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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

ง
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
จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสยุโรปและประเทศ
เพื่อนบานของไทย ทําใหไดทรงทอดพระเนตรการบริหารงานสวนทองถิ่น ซึ่งทรงเปนที่พอพระราช
หฤทัยเปนอยางมาก จึงไดมีพระราชดําริจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้นแหงแรก คือ สุขาภิบาล
ทาฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ พ.ศ. 2448 (เทศบาลนครสมุทรสาคร, 2548: 1-5) นั้น ทําใหเกิดมิติ
ใหมของการปกครองที่เขาถึงชุมชน หมูบานในทองถิ่น อันเปนการพัฒนาทองถิ่นแบบมีสวนรวม
ของประชาชน (participatory democracy)
นับเปนกาวแรกที่สําคัญและเปนกาวแรกสําหรับอนาคตของการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (Local Organization Development) และเปนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด การ
(quality management) ภาครัฐขององคก รปกครองสว นทองถิ่นไปสูค วามยั่งยืน พรอมกับความ
เจริญกาวหนาของโลก มุงเนนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสูระดับสากล (high
performance) (ธฤษณุ รอดรักษา, 2553: 1)
การเปลี่ยนแปลงดานการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและการบริหารจัดการ
ทองถิ่นจําเปนตองมีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการอยูตลอดเวลา เพื่อสอดรับกับความ
ตองการของคนในชุมชน ตลอดจนการตรวจสอบและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่น
ตามหลักของธรรมาภิบาล (Good Governances)
นับตั้งแต 11 ตุลาคม 2540 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 16)
สวนกลางไดมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่นเปนอยางมาก ทั้งการบริหารจัดการตนเองและรายได
(หมวด 9 : การปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 282-290) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหตองมีแผนการกระจาย
อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ชัดเจน ทั้งการถายโอนภาระกิจจากราชการสวนกลางและ
สวนภูมิภาคสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เปนสําคัญ
จากนั้น จนกระทั่ง 24 สิงหาคม 2550 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
(ฉบับที่ 18) ไดใหความสําคัญกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (หมวด 14 มาตรา 281-290) โดยให
ความสําคัญกับสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง เพื่อสรางความเขมแข็งในการกําหนดทิศ
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ทางการพัฒนาชุมชนใหเกิดประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม การบริหารจัดการโดยยึดหลักการ
บริหารตามพระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (มาตรา 6) โดยเฉพาะ มาตรา
52 ซึ่งกําหนดให องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตาม
แนวทางของพระราชกฤษฎีก านี้ โดยอยางน อยตอ งมีหลัก เกณฑ เกี่ยวกั บการลดขั้น ตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนที่สอดคลอง
กับบทบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7 (พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 : 2-15) ซึ่งไดสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ. 2551 - 2555) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วาดวยองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง (high competency)
ซึ่งมุงเนน การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสูระดับสากล (สํานัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการไทย, 2550: 28)
จากหลักการตาง ๆ ที่กลาวมา ขางตน การขจัดขอบกพรองและการหยอนประสิทธิภาพ
ของกลไกดานการบริหารจัดการในระดับทองถิ่น ทําใหตองมีมาตรการในการควบคุม ตรวจสอบ
การดําเนินงาน เพื่อใหเกิด ความยั่งยืน สิ่งนั้นก็คือ การสรางธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจ การ
บานเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งไดแกหลักการ 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) ซึ่ง
ทั้ ง 6 ประการนี้ จ ะเป น เป า หมายสํ า คั ญ ยิ่ ง ที่ จ ะส ง เสริ ม ให ป ระชาชนและภาคประชาสั ง คม
(civil society) ไดมีบทบาทในการเขามามีสวนรวมเฝาระวังตรวจสอบการทุจริตคอรรัปชั่นในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูวิจัยไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของ แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยเฉพาะองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล (อบต.){Subdistrict
Administrative Organization (SAO)} และเทศบาล (Municipality) ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ปริมณฑล อยูใกลกรุงเทพฯ มีสภาพกึ่งเมืองกึ่งชนบท และบางพื้นที่ยังคงวิถี
ชีวิตแบบเกษตรกรรม เชน ตําบลบางขนุน บางสีทอง มหาสวัสดิ์ เปนตน ซึ่งตั้งแต รัฐบาลตัดถนน
กาญจนาภิเษกและถนนนครอินทรผานพื้นที่ของอําเภอบางกรวย บางหมูบานที่เคยเปนสวนตางๆ ก็
คอ ยๆเปลี่ ย นแปลงเป น ที่ ร องรั บ การขยายตั ว ของเมื อ ง มี ก ารจั ด สรรที่ ดิ น ก อ สร า งโรงงาน
อุตสาหกรรม และบานจัดสรรขึ้นอยางหนาแนน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเพิ่มบทบาท
ในการเขาบริหารจัดการและดูแลพื้นที่มากขึ้น ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีการปรับ
ภารกิจใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดวยเหตุนี้จึงตองมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช
ในการบริหารงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอการบริหารงาน ผูวิจัยจึงมี ความคิด ที่

3
อยากเห็นทองถิ่นนี้ เกิดความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน ทุกคนในทองถิ่นไดรวมคิดรวมทํา และมีสวน
รวมในการสรางความเจริญใหกับชุมชนของตนเอง ตลอดจนการขับเคลื่อนทองถิ่นอยางมีวิสัยทัศน
(strategy focused organization) เน น การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง อย า งต อ เนื่ อ ง (continuous
improvement) ดังนั้น ผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะชวยใหเกิดผลดีตอการเสริมสรางธรร
มาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับตาง ๆ ประชาชนมีสวนรวมในการคิด การทําการ
วางแผนชุมชน ตลอดจนการตรวจสอบการทํางานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเกิดความ
สมดุลระหวางชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางยั่งยืนในอนาคต
1.2 วัตถุประสงคในการการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
เขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
1.2.2 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคตอการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
1.3 ปญหาในการวิจัย
1.3.1 แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี จะมีแนวทางอยางไรบาง
1.3.2 ปญหาและอุปสรรคตอการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคก รปกครองสว น
ทองถิ่น ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีอยางไรบาง
1.4 ขอบเขตการวิจยั
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) เพื่อใหเกิดการมีสวน
รวมในการปกครองทองถิ่น รวมทั้งการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งจะ
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ทําใหเกิดคุณภาพและศักยภาพสูงสุด โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงขอบเขตการวิจัย ออกเปน
4 สวน ดังนี้
1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ผูว ิจัยไดกําหนดขอบเขตของเนื้อหาที่ใชในการศึกษา ดังนี้
1.4.1.1 ศึกษาทฤษฎีและหลักการของการบริหารกิจ การบานเมืองที่ดี
ตลอดจนหลักการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาล
1.4.1.2 ศึก ษาแนวคิด หลัก การ และงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ การ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาล
1.4.2 ขอบเขตด านประชากร ผู วิ จัย ได กํ าหนดขอบเขตของประชาชากรที่ ใ ช ใ น
การศึกษาดังนี้ คือ
1.4.2.1 ผู บ ริห าร/สมาชิ ก /พนั ก งาน/เจ าหน า ที่ ผู ป ฏิ บัติ ง านหรื อ ผู ที่
เกี่ยวของกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน/เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานที่อยูใ นองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
1.4.2.2 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรี
1.4.2.3 ประชาชนที่อยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคก าร
บริหารสวนตําบลและเทศบาล)
1.4.3 ขอบเขตดานพื้นที่ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของพื้นที่ที่ใชในการศึกษา ดังนี้
1.4.3.1 ผูศึกษาไดกําหนดพื้นที่ใชเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลและ
เทศบาล ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรใี นการศึกษา 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 ชว งระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้ ตั้งแตเดือน กุมภาพัน ธ พ.ศ.
2555 - กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 โดยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลประมาณในชวงเดือน เมษายนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 เปนเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน
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1.5 นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ
1.5.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Administration Organization) คือ หนวยงาน
ราชการสวนทองถิ่น ซึ่งไดแก องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการบริหารและจัดบริการสาธารณะตามกฎหมาย เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนในชุมชนทองถิ่นนั้น
1.5.2 การเสริมสรางธรรมาภิบาล (Approaches to Strengthen Good Governance) คือ
แนวทางการเพิ่มพูน การบริหารจัด การทองถิ่น ใหดี และมั่น คงยิ่งขึ้น ตามหลัก ธรรมาภิบาล 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 เพื่อใหบุคลากรมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มี
ระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต
1.5.2.3 หลักความโปรงใส (Accountability) คือ การดําเนินงานที่ใสสะอาด โดย
ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น สามารถตรวจสอบการทํางานไดในทุกมุมมอง
1.5.2.4 หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ การใหโอกาสประชาชนในทองถิ่น
ไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและบริหารจัดการชุมชม การแสดงความคิดเห็นในการวางแผน
และรวมปฏิบัติงาน ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน
1.5.2.5 หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ การสํานึกในความรับผิดชอบ
ตอสังคม ชุมชม ทองถิ่น การใสใจปญหาและการกระตือรือรนในการแกไขปญหาสาธารณะ การ
เคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและกลาที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทําของตนเอง
1.5.2.6 หลักความคุมคา (Cost - effectiveness or economy) คือ การใชทรัพยากร
ที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม ชุมชน ทองถิ่น ตลอดจนการรักษาและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมบูรณยั่งยืน
1.5.2.7 หลักความเสมอภาค (Equity) คือ ทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสตาง ๆ ทาง
สังคมไดอยางเทาเทียมกัน
1.5.2.8 หลักความสอดคลอง (Consensus orientation) คือ ความสอดคลองกับ
ความตองการทางสังคมหรือประชาชนในทองถิ่นและวัฒนธรรมที่แตกตางเพื่อลดความขัดแยง
1.5.2.9 การมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (Strategic vision) คือ การวางแผนหรือ
การกําหนดนโยบายโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักสําคัญ
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1.5.2.10 10.การควบคุมการคอรัปชั่น (Control of corruption) คือ การสงเสริมภาค
ประชาชนใหมีบทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1 ไดทราบถึงแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล
และเทศบาล ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
1.6.2. ได ท ราบถึ ง ป ญ หาและอุ ป สรรค ตลอดจนแนวทางการแก ไ ขป ญ หาการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี
1.6.3 ผลจากการศึกษาจะเปนประโยชนในทางวิชาการและแนวทางการเสริมสราง
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ตลอดจนการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปรับปรุงและพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น ๆ ตามหลักธรรมาภิบาล อยางยั่งยืนมีประสิทธิภาพที่เจริญและกาวหนาขึ้นตอไป

1.7 กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึก ษาวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคก รปกครองสว น
ทองถิ่น กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ครั้งนี้ ไดสรางกรอบแนวคิดการวิจัยตามกรอบของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสราง
ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 โดยมีหลักการพื้นฐาน 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) นอกจากนั้นยังไดนําแนวคิด ธรรมาภิบาลของ World Bank ในขอที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมการคอรัปชั่น (control of corruption) มาใชในการศึกษาอีกดวย สําหรับการสังเคราะหขอมูล
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นั้นยังไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของดวย ทั้งนี้เพื่อใหไดกรอบแนวคิดและเปนแนวทาง
สําหรับการดําเนินงานวิจัย ในครั้งนี้
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.การควบคุมการคอรัปชั่น (Control of corruption)

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตําบล
และเทศบาล

แผนภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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
การศึกษาที่ตระหนักถึงความสําคัญของการเสริมสรางธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ในการสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจะนําไปสูสัมฤทธิผลของ
การพัฒนาประเทศ ในอีกทางหนึ่ง
ดังนั้นแลว การปฏิบัติงานใด ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีค วามจําเปน ตอง
คํานึงถึงหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือ Good Governance โดยมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และ พระราชกฤษฎีกา วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 2546 (มาตรา 6) เปนกรอบในการปฏิบัติตาม และ
เพื่อใหการปฏิบัตินั้นเปนไปดวยความสุจริตธรรมและตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได อีกทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 282 และมาตรา
287 ( รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจัก รไทย, 2550: 112-115) ซึ่งกําหนดใหมีการกระจายอํานาจใหแก
ทองถิ่นเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการและจัดทําบริการ
สาธารณะ ที่สอดคลองกับความตองการและเจตนารมณของประชาชนในแตละทองถิ่น และกําหนดให
มีการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น โดยการจัดใหมีกลไกการตรวจสอบการ
บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยประชาชนเปนหลัก ตลอดจนไดกําหนดใหคนใน
ทองถิ่นมีสิทธิใ นการมีสว นรวมในการบริหารกิจ การขององคก รปกครองสว นทองถิ่น โดยองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการสําหรับใหประชาชนคนในทองถิ่นเขามามีสวนร วมหรือการ
ประชาคม ดั ง กล า วด ว ย และนอกจากนั้ น ในหมวด 5 ซึ่ ง เป น แนวนโยบายพื้ น ฐานแห ง รั ฐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (มาตรา 75 - มาตรา 87) (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย, 2550: 21-28) กําหนดใหหนวยงานภาครัฐรวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติตาม เชน
มาตรา 78(1) ……โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงผลประโยชน
ของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ
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มาตรา 78(3) …….สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินการ
ตามแนวนโยบายพื้ น ฐานแห ง รั ฐ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของท อ งถิ่ น และระบบสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่น ใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ
รวมทั้งพัฒ นาจังหวัด ที่มีค วามพรอมใหเปน องคก รปกครองสว นทองถิ่น ขนาดใหญ โดยคํานึงถึง
เจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น
มาตรา 78(4) ……..มั่งเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่ของ
รัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางใน
การปฏิบัติราชการ
มาตรา 78(5) …….เพื่อใหก ารจัดทําและการใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
มาตรา 78(6) …….เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม
หลัก การธรรมาภิบาลนั้น ไดเปน แนวทางในการดําเนิน งานขององคก รปกครองสว น
ทองถิ่น ที่เปน ที่สนใจของสังคมไทย เนื่องจากการกระจายอํานาจการบริหารจัด การใหกับองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ยอมตองเปนไปเพื่อประโยชนแกคนในชุมชนทองถิ่น และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นยอมพิทักษซึ่งไวซึ่งการบรรลุเปาหมายสูงสุดเพื่อประชาชนคนในทองถิ่นไดรับการอํานวยความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการอยางแทจริง
จากที่ไดกลาวมาขางตน ในบทนี้ ผูวิจัยจึง ไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ซึ่งแบงออกเปน 7 หัวขอใหญ ๆ ดังตอไปนี้
2.1 วิวัฒนาการของแนวคิดธรรมาภิบาล
2.2 คํานิยามของธรรมาภิบาล
2.3 คําเรียกใชธรรมาภิบาล
2.4 องคประกอบของธรรมาภิบาล
2.5 ธรรมาภิบาลในประเทศไทย
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.9. กรอบแนวคิดการวิจัย

