกลไกใน
การตรวจสอบการดําเนินงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     

39. สงเสริมภาคประชาสังคมและกลุมตาง ๆ ในชุมชน
ใหมีบทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบการดําเนิน
ของหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ระดับความเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย    นอยที่สุด 

40. การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศิลธรรมใหกับ
ทองถ่ินในการตระหนักภัยของการคอรรัปช่ัน 

     

 
สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพ่ือเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะและ
แสดงความคิดเห็นอยางอิสระตอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็น เพ่ือนํามาใชในการเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเหมาะสมตอไป 

 
1. ขอเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

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

ขอขอบพระคุณอยางสูง ในความอนุเคราะหการตอบแบบสอบถามนี้เปนอยางด ี
 

 
                                                                                                      

                                                                     
                                               คณะผูวิจัย 
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แบบสัมภาษณการวิจัย 
เร่ือง  แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี
 
วัตถุประสงค 
 

 1.  เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน
เขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี 

 
คําชี้แจง 
 

แบบสัมภาษณการวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมา  
ภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี (Approaches to Strengthen Good Governance in Local Administration 
Organization : A Case Study of Sub District Administrative Organization and Municipality in Bang 
Kruai District, Nontaburi Province)   

โดยแบบสัมภาษณนีใ้ชเพ่ือการศึกษาวิจัยเทานั้น ขอมูลทุกอยางจะถูกเก็บไวเปนความลับ 
จะไมมีผลกระทบตอสถานภาพและการปฏิบัติงานของทานแตอยางใด ขอความกรุณาใหทานตอบ
ตามความเปนจริงมากท่ีสุด เพ่ือประโยชนในการนํามาวิเคราะหขอมูล ส่ิงท่ีไดจากการวิจัยนี้จักเปน
ประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานวิชาการและสังคมตอไป   แบบสัมภาษณนี้ไดใชกรอบ
แนวคิดธรรมาภิบาลตามทฤษฎี 10 หลัก ไดแก 

1.หลักนิติธรรม (The rule of law) 
2. หลักคุณธรรม (Morality) 
3. หลักความโปรงใส (Accountability) 
4. หลักการมีสวนรวม (Participation) 
5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 
6. หลักความคุมคา (Cost - effectiveness or economy) 
7. หลักความเสมอภาค (Equity) 
8. หลักความสอดคลอง (Consensus Orientation) 
9. การมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (Strategic vision) 
10.การควบคุมการคอรัปช่ัน (Control of corruption) 
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โดยในแตละหลักการจะถามถึงความเห็นของแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีผูถูกสัมภาษณเห็นวาควรจะเปน ซ่ึงเปนการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ  

 
ขอขอบพระคุณอยางสูง ในความอนุเคราะหใหสัมภาษณนี้เปนอยางด ี
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    คณะผูวิจัย 
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