10

2.1 วิวัฒนาการของแนวคิดธรรมาภิบาล (Good Government)
ธรรมาภิบาลเปนสังกัปทางการเมือง (political concept) ซึ่งเปนการแสดงความคิดหรือ
ทรรศนคติ มีความหมายไปหลายทางตามความเขาใจของแตละคน (สุขุมและโกศล, 2539: 2) ธรรมาภิบาลเปนศัพทเชิงนามธรรมที่พยายามเกี่ยวโยงความคิดหรือทัศนะตาง ๆ เขาดวยกันอยางมีเหตุผลและ
เหมาะสม การเกี่ยวโยงความคิดอยางมีเหตุผลนี้สวนใหญมักมีแนวความคิดไปในดานการปกครองหรือ
การบริหารจัดการรัฐที่ดี หากมองยอนไปในอดีตนั้น ปรัชญาเมธีการเมืองผูมีความรูนาม เพลโต (Plato)
และ อริสโตเติ้ล (Aristotle) เปนนักปราชญสมัยกรีช ซึ่งเปนศิษยอาจารยกัน ไดพยายามจินตนาการหรือ
มโนภาพถึงรัฐในอุดมคติ (เลิศนคร) คนหารูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด แตก็ยังไมไดความหมายและ
ขอบเขตที่ชัดเจนนัก แตเขาเชื่อวา รัฐที่ดี คือ รัฐที่มีความยุติธรรมเปนหลักในการปกครอง (สุขุมและ
โกศล, 37) และคนในรัฐตองมีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงามในตนเองอยูดวย
เมื่อสังคมไดผานขั้นตอนทางประวัติศาสตร การลาอาณานิคมและสงครามสิ้น สุดลง มี
ความเจริญมากขึ้น เขาสูยุคของการปกครองแบบประชาธิปไตย หลังการฟนฟูจากสงคราม ไดมีการนํา
ระบบราชการแบบ Weberian (Mahmoud et al., 2010: 62-63) มาใชในการบริหารราชการ และไดแพร
ไปยังประเทศตาง ๆ แตการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของความเจริญ ทําใหระบบราชการแบบ Weberian1
(บุษบงและบุญมี, 2544: 4) นั้นยากที่จะนําไปประยุกตใช เพราะเหตุวา ระบบราชการไดขยายตัวขึ้น มี
การใชอํานาจที่บิดเบือนไป แสวงหาผลประโยชน และเกิดการคอรรัปชั่นในที่สุด ผลรายที่สุดที่เกิดขึ้น
คือ โครงสรางระบบราชการในการปกครองบานเมืองและการบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ขาดการยืดหยุน ตอมาจึงทําใหเกิดแนวคิดที่ตองหันยอนมามองในเรื่องของการอภิบาล
สรางคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารจัดการประเทศ ยกระดับการพัฒนาทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ
และทางสังคมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและอยางยั่งยืน
จนกระทั่ง ในป 1989 เมื่อธนาคารโลก (World Bank) ไดพยายามวิเคราะหถึงปญหาและ
ความลมเหลวของการพัฒ นาประเทศในประเทศตาง ๆ แถบ Africa ตอนใตของทะเลทรายสะฮารา
(Saharan)2 (World Bank, 1989: 60) หลังจากนั้น Good Governance ก็เริ่มมีการนําไปใชอยางแพรหลาย
มากขึ้นเรื่อย ๆ

1

Weberian เปนทฤษฎีการบริหารงานระบบราชการแบบมีลําดับชั้น (Hierarchy) มีการสั่งการอยางเปนทางการ เคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด เนนเปาหมายของการปฏิบัติงาน
2
ในเอกสารได ร ะบุ ว า วิ ก ฤติ ก ารณ ข อง Africa นั้ น เป น ป ญหาสํ า หรั บ การพั ฒนา คื อ วิ ก ฤติ ก ารณ ข องอภิ บ าล
(Underlying the litany of Africa’s development problems is a crisis of governance)
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หลังจากการวิเคราะหถึงความลมเหลวของการพัฒนาประเทศในแถบ Africa แลว World
Bank ไดใหความหมายเปนการทั่วไปของ 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 ซึ่งนําโดย นาย Daniel Kaufmann ผูอํานวยการธรรมาภิบาลโลกของ
ธนาคารโลก และ นาย Aart Kraay หัว หนากลุมนัก วิจัย ดานเศรษฐกิจ เปดเผย และขยาย ตัวชี้วัด
ธรรมาธิบาล เพื่อใหทันสมัยขึ้น ดังนี้
(1) สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และพันธหนาที่ (voice and accountability) วัดดาน
การเมือง พลเรือนและสิทธิมนุษยชน
(2) ความไมมั่นคงทางการเมืองและความรุนแรง (political instability and violence) วัด
ความเปนไปไดที่จะเกิดความรุนแรง หรือ การเปลี่ยนแปลงในรัฐบาล รวมถึงการ กอการราย
(3) ประสิทธิผลของรัฐบาล (governance effectiveness) วัดความสามารถในการแขงขัน
ของรัฐบาล และคุณภาพการบริการ
(4) คุณภาพของขอบังคับ (regulatory burden) วัดนโยบายที่ไมเปนมิตรตอประชาชน
(5) หลักนิติธรรม (rule of law) วัดคุณภาพของสภาพบังคับตามสัญญา ตํารวจ ศาล และ
ความเปนอิสระในการตัดสินคดี และอาชญากรรม
(6) การควบคุมการคอรัปชั่น (control of corruption) วัดการใชอํานาจสาธารณหรือของ
รัฐบาล ไปเพื่อไดมาซึ่งประโยชนตนเอง รวมถึงการคอรัปชั่น ตลอดจน การมีอิทธิพลตอรัฐบาลของ
อภิสิทธิชน (สาโรจน, 2554: 16-19)
ในการใหความหมายนี้ไดสะทอนใหเห็นถึง นิยามตามศัพทนั้น มีความหมายที่กวางขวาง
มาก หมายถึง วิธีการปฏิบัติในการใชอํานาจ คือ การดําเนินการในการบริหารจัดการของรัฐบาลของ
ประเทศนั้น ๆ ในดานทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนา
แนวความคิดธรรมาภิบาลยังเปนสวนสําคัญหนึ่งในนโยบายขององคกรภาครัฐและเอกชน
(บรรษัทภิบาล) นอกจากนั้น นักวิชาการและนักปฏิบัติไดนําแนวคิดธรรมาภิบาลไปเชื่อมโยงกับแนวคิด
อื่น เพื่อขยายผลใชใ นการปรับโครงสรางและกระบวนการทั้งในภาครัฐและเอกชนอีก ดวย ดังนั้น
ธรรมาภิบาลจึงไดรับการยอมรับวามีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ไมวาประเทศนั้น
จะมีรูปแบบการปกครองอยางไรก็ตาม หรือการมีรัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตยหรือไม บาง
ประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยก็ไมไดหมายความวาจะสําไปสูก ารมีธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัด การประเทศเสมอไป หากแตวาประชาธิปไตยเปน พื้น ฐานที่ดีที่ชว ยสนับสนุนใหนําไปสูก ารมี
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ธรรมาภิบาลไดงายขึ้น ทั้งการพัฒนาการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศ
อยางไรก็ตาม การสะทอนถึงปญหาของการพัฒนาประเทศในดานนี้ ไดทําใหประเทศตาง
ๆ ตื่นตัว แมกระทั่งประเทศไทยยังตองมีการปฏิรูปดานการจัดการภาครัฐที่ดี เพื่อใหทุกคน ทุกหมูเหลา
เกิดความเปนธรรม และรูถึงสิทธิหนาที่ที่ตองปฏิบัติในการผลักดันประเทศใหกาวหนาไปดวยกัน

2.2 คํานิยามของธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาลเปนแนวคิดใหมที่เขาใจไดไมงายนัก เพราะตองทําความเขาใจอยางลึกซึ้งถึง
ตัวโครงสรางของสถาบันการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่ซับซอนในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
การสื่อสารที่ทําไดดวยปลายนิ้วสัมผัส ก็รูขาวไปทั่วโลก ดังนั้น ธรรมาภิบาลเปนเรื่องของการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐที่เกิดคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามในสังคมสําหรับการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาลจึงเปนมากกวานโยบายชุดหนึ่งที่ไมสามารถนําประยุกตไดทันทีเหมือนนโยบายทั่ว ๆ ไป
จริง ๆ แลว โครงสรา งธรรมาภิบ าลไมเคยสมบูร ณและหยุ ด นิ่ง แตมีพ ลังของพลวั ต
(dynamics) สามารถปรับตัวไปตามกระแสโลกาภิวัตนได โดยเฉพาะธรรมาภิบาลแบบตะวันตกนั้นมี
เสาหลักที่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเปนสําคัญ (สมบูรณ, 2552: 1)
ธรรมาภิบาล หรือ Good Government เปน แนวคิด ที่ใ ชใ นสาขารัฐศาสตร (Political
Science) รัฐประศาสนศาสตร (Public Administration) หรือบริหารรัฐกิจ ซึ่งเปนแนวความคิดในเชิง
นามธรรมหรือสังกัปทางการเมือง (political concept) เชนเดียวกับคําวา ความยุติธรรม (Justice) สิทธิ
(right) เสรี ภ าพ (liberty) ประชาธิป ไตย (democracy) เป น ตน ในศตวรรษที่ ผา นมา นัก วิ ช าด า น
รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร ไดมองวา ธรรมาภิบาลเปนมิติใหมที่เนนบทบาทของผูบริหาร (ผูบริหาร
ยุคใหม) ที่จะปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการตรวจสอบ สามารถประเมินผลงานได
อยางชัด เจนและมีก ารแขงขัน เพื่อการจัดการหรือการบริหารที่ดีขึ้น (บุษบงและบุญมี , 5) ตลอดจน
แนวคิดนี้ไดขยายไปถึงการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารจัดภาครัฐอีกดวย
เมื่อกลาวถึงแนวคิดธรรมาภิบาล (good governance concept) องคพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ทรงเปนราชาปราชญ (philosophy king) ตั้งอยูในทศพิธราชธรรม และคุณงามความดี การ
กระทํานี้ก็คือ Good Governance นั่น เอง นอกจากนั้น ยังได มีแนวคิด ที่ ไดมีก ารกลาวถึงกัน อย า ง
กวางขวางทั้งไทยและตางประเทศ และไดมีผูใหคํานิยามและความหมายธรรมาภิ บาลไวมาก ดังนั้น
ผูวิจัยจักไดก ลาวถึงพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาล และได
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รวบรวมคํานิยามที่องคกรหลัก และบุคคลสําคัญที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมธรรมาภิบาล ไดใหคํา
นิยามไว ดังนี้
1. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุล ยเดชมหาราช เมื่อพระบาทสมเด็จ พระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงขึ้นครองราชย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ทรงมีพระปฐมบรมราช
โองการวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ซึ่งหากพิจารณา
แลว ธรรม ที่กลาวถึง ก็คือ หลักทศพิธราชธรรม พระองคใชเปนหลักในการปกครอง หรือหลักของการ
ทํา “ความดี” หรือ หลักของการปกครองที่ดี หากจะเปรียบเทียบแลว นี่ก็คือ Good Governance ที่
พระองคทรงใชในการปกครองประเทศไทย
หลัก ทศพิธราชธรรม ที่ปรากฏในพระไตรปฎกในสว นของพระสุตัน ตปฎกในคัมภีร
ขุททกนิกายชาดก ไดแก
1.ทาน
(การให)
2. ศีล
(ความประพฤติดี ประพฤติงาม)
3. ปริจจาคะ (การบริจาค)
4. อาชวะ (ความซื่อตรง)
5. มัทวะ
(ความออนโยน)
6. ตปะ
(ความทรงเดช, การบําเพ็ญเพียร)
7. อักโกธะ (ความไมโกรธ)
8. อวิหิงสา (ความไมเบียดเบียน)
9. ขันติ
(ความอดทน)
10. อวิโรธนะ (ความไมคลาดธรรม, วางองคเปนหลักหนักแนนในธรรม)
หลั ก ทศพิ ธ ราชธรรมนี้ เป น ธรรมะของพระมหากษั ต ริ ย ห รื อพระราชาที่ จ ะช ว ยให
พระมหากษัตริยหรือพระราชาที่ทรงยึดปฏิบัติพบแตความเจริญรุงเรือง และไมประสบความพายแพแกผูใด
เมื่อคําวา Good Governance เกิดขึ้น ก็มีคนพูดถึงมากขึ้น เอา Good Governance ไปแปล
เปนตาง ๆ นานา สุดทายก็มาแปลเปน ธรรมาภิบาล หรือธรรมรัฐ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงรับสั่ง
วา Good Governance คือ ธรรมะ ไมตองแปลธรรมาภิบาลอะไรใหเวียนหัว บรูณาการซีอีโออะไร ไมตอง
แปล ธรรมะ คือ ความดี ….3 (สยามรัฐสัปดาหวิจารณ, 2545: 11-12)

3

“ปาฐกถาพิเศษ” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ไดบรรยายไว ณ โรงเรียนนายทหารอากาศ
อาวุโส สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2545
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จากพระบรมราชโองการและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จะเห็นได
วา หลักในการปกครองที่ดี 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
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนา (World Bank, 60) นัยสําคัญของการใหความหมายของธนาคารโลก
นี้ เปนการชี้ใหเห็นความสําคัญของการมีธรรมาภิบาล เพื่อชวยในการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยภาครัฐมีก ารบริหารจัด การอยางมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลสูงสุด พรอมกับมี
ระบบการตรวจสอบที่เปนธรรม ตลอดจนการดําเนินการตางๆ ของภาครัฐตองมีความโปรงใส มีความ
รับผิดชอบตอการกระทําที่เกิดขึ้น
นอกจากนั้นแลว ธนาคารโลก (World Bank) ไดเนนถึงความหมายกวางๆ 3 ลักษณะคือ
(1) ลักษณะโครงสรางและรูปแบบของระบบทางการเมือง (political regime)
(2) ลัก ษณะกระบวนการและขั้น ตอนที่ผูมีอํานาจในทางการเมืองใชเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ
(3) ความสามารถของผูมี อํานาจในการบริ หารประเทศในการวางแผนเพื่อกํ าหนด
นโยบายและการแปลงนโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหาร
ประเทศ (สมบูรณ, 5)
3. องคการสหประชาชาติ (United Nations = UN) ไดใหความหมายของธรรมาภิบาล ไว
วา เปนการดําเนินการที่เกิดจากความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อกระจายอํานาจใหเกิด
ความเปนธรรม โปรงใส ที่สําคัญนั้น UN ไดใหความสําคัญกับพื้นฐานในการสรางความเปนอยูของคน
ในสังคมใหมีการพัฒนาอยางเทาเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี ดังนั้นแลว สรุปไดวา ธรรมาภิบาล คือ
การมีสวนรวมของภาคประชาชน และพัฒนาสังคมอยางเทาเทียมกัน มีความโปรงใสและมีเหตุผลที่
สามารถชี้แจงได
4. คณะกรรมาธิก ารเศรษฐกิจและสัง คมสําหรับ เอเชีย และแปซิฟก แหงสหประชาชาติ
(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 ซึ่งไดกําหนดไว 8 ประการ คือ (ยงยุทธ, 2548: 15-19)
1. การมีสวนรวม (participation) คือ การมีสวนรวมของคนในทองถิ่นเปนกระบวนการ
ทีป่ ระชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทรรศนะ และเขารวมในกิจกรรมตางๆ ที่มีผลตอ
ชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่น รวมทั้งมีการนําความคิดเห็น ไปประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ
การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการสื่อสารในระบบเปด กลาวคือ เปนการ
สื่อสารแบบสองทาง ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูล
รวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย และเปนการเสริมสรางความสามัคคีในสังคม
หลักการมีสวนรวมนี้ ประกอบไปดวยหลักการทีส่ ําคัญ 4 หลัก ไดแก
1.ระดับการใหขอมูล
2.ระดับการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชนหรือคนในทองถิ่น
3.ระดับการวางแผนรวมกัน และการตัดสินใจรวมกัน เปนระดับขั้นที่สูงกวาการ
ปรึกษาหารือ
4.ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีสวนรวม สรางความเขาใจใหกับสาธารณชน
เปน ระดั บขั้ น ที่สู งที่สุ ด ของการมี สว นรว ม คื อ เปน ระดั บที่ ผูรับ ผิด ชอบโครงการได ต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญ และประโยชนที่จะไดรับจากการมีสวนรวมของประชาชน และไดมีการพัฒนาสมรรถนะ
หรือขีดความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชนใหมากขึ้น จนอยูในระดับที่สามารถมีสวนรวมได
อยางเต็มที่ และเกิดประโยชนสูงสุด
2. กฎระเบียบของกฎหมาย (rule of Law) หรือ หลักนิติธรรม เปนหลักการสําคัญที่จะ
ทําใหเกิดความยุติธรรมในทุกภาคสวน ความยุติธรรมนี้อาจจะหมายถึง ความยุติธรรมในการเขาถึง
บริการตาง ๆ ที่ภาครัฐจัดขึ้น 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) เปนการแสดงถึงความซื่อสัตย สุจริต ในการบริหาร
จัด การ สามารถชี้แจงไดดว ยเหตุผล ตรวจสอบการดําเนิน งานได ความโปรงใส (transparency) นี้
ประกอบไปดวยหลักการยอย 4 หลักการ คือ
1. มีความโปรงใสดานโครงสราง
2. มีความโปรงใสดานการใหคุณ
3. มีความโปรงใสดานการใหโทษ
4. มีความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล
4. ความสอดคลอ งกัน (consensus oriented) หลักสําคัญอยางหนึ่งของการบริหาร
จัดการที่ดีก็คือ หลักความสอดคลองตองกันของคนในชุมชนทองถิ่น ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมาก
โดยพยายามหาจุดสนใจรวมกันหรือฉันทามติและความตองการที่สอดคลองตองกันของสังคมมาเปน
ขอปฏิบัติเพื่อลดปญหาความขัดแยงในสังคม การจะพัฒ นาสังคมได ตองทราบความตองการที่
สอดคลองตองกันของสังคมนั้น ๆ ดวยวิธีการเรียนรูวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ
นอกจากนั้น ต องมีค วามสอดคลองกับวัฒ นธรรม ประเพณี และศาสนา ตลอดจน
สอดคลองกับสิ่งแวดลอมที่อยูในชุมชนทองถิ่นนั้น ๆ
ความสอดคลองตองกันเปนการกําหนดและสรุปความตองการของคนในสังคม
5. ความตอบสนอง (responsiveness) เป า หมายของการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ต อ ง
ตอบสนองตอเปาหมายที่ไดกําหนดไว การตอบสนองในสิ่งที่ค นหรือประชาชนในประเทศ หรือ
ทองถิ่นตองการ ถือวาเปนการตอบสนองที่ตรงตอความรูสึกของประชาชนมากที่สุด แตถาหากวาไม
ตรงต อความต อ งการ ถื อได ว าเป า หมายหรือ การตอบสนองนั้ น ไม บ รรลุ ผ ล หรื อ โครงการไม มี
ประสิทธิภาพ
6. ความเทาเทียมและความครอบคลุม (equity and inclusiveness) ความเสมอภาคเปน
สิทธิขั้น พื้น ฐานที่ประชาชนทุ ก คนพึ งไดรับ จากรัฐ บาล ทั้งการบริ ก ารดา นสวัส ดิก ารตลอดจน
สาธารณูปโภคดานอื่น ๆ
7. ความมีป ระสิทธิผ ลและประสิทธิ ภาพ (effectiveness & efficiency) หลัก การนี้
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกประโยชนสวนรวมในการบริหารการจัดการ และการใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดสิ่งเหลานี้เปนผลในการปฏิบัติอนั เกิดจากการใชหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย 3 หลัก คือ
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1.การประหยัด
2.การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
3.ความสามารถในการแขงขัน
8. ความรับผิดชอบ (accountability) มีความหมายมากกวาความสามารถในการตอบ
คําถาม หรืออธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมไดเทานั้น ยังรวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหนาที่
ใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งการตอบสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ เปนเรื่อง
ของความพรอมที่จะรับผิด ชอบ ความพรอมที่จ ะถูกตรวจสอบได โดยในแงมุมของการปฏิบัติถือว า
สํานึกรับผิดชอบเปนคุณสมบัติหรือทักษะ ที่บุคคลพึงแสดงออกเพื่อเปนเครื่องชี้วาไดยอมรับในภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมาย และนําไปปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ ประกอบดวย 6 หลัก คือ
1. การมีเปาหมายที่ชัดเจน
2. ทุกคนเปนเจาของรวมกัน
3. การปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ
4. การจัดการพฤติกรรมที่ไมเอื้อการทํางานอยางไมหยุดยั้ง
5. การมีแผนการสํารอง
6. การติดตามและประเมินผลการทํางาน
5. โครงการพัฒ นาแหง สหประชาชาติ (United Nations Development Programme :
UNDP) ไดใ หค วามหมาย (concept) ของธรรมาภิ บาล (บุษ บงและบุญ มี , 6)วา หมายถึง เป น การ
ดําเนินงานของภาคการเมือง การบริหารและภาคเศรษฐกิจที่จะจัดการบริหารของประเทศในทุกระดับ
ประกอบด ว ยกลไก กระบวนการและสถาบั น ต า งๆ ที่ ป ระชาชนและกลุม สามารถแสดงออกซึ่ ง
ผลประโยชนปกปองสิทธิของตนเองตามกฎหมายและแสดงความเห็นที่ แตกตางกัน (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.) บนหลักการที่ประกอบไปดวย 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 wellbeing. (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
ประชารัฐที่ดี ทําใหสามารถส งเสริมสนับสนุน การพัฒ นาคนในสังคมใหมีค วามยั่งยืน ซึ่ง UNDP
องคการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nation Development Programme) ไดผลักดันความคิดนี้ใน
ระดั บ สากล ซึ่ ง ศึก ษาได จ ากเอกสารของ UNDP ในเรื่ อง Governance for sustainable human
development (1997) โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับ Governance ซึ่งประกอบไปดวยกลไกประชารัฐ 3 ดาน คือ
ดานภาครัฐ (state) ดานภาคเอกชน (private sector) และดานประชาสังคม (civil society) โดยกลไกทั้ง 3
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ดาน มีการเชื่อมโยงและสรางความสมดุลระหวางกัน กอใหเกิดเสถียรภาพและความยั่งยืนในสังคม ดัง
ภาพที่ 2.1

State

Private Sector
Good
Governance

Civil Society

แผนภาพที่ 2.1 แสดงการเชื่อมโยงและสรางความสมดุลระหวาง รัฐ, ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน
ที่มา : ปรับปรุงจาก Governance for sustainable human development A UNDP policy document
United Nations Development Programme January 1997.
นอกจากนั้น UNDP ยังไดกลาวถึงธรรมาภิบาล (Good Governance) ในลักษณะของการ
เพิ่มเติมในสวนที่สําคัญสําหรับการพัฒนามนุษย จากเอกสาร Governance ในรายงานเรื่อง Kofi Annan,
Preventing War and Disaster: 1999 Annual Report on the Work of the Organization. วา นิยามของธรร
มาภิบาลสําหรับการพัฒนามนุษย จําเปนที่ตองมี 1. การจัดการสังคมที่ดี (social governance) 2. การ
จัดการเศรษฐกิจที่ดี (economic governance) และ 3. การจัดการการเมืองที่ดี (politic governance) ทั้ง 3
สว นนี้ ต องเชื่อ มโยงกัน อย า งเป น ระบบ อัน จะทํ าให ก ารพัฒ นามนุ ษ ย เกิ ด การดํ า รงชี วิต ที่ ยั่ง ยื น
(sustainable livelihoods) และขจัดความยากจน ลงไปได ดังภาพ ที่ 2.2
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Social Governance

Government

Poverty Eradication

Gender Equity

Equity
Participation
Pluralism
Partnership
Subsidiary
Transparency
Accountability
Rule of Law
Effectiveness
Efficiency
Responsiveness
Sustainability

Political
Governance

Civil Society

Environmental
Improvement

Economic
Governance
Sustainable
Livelihoods
Private Sector

แผนภาพที่ 2.2 แสดงการเชื่อมโยงของระบบธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนามนุษย และสรางความยั่งยืน
ที่มา : 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. ธนาคารพั ฒ นาแห ง เอเชี ย หรือ The Asian Development Bank (ADB) ไดใ ห
ความหมายไววา ธรรมาภิบาล คือ การมุงความสนใจไปที่องคประกอบที่ทําใหเกิดการจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหแนใ จวานโยบายที่กําหนดไว ไดผล หมายถึง การมีบรรทัด ฐานเพื่อใหมีความ
แนใจวารัฐบาลสามารถสรางผลงานตามที่สัญญาไวกับประชาชนได (บุษบงและบุญมี, 6)
7. องคก รความรวมมือ ระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan International Cooperation
Agency: [JICA]) ไดให Concept ถึง ธรรมาภิบาลใน “Participatory Development and Good Governance
Report of the Aid Study Committee (1995)” วาเปนรากฐานของการพัฒนาอยางมีสวนรวม โดย
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กําหนดใหรัฐมีหนาที่ที่จะสงเสริมการมีสวนรวมและสรางบรรยากาศใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม จะ
นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน พึ่งพาตนเองไดและมีความยุติธรรมทางสังคม (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 อดี ต เลขาธิก ารองค ก าร
สหประชาชาติ ไดใ หคํ าจํากัด ความของธรรมาภิบาล วา เปน แนวทางที่ กอ ใหเกิด การเคารพสิท ธิ
มนุษ ยชน และหลัก นิติธรรม, หลักการเสริมสรางประชาธิปไตย, หลัก ความโปรงใส และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐ
สําหรับความหมายของธรรมาภิบาล หรือ Good Governance ในประเทศไทย นั้น ไดรับ
การเรียนรูจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา อันเปนผลมากจากการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาดทํา
ใหตองกูเงินสถาบันการเงินระหวางประเทศ (IMF) ทําใหตองมีขอตกลงกันที่จะมีการบริหารจัดการที่ดี
ใหเกิด ขึ้นในภาคการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในประเทศไทยนั้น ไดมีองคก รและบุค คลที่ใ ห
ความหมายไว ดังนี้ (บุษบงและบุญมี, 7-8)
9. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่
ดี พ.ศ. 2542 ไดระบุหลักการของนิยาม การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ไวคือ การบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดีเปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการและฝายธุรกิจสามารถอยู
รวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปน
การเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพื่อบรรเทา ปองกันหรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤต
ภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต
10. สถาบัน วิจัยเพื่อการพัฒ นาประเทศไทย (TDRI) ไดใ หค วามสําคัญกับภาคประชา
สังคม ในการมีสวนรวมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยองคกรภาครัฐจะอาศัยการบริหารจัดการที่
ดีเปนกลไกเกื้อหนุน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการฟนฟูสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนใหยั่งยืน
11. อานันท ปนยารชุน ไดกลาวถึง ธรรมาภิบาลวา เปนผลลัพธของการจัดการกิจกรรม
ซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไป ภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชนรวมกันไดกระทําลงไปในหลายทางมี
ลักษณะเปนขบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจนําไปสูการผสมผสานผลประโยชนที่หลากหลาย
และขัดแยงกันได
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12. ธีรยุทธ บุญมี กลาววา ธรรมารัฐเปนการมอบอํานาจการเมือง การปกครองแบบใหมที่
แข็งทื่อตายตัว แตใหมีปฏิสัมพันธกับภาคประชาชนและใหมีลักษณะแยกยอยมากขึ้น แนวคิดธรรมรัฐ
นี้ถือวารัฐ ประชาชนและเอกชนเปนหุนสวนกันในการบริหารและปกครองประเทศ ซึ่งจะกอใหเกิด
ความโปรงใส ความยุติธรรม ตองมีการปรับโครงสรางราชการใหดีขึ้น และประชาชนจตองการใหมี
การตรวจสอบโดยสื่อมวลชนและนักวิชาการ
ธีรยุทธ บุญมี ไดเสนอใหมีการปฏิรูประบบ 4 สวน คือ ปฏิรูปภาคราชการ ภาคธุรกิจ ภาค
เศรษฐกิจสังคม และปฏิรูปกฎหมาย
13. ประเวศ วะสี ไดกลาวถึง ธรรมาภิบาลวา เปนการเชื่อมโยงกันของ 3 สวน คือ ภาครัฐ
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน โดยตองมีความโปรงใสเปนหลัก ธรรมาภิบาลในทัศนะของทานจึง
เปนเสมือนพลังผลักดันที่จะนําไปสูการแกไขปญหาของประเทศชาติ
14. ชัยอนันต สมุทวณิช ไดใหความหมายไววา ธรรมาภิบาลเปนกลไกของรัฐทั้งการเมือง
และการบริห าร มีค วามแข็ งแกรง มี ป ระสิท ธิ ภ าพ สะอาด โปรง ใส และรับ ผิด ชอบ เป น การให
ความสําคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเปนหลัก
อยางไรก็ตาม คํานิยามหรือความหมายของ Governance ที่ถูกใชกัน ก็ยังไดบัญญัติไวโดย
พจนานุกรมตาง ๆ อีกดวย ซึ่งมีพจนานุกรมที่บัญญัติศัพท Governance ที่นาสนใจ 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. พจนานุก รม Shorter Oxford English Dictionary (2002)4 ได ใ หค วามหมาย
คลายคลึงกับของ American Heritage แตระบุวา หมายถึง (สมบูรณ, 5)
1. the action, manner or fact of governing; government (การดํ าเนิน การ,
วิธีดําเนินการหรือปจจัยดานการบริหารจัดการ)
2. controlling or regulating influence, control, mastery (การบังคับบัญชาหรือการวาง
กฎเกณฑขอระเบียบ, ควบคุม, อํานาจบังคับบัญชา)
4

แทที่จริงแลว คําวา Governance มีรากศัพทมาจากภาษาฝรั่งเศสวา “Gouvernance”
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3. the state of being governed : good order (การสั่งการที่ด)ี
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 (ผูชี้นําชีวิตหรือชี้นําทางธุรกิจ)
จากการศึก ษาถึงคํานิยามและความหมายที่พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ฯ ตลอดจน
องคกรตาง ๆ และบุคคลสําคัญ อีกทั้งในพจนานุกรมที่ไดใหความหมายไว ทําใหไดความหมาย พบวา
ธรรมาภิบาล เปนธรรมะ เปนคุณงานความดี เปนจริยธรรมและเปนกลไกลหรือเครื่องมือในการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี ที่จะทําใหการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เกิดความโปรงใส ยั่งยืน และเปนธรรม ทั้งนี้
ประชาชนตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการ อันจะนําไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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2.3 คําเรียกใชธรรมาภิบาล
ตารางที่ 2.1 ความแตกตางของคําเรียกใชธรรมาภิบาล (Good Governance)
คําเรียกใช
ธรรมะ

ธรรมาภิบาล

สุประศาสนการ
ธรรมราษฎร
การกํากับดูแล
ที่ดี
ประชารัฐ
รัฐาภิบาล
การปกครอง
ที่ดี
การบริหาร
กิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี

ความหมายหลัก
คุณงามความดี
(ทศพิธราชธรรม)

ผูใช/ป (อางอิง)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

1.TDRI (2541)
2.นฤมล ทับจุมพล (2541)
3.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542)
4.ประสิทธิ์ ดํารงชัย (2542)
การบริหารงานที่เปนธรรม 5. สํานักงานคณะกรรมาการขาราชการพลเรือน(ก.พ.) (2542)
6. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร) (2542)
7.สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.)
8.สํานักนายกรัฐมนตรี (2542)
การบริหารจัดการที่ดี
ติน ปรัชญพฤทธิ;์ นฤมล ทับจุมพล (2541)
การกํากับดูแลที่ดี
อมรา พงศาพิชญ (2541)
การดูแลผลประโยชนสวนรวมโดย 1. วรภัทร โตธนะเกษม (2541)
ประชาชนมีสวนรวมและตรวจสอบ 2. พูลนิจ ปยะอนันต (2541)
1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8
2.ประเวศ วะสี (2541)
3.ชัยอนันต สมุทวณิช (2542)
(ชัยอนันต สมุทวณิช (2541)
1.ราชบัณฑิตยสถาน
2.ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ (2543)
3.อภิงศญฎา วงษานุทัศน (2543)
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2542)
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ตารางที่ 2.1 ความแตกตางของคําเรียกใชธรรมาภิบาล (Good Governance) (ตอ)
คําเรียกใช

ความหมายหลัก

ผูใช/ป (อางอิง)
1. อานันท ปนยารชุน (2541)
2. ชัยวัฒน สถาอานันท (2540)
3. ประเวศ วะสี (2541)
4. ลิขิต ธีรเวคิน (2541)
5. พิทยา วองกุล (2541)
รัฐที่มีการบริหารบานเมืองดวย 6. อมรา พงศาพิชญ (2540, 2541, 2546)
ความเปนธรรม
7. นฤมล ทับจุมพล
8. เหวง โตจิราการ
9. ใจ อึ๊งภากรณ
10. สุรชาติ บํารุงสุข
ธรรมรัฐ
11. สมชาย ปรีชาศิลปะกุล
12. อเนก เหลาธรรมทัศน
ความสัมพั นธระหวางรั ฐ สังคม
เอกชนและประชาชนที่จะทําใหการ ธีรยุทธ บุญมี (2541)
บริหารราชการแผนดินเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและยุติธรรม
การนําแนวคิดธรรมราชา และ
แนวคิดเรื่องธรรมทั้งในศาสนา
ปรีชา ชางขวัญยืน (2542)
และการปกครองมาใช ใ น
การเมืองการปกครองไทย
Good
ลัก ษณะและวิถีทางของการที่ World Bank (Agere 2000); JICA, UN และ ADB
Governance อํ า นาจได ถู ก ใช ไ ปในการ สยุมพร ปุญญาคม (2541)
จัดการทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเพื่อการพัฒนา
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ตารางที่ 2.1 ความแตกตางของคําเรียกใชธรรมาภิบาล (Good Governance) (ตอ)
คําเรียกใช
ความหมายหลัก
ผูใช/ป (อางอิง)
กลไกประชา ร ะ บ บ โ ค ร ง ส ร า ง แ ล ะ อรพินท สพโชคชัย (2540) (อรพินท, 2540:18-19)
รัฐที่ดี
กร ะ บ ว น ก า ร ต า ง ๆ ที่ ว า ง
กฎเกณฑ ค วามสั ม พั น ธ ท าง
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
ของประเทศ เพื่ อ ให ทุ ก ส ว น
ของสังคมอยูรวมกันอยางสันติ
สุข

ที่มา : ดัดแปลงจาก 1. บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี.้ (2544). ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล. สถาบัน
พระปกเกลา. หนา 10
2. สมบูรณ ศิริประชัย. (2552). ธรรมาภิบาลภายใตกระแสโลกาภิวัฒน : นัย
ตอประเทศไทย. หนา 55-57

2.4 องคประกอบของธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาลเปนศัพทในเชิงนามธรรม ซึ่งตอมีการตีความหมายและแยกองคประกอบ
เพื่อใหเห็น ถึงสิ่ง ที่จ ะตองนําไปปฏิบัติไดจ ริง ดัง นั้น ธรรมาภิบาลจึงเปน การวางกรอบ เปาหมาย
วัตถุประสงค วิธีการหรือแนวทางเพื่อนําไปปฏิบัติ ในการพิจารณาถึงองคประกอบของธรรมาภิบาลนั้น
ก็ไดพิจ ารณาจากแนวคิด หรือหลัก เกณฑขององคก ร หนว ยงานราชการและบุค ลคลตาง ๆ ไดแก
คณะกรรมาธิก ารเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟกแหงสหประชาชาติ (United Nation
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UN ESCAP), โครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP), ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา
ดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542, กระทรวงมหาดไทย, สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) เปนตน
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การใหคํานิยาม (concept) ของนัก วิชาการหรือองคก รที่ตางกัน นี้ ทําใหเกิด ปญหาถึง
แนวคิดและองคประกอบที่มีอยูอยางมากมาย และไมสามารถจะหาขอสรุปหรือฉันทามติได และก็จะให
เกิดความสับสนขึ้นในแวดวงวิชาการและผูที่จ ะนําไปใชได หากเราจะกลาวถึง Good Governance
แทจริงแลวเปนคําสมาสของคําวา Good แปลวา ธรรมะ และ Governance แปลวา อภิบาล รวมกันเปน
ธรรมาภิบาล แตก็ยังสื่อความหมายไมไดวามันคืออะไร เพราะไมถูกตองในวงวิชาการ และในประเทศ
ตะวันตกก็ใชคํานี้กันอยางกวางขวาง
ปญหาอีกอยางหนึ่งก็คือ ในแวดวงวิชาการประเทศไทยไดมีการตีความของธรรมาภิบาลใน
ความหมายที่แคบ และแยกยอยออกไปมาก ทําใหตองมีการสังเคราะหองคประกอบที่แตละคนแตละ
แหงไดใหองคประกอบไว เพื่อใหเห็นถึงความเดนชัดขึ้นมา
1. คณะกรรมาธิก ารเศรษฐกิจและสัง คมสําหรับเอเชีย และแปซิฟกแหงสหประชาชาติ
(United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UN ESCAP) ได
กลาวถึง ธรรมาภิบาล คือ กระบวนการของการตัดสินใจที่จะนําไปปฏิบัติ (หรือไมปฏิบัติ) โดยมีกรอบ
ขององคประกอบธรรมาภิบาล ดังนี้
1. การมีสวนรวม (participation) คือ การมีสวนรวมของคนในทองถิ่นเปนกระบวนการ
ทีป่ ระชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทรรศนะ และเขารวมในกิจกรรมตางๆ ที่มีผลตอ
ชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่น รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ
2. กฎระเบียบของกฎหมาย (rule of law) หรือ หลักนิติธรรม เปนหลักการสําคัญที่จะ
ทําใหเกิดความยุติธรรมในทุกภาคสวน ความยุติธรรมนี้อาจจะหมายถึง ความยุติธรรมในการเขาถึง
บริการตาง ๆ ที่ภาครัฐจัดขึ้น 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) เปนการแสดงถึงความซื่อสัตย สุจริต ในการบริหาร
จัด การ สามารถชี้แจงไดดว ยเหตุผล ตรวจสอบการดําเนิน งานได ความโปรงใส (transparency) นี้
ประกอบไปดวยหลักการยอย 4 หลักการ คือ 1. มีความโปรงใสดานโครงสราง 2. มีความโปรงใสดาน
การใหคุณ 3. มีความโปรงใสดานการใหโทษ 4. มีความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล
4. ความสอดคลองกัน (consensus oriented) หลัก สําคัญอยางหนึ่งของการบริหาร
จัดการที่ดีก็คือ หลักความสอดคลองตองกันของคนในชุมชนทองถิ่น ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมาก
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โดยพยายามหาจุดสนใจรวมกันหรือฉันทามติและความตองการที่สอดคลองตองกันของสังคมมาเปน
ขอปฏิบัติเพื่อลดปญหาความขัดแยงในสังคม การจะพัฒ นาสังคมได ตองทราบความตองการที่
สอดคลองตองกันของสังคมนั้น ๆ ดวยวิธีการเรียนรูวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ
นอกจากนั้น ต องมีค วามสอดคลองกับวัฒ นธรรม ประเพณี และศาสนา ตลอดจน
สอดคลองกับสิ่งแวดลอมที่อยูในชุมชนทองถิ่นนั้น ๆ
ความสอดคลองตองกันเปนการกําหนดและสรุปความตองการของคนในสังคม
5. ความตอบสนอง (responsiveness) เป า หมายของการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ต อ ง
ตอบสนองตอเปาหมายที่ไดกําหนดไว การตอบสนองในสิ่งที่ค นหรือประชาชนในประเทศ หรือ
ทองถิ่นตองการ ถือวาเปนการตอบสนองที่ตรงตอความรูสึกของประชาชนมากที่สุด แตถาหากวาไม
ตรงต อความต อ งการ ถื อได ว าเป า หมายหรือ การตอบสนองนั้ น ไม บ รรลุ ผ ล หรื อ โครงการไม มี
ประสิทธิภาพ
6. ความเทาเทียมและความครอบคลุม (equity and inclusiveness) ความเสมอภาคเปน
สิทธิขั้น พื้น ฐานที่ประชาชนทุ ก คนพึ งไดรับ จากรัฐ บาล ทั้งการบริ ก ารดา นสวัส ดิก ารตลอดจน
สาธารณูปโภคดานอื่น ๆ
7. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภ าพ (effectiveness & efficiency) หลัก การนี้
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกประโยชนสวนรวมในการบริหารการจัดการ และการใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดสิ่งเหลานี้เปนผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการใชหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย 3 หลัก คือ1.
การประหยัด / 2.การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด / 3.ความสามารถในการแขงขัน
8. ความรับผิดชอบ (accountability) มีค วามหมายมากกวาความสามารถในการตอบ
คําถาม หรืออธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมไดเทานั้น ยังรวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหนาที่
ใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งการตอบสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ เปนเรื่อง
ของความพรอมที่จะรับผิด ชอบ ความพรอมที่จ ะถู กตรวจสอบได โดยในแงมุมของการปฏิบัติถือวา
สํานึกรับผิดชอบเปนคุณสมบัติหรือทักษะ ที่บุคคลพึงแสดงออกเพื่อเปนเครื่องชี้วาไดยอมรับในภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมาย และนําไปปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ
2. โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme :
UNDP) ไดเสนอองคประกอบของ Good Governance ไว ดังนี้
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. (ประชาชนทั้งชายและหญิงควรมีสวนรวมในกระบวนการ
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ตัดสินใจอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม โดยผานสถาบันตาง ๆ ที่มีอํานาจอันชอบ
ธรรม)
2. การสงเสริมหลักนิติธรรม (rule of law) Legal frameworks should be fair and
enforced impartially, particularly the laws on human rights. (การใชกฎหมายเปนบรรทัดฐานในการ
ปกครองประเทศ ทุกคนตองเคารพกฎหมาย กรอบของกฎหมายที่ใชในการปกครองประเทศตองมีความ
ยุติธรรมและบังคับใชกับคนกลุมตาง ๆ อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน)
3. หลัก ความโปรงใส (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. (การเปด เผย
ขอมูลตาง ๆ ตองเปนไปอยางอิสระ ตรงไปตรงมา กระบวนการในการเปดเผยขอมูล สถาบันตองให
ประชาชนสามารถเขาถึงและรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะของทางราชการไดตามที่บัญญัติ
กฎหมายไว)
4. หลักการตอบสนอง (responsiveness) Institutions and processes try to serve all
stakeholders. (การตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของประชาชนซึ่งมีความหลากหลายและ
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
ฉันทามติในความตองการหรือผลประโยชนที่แตกตางกันของประชาชนเพื่อลดความขัดแยง และได
ประโยชนสูงสุด)
6. หลักของความเสมอภาค (equity) All men and women have opportunities to
improve or maintain their well-being. (ประชาชนทุกคนมีความสมอภาคอยางเทาเทียมกันในการเขาถึง
โอกาสตางๆ ทางสังคม)
7. หลัก ประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผลของการบริหารจัด การ (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
ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี โดยไดกําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2542 วา
ดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ขึ้น มีผลบังคับใช 11 สิงหาคม
2542 โดยระบุหลักการสําคัญของธรรมาภิบาล ไว 6 หลัก ทั้งนี้มีผลใหทุกสวนราชการตองปฏิบัติตาม
ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้ 1. หลักนิติธรรม เปนการบังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ
เฉพาะผูหนึ่งผูใด
2.หลักคุณธรรม เปน การยึดมั่นในความถูก ตอง ความดีงามและมีจริยธรรมในการ
ปฏิบัติหนาที่
3. หลักความโปรงใส เปนกลไกในการตรวจสอบการทํางาน ซึ่งตองมีกระบวนการใน
การใหประชาชนสามารถเขามาตรวจสอบการดําเนินการได ตลอดจนการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนแกประชาชนอยางตรงไปตรงมา
4. หลักการมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนไดแสดงความคิดเห็นตอ
การพัฒนาบานเมืองและชุมชน ตลอดจนการตรวจสอบและการแสดงประชามติที่มีผลตอความเปนอยู
ดวย
5. หลักความรับผิดชอบ เปนการสํานึกในหนาที่ที่มีตอสังคม โดยมีหนวยงานหรือ
บุคคลผูรับผิดชอบในการดําเนินการนั้น ๆ
6. หลักความคุมคา เปนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหใชประโยชน
สูงสุดและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
4. กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานที่ไดใ หค วามสําคัญกับธรรมาภิบาล โดยมีก าร
เสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีของกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงไดกําหนด
องคประกอบ ไว 11 องคประกอบ ไดแก
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1. การมีสวนรวม (participation) เปนการมีสว นรวมของประชาชนและเจาหนาของรัฐ
ในการบริ ห ารจัด การ เพื่อ ให เกิ ด ความคิ ด ริ เริ่ ม และพลั งการทํา งานที่ สอดประสานกั น เพื่ อ บรรลุ
เปาหมายในการใหบริการประชาชน
2. ความยั่งยืน (sustainability) เปน การบริหารจัดการที่มีค วามสมดุลกัน ในวิถีชีวิต
ความเปนอยูที่สอดคลองกับธรรมชาติ
3. ประชาชนมีความรูสึกวาเปนสิ่งที่ชอบธรรม (legitimacy) การยอมรับที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการของภาครัฐ ซึ่งสอดคลองกับความตองการของประชาชน และประชาชนพรอมที่จะยอม
สูญเสียประโยชนสวนตนไปเพื่อประโยชนสวนรวมที่ตองรับผิดชอบรวมกัน
4. มี ค วามโปรงใส (transparency) การบริหารจัด การในด านตาง ๆ มีก ารเปด เผย
ตรงไปตรงมาและเปนไปตามที่กําหนดไว ตลอดจนการตรวจสอบการทํางานเพื่อใหเกิดความโปรงใส
5. ความเปน ธรรม (equity) และความเสมอภาค (equality) มีก ารกระจายการพัฒ นา
อยางทั่วถึงเทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติ และมีระบบการรับเรื่องราวรองทุกขที่ชัดเจน
6. ความสามารถที่จะพัฒนาทรัพยากรและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
คือ การพัฒนาบุคลากรใหเกิดความรูและทักษะการทํางาน ตลอดจนการนําไปใชเพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่
ถูกตองเปนธรรม
7. การสงเสริมความเสมอภาคทางเพศ (promoting gender balance) เปดโอกาสใหสตรี
ทุกลุมไดมีบทบาทในการพัฒนาสังคมในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะการปกครองสวนทองถิ่นใหมาขึ้น
8. การอดทนอดกลั้น (tolerance) และการยอมรับ (acceptance) ตอทัศนะที่หลากหลาย
(Diverse Perspectives) เพื่อหาฉันทามติ และลดความขัดแยงดวยเหตุผล และเปนที่ยอมรับของทุกฝาย
9. การดําเนินการตาหลักนิติธรรม (operating by rule of law) พัฒนา ปรับปรุง แกไข
และเพิ่มเติมกฎหมายใหมีความทันสมัยและเปนธรรม
10. ความรับผิดชอบ (accountability) เจาหนาที่ตองมีความรับผิดชอบตอประชาชน
ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานเปนตัวชีว้ ัดในความสําเร็จของหนวยงาน
11. การเปนผูกํากับดูแล (regulator) ในที่นี้เปนการโอนภารกิจ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทองถิ่นไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการ ซึ่งจะมีความใกลชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด (การกํากับดูแลเปนการบริหารจัดการแทนการควบคุม)
5. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หลักธรรมาภิบาลของ ก.พ. เปน
ผลมาจากการประชุมประจําปร ะหวา ง ก.พ. กับ สว นราชการ เมื่อวัน ที่ 23 ธัน วาคม 2542 ซึ่งเน น
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการใหบริการของรัฐ ประกอบไปดวย 6 หลัก คือ 1. หลักนิติธรรม
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2. หลักความโปรงใส 3. หลักความรับผิดชอบ 4. หลักความคุมคา 5. หลักการมีสวนรวม 6. หลัก
คุณธรรม5
ทั้งนี้ สํานัก งาน ก.พ. ไดมีหลัก ธรรมาภิบาลที่เหมือนกับหลักธรรมาภิบาลของสํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยสํานักงาน ก.พ. เนนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการใหบริการของรัฐ แต ธรร
มาภิบาลเนนเกี่ยวกับการกําหนดเปนกรอบแนวทางใหแกหนวยงานราชการไดถือปฏิบัติ
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ไดถูกนิยามและมีองคประกอบหลายอยางซึ่งเหมือนกัน
บา งและแตกต า งกัน บ า ง ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กับ แนวความคิ ด ของแต ล ะหน ว ยงาน แต ล ะบุ ค คลที่ จ ะให
องคประกอบนั้น ๆ
การใหองคประกอบที่แยกยอยและลึกลงไปนั้นอาจจะสรางปญหาใหกับทางวิชาการได
เพราะจะสรางความสับสนในการนําไปใชหรือการปฏิบัติ บางครั้งทําใหเกิดการสับสนและไมรูวาจะใช
ของหนวยงานใดหรือของนักวิชาการทานใด ดังนั้น เพื่อใหงายตอการศึกษา ผูวิจัยจึงไดเรียบเรียงเปน
ตารางเพื่อเปรียบเทียบหนวยงานที่ใหองคประกอบของธรรมาภิบาล เพื่อใหเกิดความเขาใจ ดังนีต้ อไปนี้

5

หลักคุณธรรม และความคุมคาจะดูเปนเรื่องที่ยากในการอธิบาย บอยครั้งอาจเปนเรื่อง ทางอัตวิสัย (Subjectivity)
ของแตละบุคคล หนวยงานที่ใหแนวคิดประเด็นนี้ อธิบายวา คุณธรรมในที่นี้ครอบคลุมอยางนอย 2 ประการ 1. การ
ยึดหลักวิชาชีพนิยม (Professionalism) โดยตระหนักวาอาชีพตนเปนประโยชนตอตนเองและสังคม และปฏิเสธที่
“รูแจง” เกี่ยวกับอาชีพตน 2. การยึดจรรยาบรรณ ไดแก มาตรฐานความประพฤติและการใชดุลยพินิจทางศีลธรรมวา
ถู ก หรื อ ผิ ด สมควรหรื อ ไม ส มควร ขณะที่ ค วามคุ ม ค า อาจกล า วสรุ ป ความได ว า เป น การปฏิ บั ติง านอย า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตลอดจนใชทรัพยากรทางสังคมใหถูกตอง เหมาะสมสูงสุด
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ตารางที่ 2.2 องคประกอบของธรรมาภิบาล
บุคคล / องคกรที่ใช
UN ESCAP

World Bank

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2541),
UNDP

องคประกอบ
ลักษณะเดน
1. การมีสว นรวม
2. หลักนิติธรรม
เปนแนวคิด
3. ความโปรงใส
”กระแสหลัก”
4. ความสอดคลองกัน
เกี่ยวกับ
5. ความตอบสนอง
กระบวนการ
6. ความเทาเทียมและความครอบคลุม
ตัดสินใจ
7. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
8. ความรับผิดชอบ
1. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และ
พันธหนาที่ (voice and accountability)
2. ความไมมั่นคงทางการเมืองและความ
เปนแนวคิด
รุนแรง (political instability and violence)
”กระแสหลัก”
3.ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง รั ฐ บ า ล
เกี่ยวกับวิธีการ
(governance effectiveness)
ปฏิบัติในการใช
4. คุณภาพของขอบังคับ (regulatory burden)
อํานาจ
5. หลักนิติธรรม (rule of law)
6. การควบคุมการคอรัปชั่น (control
of corruption)
1. การมีสวนรวมของประชาชน
2. กฎหมายที่ยุติธรรม
3. เปดเผยโปรงใส
4. การมีฉันทานุมัติในสังคม
5. กลไกการเมืองที่ชอบธรรม
6. ความเสมอภาค
7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. พันธะความรับผิดชอบตอสังคม
9. การมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ
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ตารางที่ 2.2 องคประกอบของธรรมาภิบาล (ตอ)
บุคคล องคกรที่ใช
1. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน (ก.พ.) (2542)
2. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร) (2542)
3. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.) (2542)
4. สํานักนายกรัฐมนตรี (2542)
อมรา พงศาพิชญ และ
นิตยา กัทลีรดะพันธ (2541)
(สถาบันพระปกเกลา, 2549)

อานันท ปนยารชุน (2541)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

องคประกอบ
หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม
ความโปรงใส
การมีสวนรวม
ความสํานึกรับผิดชอบ
ความคุมคา6

ลักษณะเดน
เปนแนวคิด
“กระแสหลัก”
ในวงราชการ
ไทย

1. การมีสวนรวม (participation)
2. มีความโปรงใส (transparency)
3. การทํางานอยางมี หลักการและเหตุผล
และสามารถตรวจสอบได (accountability)
4. สามารถคาดการณได (predictability)

เป น งานที่ ก ล า วถึ ง
องค ก รให ทุ น แก
ภาคประชาสั ง คม
ซึ่งแตละ หนวยงาน
เ ห ล า นี้ มี ผ ล ต อ
ปญหาทางเศรษฐกิจ
และการมี ส วนร วม
ของภาคประชาสังคม

1. กฎหมายที่เปนธรรม
2. (กระบวนการในการออกกฎหมาย)
ต อ งเป ด โอกาสให ทุ ก ฝ า ยมี ส ว น
รวมและโปรงใส
3. ตองมีระบบตรวจสอบที่เหมาะสม
4. มีภาคประชาสังคมที่เขมแข็ง ตองมี
สื่อที่อิสระ เพื่อรับประกันประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบ
5.สามารถคาดการณ ได (predictability)
และรับผิดชอบ (accountability)

เปนการนําเสนอ
แนวคิ ด เรื่ อ งนี้
จ า ก มุ ม ม อ ง
ขั้ น ต อ น ท า ง
กฎหมาย รวมทั้ง
ชี้ ใ ห เ ห็ น
ขอบกพรองของ
กระบวนการนิติ
บัญญัติของไทย

ในป พ.ศ. 2546 มีการออกพระราชกฤษฎีกาที่ครอบคลุมถึงการบริหารภาครัฐแนวใหม (New Public Management)
ซึ่งประกอบด ว ย การเป น องคก รแห งการเรีย นรู (Learning Organization) และการจัด การความรู (Knowledge
Management) ประกอบเขากับหลักการทั้ง 6 นี้
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ตารางที่ 2.2 องคประกอบของธรรมาภิบาล (ตอ)
บุคคล องคกรที่ใช
ธีรยุทธ บุญมี

องคประกอบ
1.ปฏิรูปองคกร สถาบัน และพฤติกรรม
ของบุคคลเพื่อใหประเทศเขมแข็ง
2. ทําใหประชาชนเขมแข็ง
3. การพึ่งตนเองของสังคมไทย
4. ยึดถือปรัชญาทางเศรษฐกิจแบบกิน
อยูพอเพียง
5. วางยุทธศาสตร หรือแผนฟนฟูทาง
เศรษฐกิจที่ถูกตอง
6. สงเสริมความเกื้อกูลในสังคมไทย

ลักษณะเดน
ถึ ง แ ม
แนวความคิ ด
เหล า นี้ จ ะเป น
ก า ร ก ล า ว ถึ ง
หลักการกวางๆ
โดยใช ภ าษาที่
ตางออกไป แต
ธี ร ยุ ท ธ มั ก ถู ก
กล า วถึ ง และ
อ า ง อิ ง เ ส ม อ
เ มื่ อ ก ล า ว ถึ ง
“ธรรมาภิบาล”

เมทินี พงษเวช และ
สุธีรา ทอมสัน
(สถาบันพระปกเกลา, 2549)

ทั้ง 2 ทานนี้มีค วามเห็น โดยรวมแลว
สอดคลองกับแนวคิดของนักคิดอื่นๆ
เช น หลัก นิติ ธ รรม, ความโปร งใส,
การมีสวนรวม, สํานึกรับผิดชอบ

อย า งไรก็ ต าม
จุด เดนของงาน
ชิ้ น นี้ อ ยู ที่ ก าร
เนนความสําคัญ
ของ ก าร ผ สม
ผสาน บทบาท
ความเสมอภาค
ของ เพศ หญิ ง
ชายมากขึ้น
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ตารางที่ 2.2 องคประกอบของธรรมาภิบาล (ตอ)
บุคคล องคกรที่ใช
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย

กระทรวงมหาดไทย

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542)

องคประกอบ
1.หลักนิติศาสตร 2. หลักคุณธรรม
3.หลักความโปรงใส
4.หลักการมีสวนรวม
5.หลักความรับผิดชอบ
6.หลักความคุมคา7
1.การมีสวนรวม
2.ความยั่งยืน (sustainability)
3.ประชาชนมีความรูสึกวาเปนสิ่งที่
ชอบธรรม (legitimacy)
4.มีความโปรงใส
5.มีความเปนธรรม (equity)
6.มีความสามารถที่จะพัฒนา
ทรัพยากรและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี
7.สงเสริมความเสมอภาคทางเพศ
8.การอดทนอดกลั้น (tolerance)
9.การดําเนินการตามหลักนิติธรรม
10. ความรับผิดชอบ
11. การเปนผูกํากับดูแล (regulator)
1.การมีสวนรวม (participation)
2.ความโปรงใส (transparency)
3.ความรับผิดชอบที่ตองตอบคําถาม
และถูกวิจารณได (accountability)

ลักษณะเดน

ที่มา : ดัดแปลงจาก สมบูร ณ ศิริประชัย . (2552). ธรรมาภิบาลภายใตกระแสโลกาภิวัฒน : นัยตอ
ประเทศไทย. หนา 58-61
7

หลักการนี้ครอบคลุม เชื่ อมโยงไปถึงวิธีคิด ของสํานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแหงชาติ
(สศช.) เนื่องจากจัดทําจากขอมูลชุดเดียวกัน
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2.5 ธรรมาภิบาลในประเทศไทย
การพัฒนาธรรมาภิบาลในประเทศไทยนั้น ไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง ควบคูกับการ
พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่เห็นไดชัดก็คือชวงของการปฏิวัติของภาคประชาชน 14
ตุลา 2516 ไดทําใหเกิดการมีสวนรวมทางการเมืองขึ้น นั่นก็คือการพัฒนาความรูที่ประชาชนสามารถเขา
มามีสวนรวมในการกําหนดอนาคตของประเทศไทยได แตหลายตอหลายครั้งการพัฒนาดานธรรมาภิบาล
ก็ยังไมเกิดผลเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน เหตุผลที่เปนเชนนั้น คือ การขาดแรงสนับสนุนอยางจริงจังจาก
ภาครัฐและการเขามามีสวนรวมของภาคประชาชน และในอดีตรัฐบาลเองเปนผูกระทําผิดธรรมาภิบาล
เห็น ไดจ ากการขาดจริยธรรม คุณ ธรรม ด านการบริหารจัด การภาคารัฐ เช น การคอรรั ปชั่น ของ
นักการเมือง และขาราชการ การประพฤติผิดดานวินัย เปนตน ดวยเหตุนี้เองทําใหปญหาตาง ๆ สะสม
และแกไขไดยาก
การปฏิรูประบบราชการในสมัยพลเอก เปรม ตินสูลลานนท พ.ศ. 2523 ไดมีนโยบาย
เกี่ยวกับ การปฏิ รูประบบราชการและระเบีย บบริหารราชการแผน ดิ น โดยจํากัด การขยายตัว ของ
ขาราชการและลูกจางไมเกิดรอยละ 2 ของจํานวนขาราชการ มีการจัดทําแผนอัตรากําลังคน 3 ปมาใช
อีกอยางหนึ่งก็คือ การปฏิรูปดานการบริหารจัดการเพื่อลดความซ้ําซอนของงานลง เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการบริหารจัดการ แตในขณะนั้นนโยบายก็ไมไดรับความสนใจอยางจริงจังจากขาราชการ
เชนเดียวกับในสมัยของ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน ในป 2532 ไดมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วา ดว ยการปฏิบั ติ ร าชการเพื่อ ประชาชนของหน ว ยงานของรัฐ พ.ศ 2532 เพื่ อใช ใ นการปรั งปรุ ง
ประสิทธิภาพของการบริหารราชการ แตก็ไมไดรับความสนใจจากหนวยงานของรัฐ
จนกระทั่งเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้น ในราวป 2539 ตอเนื่องถึงป 2540 ทําใหเศรษฐกิจ
ไทยตกต่ําถึงขีด สุด เกิด ภาวะลมทางเศรษฐกิจ บริษัทมากมายตองปด ตัว ลง และตองปลดคนงาน
ออกเปน จํานวนมาก การเงิน การธนาคารลมสลาย เกิด การประทว งรัฐบาลใหลาออกอยางรุน แรง
มิหนําซ้ําภาวะการณลมละลายทําใหคนคิดพยายามฆาตัวตายมากที่สุด ผลจากพิษเศรษฐกิจเหลานี้ ทําให
ประเทศไทยตองกูเงิน จาก IMF (International Monetary Fund) เพื่อใชในการฟนฟูเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ แตการกูเงินจาก กองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ IMF นั้น ไดมีเงื่อนไขที่ใหประเทศไทย
ตองจัดทําหรือสรางธรรมาภิบาลขึ้นในสังคมไทย เนื่องจาก IMF8 รูดีถงึ สาเหตุที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้น
ในประเทศไทยเนื่องมาจากการขาดการบริหารจัดการที่ดีนั่นเอง
8

การปลอยเงินกูภายใตโครงการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ ของ IMF นี้ IMF มีประสบการณอยางดีในการปลอย
เงินกู ใหกับ ลูกหนี้ที่เป นประเทศกําลังพัฒนา ดังนั้น IMF จึ งตระหนักว า การปฏิ รูปโดยการปรับ โครงสรา งทาง
เศรษฐกิจนั้นไมอาจทําไดอยางมีประสิทธิภาพ ถาปราศจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสถาบันธรรมาภิบาล
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ดังที่ทราบกันทั่วไปแลววา สาเหตุสําคัญประการหนึ่งเกิดจากความบกพรอง ความออนแอ
และหยอนประสิทธิภาพของกลไกดานการบริหารจัดการในระดับชาติและระดับองคกรทั้งในภาครัฐและ
เอกชน รวมไปถึงการทุจริตและการกระทําผิดจริยธรรมในวิชาชีพ ซึ่งพิจารณาได ดังนี้
1 สาเหตุของการขาดการบริหารจัดการที่ดีภายในประเทศ
1.1 การขาดกลไกและกฎเกณฑที่ดีพอในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม พบวา
กลไกที่มีอยูบกพรอง ไมสามารถเตือนภัยที่เคลื่อนตัวเขามากระทบระบบเศรษฐกิจและการเงินอยาง
รวดเร็วได รวมทั้ง เมื่อถูกกระทบแลวยังไมสามารถปรับเปลี่ยนกลไกและฟนเฟองการบริหารจัดการ
ตาง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนทันตอสถานการณได
1.2 ความออนดอยและถดถอยของกลุมขาราชการ นัก วิชาการหรือเทคโนแครต
(Technocrats) ซึ่งคนกลุมนี้ ควรจะตองมีบทบาทสําคัญในการศึกษา คนควา เสนอแนะนโยบายและ
แกไขขอบกพรองตาง ๆ ที่จําเปนในการบริหารประเทศ
1.3 ระบบการตัดสินใจและบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนมีลักษณะที่
ขาดความโปรงใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม สงผลใหตัวระบบเองไมมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็เปด
โอกาสหรือชองทางใหเกิดการฉอฉล ผิดจริยธรรมในวิชาชีพขึ้นได
1.4 ประชาชนขาดขอมูลขาวสาร ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณบานเมือง
อยางชัดเจน จึงทําใหไมมีโอกาสในการรวมตัดสินใจและรวมแกไขปญหา
1.5 ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งเกิดขึ้นอยางกวางขวาง
และมีการรวมกันการทําทุจริตอยางเปนกระบวนการ
จากปญหาดังกลาว ประเทศไทยในอดีตมิไดตระหนักถึงการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
หรือทําใหขาดธรรมาภิบาล ในการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งในอดีตนั้นจะเปนราชการบริหาร ซึ่งไม
เกิดประสิทธิภาพ และเกิด การทุจ ริต ประพฤติมิชอบในวงราชการสูง ซึ่งตองมีการปรับเปลี่ยนเปน
บริหารราชการแผน ดิน จึงทําใหการทํางานในระบบราชการมีประสิทธิภ าพ มีหลักวิชาการในการ
บริหารงานราชการขึ้น
ดังนั้น การแกไขปญหาจากการตั้งเงื่อนไขของ IMF ก็คือ การขจัด สาเหตุข องปญหา
ดังกลาวขางตนโดยการสรางธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ใหปรากฏเปน
จริงในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยการแกไขปญหาอยางยั้งยืน โดย
ภาครั ฐ ซึ่ ง เป น หน ว ยงานหลั ก จะต อ งมี ก ารปฏิ รู ป บทบาท หน า ที่ โครงสร า งและ
กระบวนการทํางานของหนว ยงาน กลไกการบริหารใหสามารถบริหารทรัพยากรของสังคมอยาง
โปรงใส ซื่อตรงเปนธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีสมรรถนะสูงในการนําบริการของรัฐที่มี
คุณภาพไปสูประชาชน โดยจะตองมีการเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและวิธีทํางานของเจาหนาที่รัฐ ให
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ทํางานโดยยึดถือประชาชนเปนศูนยกลางและสามารถ รวมทํางานกับภาคประชาชนและภาคเอกชนได
อยางราบรื่น
ภาคธุรกิจเอกชน จะตองมีการปฏิรูปและกําหนดกติกาในหนวยงานของภาคธุรกิจเอกชน
เชน บรรษัท บริษัท หางหุนสว น ใหมีกติก าการทํางานที่โ ปรงใส ซื่อตรง เปนธรรมตอลูกค า ความ
รับผิด ชอบตอผูถือหุน และตอสังคม รวมทั้งมีร ะบบติด ตามตรวจสอบการใหบริก ารที่มีมาตรฐาน
เทียบเทาระดับสากล และรวมทํางานกับภาครัฐและภาคประชาชนไดอยางราบรื่น เปนมิตรและมีความ
ไววางใจซึ่งกันและกัน
ภาคประชาชน จะตองสรางความตระหนักหรือสํานึกตั้งแตระดับปจเจกบุคคลถึงระดับ
กลุมประชาสังคม ในเรื่องของสิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบตอตนเองและสาธารณะทั้งในทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อเปนพลังของประเทศที่มคี ุณภาพ มีความรู ความเขาใจในหลักการของ
การสรางกลไกการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีหรือธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นและทํานุบํารุงรักษา
ใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
นอกจากนี้แลว ยังมีกระแสหลักจากภายนอกประเทศเปนเงื่อนไขใหเกิดการบริหารจัดการโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลและมีอิทธิพลตอความกระตือรือรนที่จะสรางธรรมาภิบาลขึ้นในสังคมไทย
2. สาเหตุจากภายนอกประเทศที่ทําใหเกิดธรรมาภิบาล
2.1 กระแสประชาธิปไตยในสังคมโลกมีอิทธิพลตอแนวคิดและคานิยมในการพัฒนา
ของประเทศตาง ๆ อยางกวางขวาง โดยเฉพาะการใหค วามสําคัญตอการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การมีสวนรวมของประชาชน การพิทักษสิทธิมนุษยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมากขึน้
2.2 กระแสของการผลักดันใหมีการปฏิรูปในเรื่องโลกาภิบาล (global governance)
และการจัดการระบบเศรษฐกิจโลก (global economic governance) โดยการพัฒนาองคกรระหวางประเทศ
ใหมีบทบาทในดานการเมือง ความมั่น คงและเศรษฐกิจของโลกมากขึ้น รวมทั้งการปฏิรูปองคการ
ระหวางประเทศใหมีความโปรงใสและมีความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น
2.3 กระแสสั ง คมทั่ ว โลก โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ กระบวนการมี ส ว นร ว มของ
ประชาชน การกระจายอํานาจและการพัฒนาทองถิ่น ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นการเคารพสิทธิ
ซึ่งกันและกัน โดยตระหนักถึ งสิทธิของเด็ก สตรี และคนชรา และใหค วามสําคัญตอการเสริมสราง
ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเนนความโปรงใส การตรวจสอบได ความมีสํานึก
รับผิดชอบ และการเสริมสรางประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ
2.4 เงื่ อ นไขจาก IMF ที่ จ ะต อ งจั ด ให มี ก ารบริ ห ารจั ด การบ า นเมื อ งที่ ดี ห รื อ
ธรรมาภิบาลขึ้นในประเทศไทย

40
จากเงื่อนไขภายนอกดังกลาว สงผลใหเกิดการปรับแกกฎหมายภายในใหสามารถรองรับ
กับกระแสภายนอก เพื่อใหเกิดการเสริมสรางธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในการ
บริหารจัดการประเทศ ดังนี้
3 การปรับแกกฎหมายภายในเพื่อใหสอดคลองกับกระแสภายนอกเพื่อใหเกิดการเสริมสราง
ธรรมาภิบาล
3.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดวางรากฐานของธรรมาภิบาลไว
อยางครบถว น หลัก การที่สําคัญ ไดแก การสรางความโปรงใสในการบริหารจัด การประเทศ การ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทุกดานทั้งระดับชาติ ทองถิ่น ชุมชนและ
ในทุกระดับตั้งแตรวมรับรูไปจนถึงรวมทําและรวมรับผล
3.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 ที่สงผลใหเกิดการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งเปนกลไกหลักใน การบริหารจัดการประเทศ
ไปสูการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่มุงเนนการสรางระบบบริหารจัดการที่ดี การเปนองคกรแหง
การเรียนรู การบริหารจัดการมุงผลสัมฤทธิ์ สงผลใหภาคราชการตองปรับแนวทางการบริหารจัดการ
โดยมีการกําหนดเปาหมาย แนวทาง วิธีการใหบริการแกกลุมผูรับบริการที่ชัดเจน รวมถึงมีความชัดเจน
ในเรื่องผลผลิต ผลลัพธ ที่สามารถวั ดผลอยางเปน รูปธรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนไปใน
ทิศทางที่สนับสนุน ใหเกิดธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการประเทศ โดยเฉพาะการเปดโอกาสให
ภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะแทนภาครัฐมากขึ้น สวนภารกิจที่ภาครัฐตองเปน
ผูดําเนินการเองใหปรับรูปแบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพและมีความคลองตัวสูง
นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพการ
ใหบริการและในระดับบุคคลโดยมีตัวชี้วัด และ Best Practice เพื่อใชเปนเกณฑในการประเมินผลที่
ชัดเจน และนําผลการประเมินไปใชประกอบในการพิจารณาจัดสรรรางวัลประจําปของสวนราชการ การ
พิจารณาความดีความชอบในระดับเจาหนาที่ และรายงานผลการปฏิบัติราชการขององคกรตอสาธารณะ
จากเหตุผลดังกลาว พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
มาตรา 3/1 บัญญัติวา การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองเปน ไปเพื่อ ประโยชนสุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การ
ลดขั้น ตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจ การตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน
การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ตอง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
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ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได
ดังนั้น จากวรรคสาม ที่บัญญัติวาในการปฏิบัติหนาที่ข องสว นราชการตองใชวิธีก าร
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี นั่นแสดงวาตองมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติให ก.พ.ร. ปรับปรุงและจัดระบบการตรวจสอบภาคราชการเสียใหมใหมี
ความสอดคล อ งกับ การพั ฒ นาระบบราชการ และระบบการบริ หารการคลั งภาครัฐ ด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ตลอดจนหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาวาดว ย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
จากบทบัญญัติ ดังกลาว จึงไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดว ยหลัก เกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ขึ้นมา โดยมี เปาหมายสําคัญ 7 ประการ กําหนดไวในมาตรา 6
แหงพระราชกฤษฎีกา
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้
1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
4. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
บทบัญญัติดังกลาว เปน การกําหนดขอบเขตความหมายของคําวา “การบริหารกิจ การ
บานเมืองที่ด”ี ในภาพรวมซึ่งจะเปนการชี้ใหเห็นวัตถุประสงคของการบริหารราชการที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาฯ และเปน แนวทางในการปฏิบัติราชการของทุก สว นราชการในการกระทําภารกิจใด
ภารกิจหนึ่งวา ตองมีความมุงหมายใหบรรลุเปาหมายในสิ่งเหลานี้ คือ
1. เกิ ด ประโยชน สุ ข ของประชาชน ซึ่ ง ได แ ก การบริ ห ารราชการที่ ต อบสนอง
(Responsiveness) ตอความตองการของประชาชนและพยายามมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive
impact) ตอการพัฒนาชีวิตของประชาชน
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2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ซึ่งไดแก การบริหารเพื่อใหไดรับผลลัพธ (outcome)
ตรงตามวัตถุประสงค (objective) ที่วางไว โดยมีการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Result-Based
management) และการจัดทําขอตกลงวาดวยผลงาน(performance agreement) ในทุกระดับ
3. มีประสิทธิภ าพและเกิด ความคุมคาในเชิงภารกิจ ของรัฐ ซึ่งไดแก การบริหารที่
จะตองพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขา (input) กับผลลัพธ (outcome) ที่เกิดขึ้น โดยมี
การทํา Cost-Benefit Analysis ใหสามารถวิเคราะหความเปนไปไดและความคุมคาของแผนงานหรือ
โครงการตาง ๆ เทียบกับประโยชนที่ไดรับ รวมทั้งจัดระบบการวางเปาหมายการทํางานและวัดผลงาน
ของแตละบุคคล (individual scorecards) ที่เชื่อมโยงกับระดับองคการ (organization scorecards)
4. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ซึ่งไดแก การกําหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) และจัดใหมีการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจ (empowerment) เพื่อใหการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกลตัวกับประชาชน รวมทั้ง
การปฏิบัติงานในรูปแบบ One-Stop Service
5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ ซึ่งไดแก การทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนทํางานใหมอยูเสมอ (process redesign) ซึ่งจําเปนตองทบทวนลําดับ
ความสําคัญและความจําเปนของแผนงานและโครงการทุกระยะ (program evaluation) การยุบเลิกสวน
ราชการที่ไมจําเปนและการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ ใหเหมาะสมกับสภาวการณอยูเสมอ
6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ ซึ่ง
ไดแก การปฏิบัติราชการที่มุงเนนถึงความตองการและความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการเปนหลัก
โดยมีการสํารวจความตองการของประชาชน (citizen survey) และความพึงพอใจของผูรับบริการ (customer
Survey) ในหลากหลายวิธีและเปนไปอยางสม่ําเสมอเพื่อนํามาปรับปรุงการปฏิบัติราชการตอไป
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ ซึ่งไดแก การตรวจสอบและ
วัดผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดการควบคุมตนเอง (internal control) ซึ่งจะทําใหสามารถผลักดันการ
ปฏิบัติงานขององคกรใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ (ธฤษณุ, 39 - 45)
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2.6 แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล
2.5.1 ความเปนมาของเทศบาล
เมื่อป พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดําริใหทดลอง
จัดตั้งหนวยการปกครองแบบใหมในระดับทองถิ่น เรียกวาสุขาภิบาลกรุงเทพฯ การจัดตั้งครั้งนั้นเกิดจาก
ในหลวงรัชกาลที่ 5 ไดเสร็จประพาสยุโรปและประเทศเพื่อนบานที่เปนเมืองขึ้นของอังกฤษหลายครั้ง
และไดทรงทอดพระเนตรบทบาทของหนว ยงานทองถิ่น ในการดูแลทองถิ่นของตนเองในประเทศ
เหลานั้น การจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ในป พ.ศ. 2440 เปนไปตามกฎหมายที่เรียกวาพระราชกําหนด
สุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 แตแทนที่การปกครองทองถิ่นดังกลาวจะเปนแบบการปกครองตนเองใน
ระดับทองถิ่น (Local Self Government) เชนในตะวันตกที่สมาชิกสภาและฝายบริหารมาจากการเลือกตั้ง
ประชาชน สุขาภิบาลกรุงเทพฯ กลับมีลักษณะเปนการปกครองทองถิ่นโดยขาราชการประจํา (Local
Government by Government Officials) ที่ผูบริหารสุขาภิบาลกรุงเทพฯ เมื่อแรกตั้งกลับเปนขาราชการ
ประจําทั้งสิ้น คือ เสนาบดีกระทรวงนครบาล นายชาง และนายแพทย
ตอมา ในป พ.ศ. 2448 หลังจากที่เคยเสด็จตลาดทาฉลอม เมืองสมุทรสาครและทรงพบวา
ตลาดสกปรกมาก และสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีมหาดไทยไดตําหนิขาราชการเมือง
สมุทรสาคร จนสงผลใหต ลาดและเมืองทาฉลอมไดรับการดูแลอยางดีในเวลาตอมา จึงไดทรงจัดตั้ง
สุขาภิบาลทาฉลอมขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 (ร.ศ. 124) และ 2 ปหลังจากนั้นก็ไดมีการตรวจ
พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ใหมีการจัดตั้งสุขาภิบาลในหัวเมืองตาง ๆ ทั่ว
ประเทศ สุขาภิบาลเหลานั้นลวนมีกรรมการเปนขาราชการประจําทั้งสิ้น ซึ่งชี้ใหเห็นวาตองการพัฒนาการ
ปกครองทองถิ่นแบบเมืองมากกวาการปกครองตนเองในระดับทองถิ่น
พระราชบัญญัติสุขาภิบาลฉบับดังกลาวแบงสุขาภิบาลออกเปน 2 ประเภท คือ สุขาภิบาล
เมืองและสุขาภิบาลตําบล อยางแรกมีกรรมการ 11 คน อยางหลังมีกรรมการ 5 คน ปรากฏวากรรมการ
ทั้งหมดลวนเปนขาราชการสวนภูมิภาค ไดแก ผูวาราชการเมือง ปลัดเมือง นายอําเภอ ครู และกํานัน
ผูใหญบาน สุขาภิบาลทั้งสองประเภทนี้มีองคกรทํางานชุดเดียว คือคณะกรรมการสุขาภิบาลซึ่งทําหนาที่
ทั้งดานนิติบัญญัติและบริหาร
สุขาภิบาลทั้ง 2 ประเภทมีหนาที่สําคัญ 4 อยาง คือ รักษาความสะอาดในทองที่ ปองกัน
และรักษาความเจ็บไข บํารุงรักษาถนน และจัดการศึกษาขั้นตนของประชาชน ดวยการสนับสนุนจากรัฐ
การจัดตั้งสุขาภิบาลตามหัวเมืองตาง ๆ จึงกระจายออกไปถึง 35 แหงในรัชสมัยดังกลาว
ในสมัยนี้ ความสนใจของผูนําอยูที่การทดลองจัดตั้งสภาประชาธิปไตย ดังที่เรียกวา “ดุสิต
ธานี” และการสรางขบวนการลูกเสือ ดวยเหตุนี้แม วาสุขาภิบาลจะไมถูกยกเลิก แตเมื่อไมไดรับการ
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สงเสริมจากระดับบนดังที่เคยปรากฏในสมัยกอนหนาจึงสงผลใหสุขาภิบาลตกอยูในสภาพอยูกับที่ทํา
ใหจํานวนสุข าภิบาล คือ 35 แหง ทั่วประเทศไมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ก็ไมมีก ารดําเนิน การใด ๆ เพื่อ
ปรับปรุงหรือจัดตั้งการปกครองทองถิ่นรูปแบบอื่น ๆ ใดอีก
ในป พ.ศ. 2470 ในหลวงรั ช กาลที่ 7 ได ท รงตั้ ง คณะกรรมการขึ้น มาชุ ด หนึ่ ง เพื่ อ
ทําการศึกษาบทเรียนจากประเทศเพื่อนบาน เรียกวา คณะกรรมการจัดการประชาภิบาล นําโดยที่ปรึกษา
ชาวตางประเทศ ชื่อ ริชารด ดี เครก (Richard D. Craig) ผลการศึกษา พบวา ควรจัดตั้งเทศบาลขึ้นมา ราง
พระราชบัญญัติเทศบาลไดรับการพิจารณาในสภาเสนาบดี เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2473 สภา
เสนาบดีเห็นชอบในหลักการและใหกรมรางกฎหมายพิจารณาหลักการในรางกฎหมายฉบับนั้น ตั้งแต
เดือ นกุม ภาพั น ธป เดีย วกั น แตก็ยั งไม มีก ารนํา ออกมาบังคั บใช เ ปน กฎหมายจนเกิด เหตุ ก ารณ 24
มิถุนายน พ.ศ. 2475
สาเหตุที่พระองคทรงเตรียมจัด ตั้งเทศบาล เพราะทรงเห็นวาประชาชนไทยควรจะได
ฝก ฝนควบคุมการของทองถิ่น กอนที่พวกเขาจะควบคุมกิจการของรัฐในระบบรัฐสภาที่เกิด ขึ้น ใน
อนาคต ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2474 พระองคทรงพระราชทานสัมภาษณแกหนังสือพิมพตางประเทศวา
“ขาพเจาเชื่อวา ประชาชนควรจะมีสิทธิมีเสียงในกิจการของทองถิ่น... ขาพเจาเห็นวาเปนการผิดพลาด
ถาเราจะมีการปกครองระบอบรัฐสภา กอนที่ประชาชนจะมีโอกาสเรียนรูและมีประสบการณอยางดี
เกี่ยวกับการใชสิทธิเลือกตั้งในกิจการปกครองทองถิ่น
เนื่องจากสุขาภิบาลไมไดรับความสนใจตอไปในสมัยนี้ สุขาภิบาลจึงยังคงอยูในสภาพเดิม
คือ 35 แหง แตการบริหารก็ลดนอยลงเปนลําดับ เนื่องจากกรรมการสุขาภิบาลเปนขาราชการประจําตอง
ทํางานตามหนาที่หลักของตน เมื่องานของสุขาภิบาลเปนงานฝาก และผูนําไมใหความสนใจ งานฝากก็
จึงแทบไมมีใครใหความสําคัญและดําเนินงาน
รัฐบาลคณะราษฎรมีนโยบายชัด เจนที่จะกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นดวยการสถาปนา
หน ว ยการปกครองตนเองระดั บท อ งถิ่ น ตามแบบตะวัน ตกขึ้ น เป น ครั้ง แรกโดนกฎหมายฉบั บ นี้
กําหนดใหมี เทศบาล 3 ระดับ ไดแก เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล เริ่มตนที่การยกฐาน
นะสุขาภิบาล 35 แหง ที่มีอยูเดิมเปนเทศบาลแลวมีการการจัดตั้งเพิ่มเติม ขณะนั้นมีตําบลจํานวน 4,800
แหง รัฐบาลที่จะยกฐานะตําบลใหเปนเทศบาล ทั้งนี้ เริ่มจัดตั้งเทศบาลครั้งแรกในป พ.ศ. 2478 โดยมิได
จัด ตั้งการปกครองทองถิ่น รูปอื่น อีก เลย พื้น ที่ใ ดจะจัด ตั้งใหเปน เทศบาล รัฐบาลจะเปน ผูพิจ ารณา
กําหนด เวนแตเทศบาลเมืองกฎหมายบังคับใหตองตั้งขึ้นในตําบล หรือสวนของตําบลอันเปนที่ตั้งศาลา
กลางจังหวัด
เทศบาลในชั้นนั้นแบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน 2 องคกร คือ สภาเทศบาลและคณะ
เทศมนตรี ทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารตามลําดับ สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) มาจากการเลือกตั้ง
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ของประชาชนภายในเขตเทศบาลนั้น ๆ วาระสภาเทศบาลและคณะผูบริหารมีกําหนด 5 ป ในระยะแรกนี้
รัฐบาลตระหนักดีวาปกครองตนเองรูปเทศบาลเปนของใหมสําหรับประชาชน อาจยังไมมีความรูความเขาใจ
ที่ดีเพียงพอกําหนดบทเฉพาะกาลกําหนดสวนประกอบของ ส.ท. ตามลําดับขั้น ดังนี้
1. ทองถิ่นใดมีสภาพเปนเทศบาลแลว ใหรัฐบาลแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
มีพื้นความรูตามที่กฎกระทรวงกําหนด เปน ส.ท. เพื่อใหเปน “ผูเริ่มการ”
2. ในระยะเวลา 1 ป นับแตประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ส.ท. มี 2 ประเภท คือ ประเภทที่
ราษฎรเลือกตั้ง และประเทศที่รัฐบาลแตงตั้งมีจํานวนไมเกินประเภทแรก
3. เทศบาลที่ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจบการศึกษาระดับประถมศึกษาเกินกวาครึ่งใหสภา
เทศบาลประกอบดวยสมาชิกประเภทที่มาจากการเลือกตั้งอยางเดียว
เทศบาลมีฐานะเปนนิติบุคคลมีงบประมาณทรัพยสินและเจาหนาที่ของตนเองตลอดจนมี
อํานาจอิสระที่จะปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติสําหรับหนาที่ของเทศบาลมี
กวางขวางมาก เชน รัก ษาความสงบเรียบรอย จัดสรางและบํารุงทางน้ํา ทางบก รัก ษาความสะอาด
กําจัดขยะปองกันและระงับโรคติดตอ ฯลฯ
จากขอเท็จจริงที่ปรากฏ พบวา เทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนี้ มุงไปในทางฝกฝนประชาชนใหเขาใจการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเปนสําคัญหรือกลาวไดวาหนักไปในทางการเมืองมากกวาการ
บริหาร เทศบาลหลายแหงประสบปญหาความไมมีเสถียรภาพของฝายบริหารการปกครองทองถิ่นในรูป
เทศบาลจึงคอนขางอลเวง และไมสรางสรรคความเจริญกาวหนาแกทองถิ่นเทาที่ควร
การจัดตั้งเทศบาลดําเนินไปอยางเชื่องชา ตั้งแตป พ.ศ. 2478- พ.ศ. 2488 มีจํานวนเทศบาล
เพียง 117 แหงเทานั้น จนกระทั่งป พ.ศ. 2500 มีการยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเปนเทศบาลตําบลอีก 3 แหง
คิดเนื้อที่ตําบลที่ยกฐานะเปนเทศบาลเพียง 239 ตําบล จากจํานวนตําบลทั้งสิ้นสี่พันตําบลเศษ เหตุผล
หลักก็นาจะเปนเพราะวาเทศบาลมีงบประมาณและอํานาจจํากัด รวมทั้งประชาชนขาดความรูความ
เขาใจ และความสนใจในการปกครองตนเอง
รัฐบาลพยายามแกไขปญหาอุปสรรคที่เผชิญอยู เพื่อใหเทศบาลไดรับความเจริญกาวหนา
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 : บังคับใชสืบเนื่องมากระทั่งปจจุบัน โดยมีการ
แกไขเพิ่มเติมหลายครั้ง
ถึงแมวากฎหมายจัดตั้งเทศบาลที่เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2476 รัฐบาลมีเจตนาดีตอประเทศและ
ทองถิ่นก็ตาม แตมีการจัดระบบที่ยังไมถูกตองตามหลักสากลนัก กลาวคือ เปนการจัดตั้งขึ้นโดยผลของ
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กฎหมาย มิไดมาจากการเรียกรองของประชาชน และรูปแบบเทศบาลกําหนดไวเพียงแบบเดียว คือ แบบ
มีสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี รวมทั้งบัญญัติหนาที่เทศบาลไวอยางจํากัด ตามลําดับขั้นของเทศบาล
ทั้งที่อาจไมตรงกับลักษณะภูมิประเทศและความตองการของชุมชน ตลอดจนมีการควบคุมกํากับดูแล
อยางใกลชิด
หลังจากใชพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476 ไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายเทศบาล
อีก คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2481 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2486 ใชอยู 10 ป จึง
เปลี่ยนเปนพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งใชตอเนื่องถึงปจจุบัน โดยมีการแกไขเพิ่มเติมหลายครั้ง
กฎหมายดังกลาวกําหนดใหเทศบาลเปนทบวงการเมืองมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการทองถิ่น
สําหรับหลักเกณฑการจัดตั้งเทศบาลอาศัยจํานวนประชากรและความหนาแนนความเจริญทางเศรษฐกิจ
ของทองถิ่นและความสําคัญทางการเมือง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเสนอเปนพระราชกฤษฎีกา โดยแบง
ประเภทเทศบาลเปน 3 ระดับ ทํานองเดียวกับกฎหมายเกา คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาล
นคร ความแตกตางระหวางประเภทขึน้ กับประชากร ความหนาแนน และรายได สําหรับโครองสรางของ
เทศบาลยังประกอบดวยสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีเชนเดิม
ในชั้ น ต น สมาชิ ก สภาเทศบาล มี 2 ประเภท คื อ ที่ ม าจากราษฎรเลื อ กตั้ ง และที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง ตอมาป พ.ศ. 2499 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมเหลือเพียงสมาชิก
ประเภทแรกเทานั้น มีวาระดํารงตําแหนง 5 ป เปน ที่ยอมรับกัน ทั่ว ไปวา เทศบาลเปน รูปแบบการ
ปกครองทองถิ่นที่กาวหนารวมทั้งมีความเขมแข็งในการบริหารงานทองถิ่นมากที่สุด กฎหมายบัญญัติ
อํานาจหนาที่ของเทศบาลอยางกวางขวางสามารถทําการนอกเขตและรวมปฏิบัติงานกับเทศบาลอื่นใน
ลักษณะที่เรียกวา สหการ ไดดวย
ปจจุบันเทศบาลมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป และเปนได ไมเกิน 2 สมัยติดตอกัน ซึ่งทํา
ใหการผูกติดอํานาจนั้น ทําไดยาก และเปนการแกไขปญหาดานการบริหารจัดการและการประพฤติมิ
ชอบดวย ปจจุบันนี้ไดมีการใช พ.ร.บ. เทศบาล (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 เปนฉบับลาสุด
(ธฤษณุ, 49 - 53)
2.5.2 โครงสรางของเทศบาลนครในประเทศไทย
เทศบาลนั้นมีโครงสรางตามตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
12) พ.ศ. 2546 ซึ่งไดมีการปรับปรุงเรื่อยมา ตามขนาดพื้นที่ ประชากร รายได การบริหารจัดการ เปนตน
ดังแผนภาพ 2.3
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โครงสรางเทศบาล
ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
เทศบาล

นายกเทศมนตรี

สภาเทศบาล

(มาจาการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน)

สมาชิกเทศบาล

นายกเทศมนตรีแตงตั้ง

ประธานสภา และรองประธาน
สภาเทศบาล เลือกจาก
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําแหนงละ 1 คน

รองนายกเทศมนตรี เลขา + ที่ปรึกษา

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล
รองปลัดเทศบาล

สวนงานตาง ๆ
แผนภาพที่ 2.3 แสดงโครงสรางของเทศบาล
ที่มา : พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
หมายเหตุ : จํานวนสมาชิกเทศบาลขึ้นอยูกับขนาดของเทศบาล แบงออกเปนเทศบาลนคร เทศบาล
เมือง และเทศบาลตําบล
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2.7 แนวคิดเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล
ในระยะเริ่มแรกของแนวคิด องคการบริหารสวนตําบลนั้น ไดมีที่มาจากตําบล ซึ่งถือวา
ตําบลเปน หนว ยการปกครองแบบสวนภูมิภาค ซึ่งมีข นาดเล็ก มีกํานัน เปน ผูปกครอง มีหนาที่ต าม
กฎหมายลัก ษณะปกครองท องที่ พ.ศ. 2457 แต พ อถึ ง พ.ศ. 2485 ได มีก ารปรับ ปรุ ง ตํา บล โดย
กระทรวงมหาดไทย โดยแตงตั้งปลัดอําเภอไปประจําตามตําบลตาง ๆ และกําหนดใหมีคณะกรรมการ
ตําบลและคณะกรรมการหมูบาน เพื่อชวยเหลือประชาชนในชนบท และเปนการทํานุบํารุงทองที่ใ น
ชนบทดวย
ขณะนั้น จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปน นายกรัฐมนตรี ไดพิจารณาเห็น ว าการปกครอง
ทองถิ่นของประเทศตาง ๆ ราษฎรตองมีสวนในการปกครองตนเอง ซึ่งจะทําใหเปนไปตามหลักของ
ระบอบประชาธิปไตย ที่สมบูรณแบบ ดังนั้นในป พ.ศ. 2499 กระทรวงมหาดไทยไดริเริ่มจัดตั้งสภา
ตําบลขึ้นเพื่อใหร าษฎรในชนบทหางไกลไดมีสวนรวมในการปกครองตนเองอีก รูปแบบหนึ่ ง โดย
ออกเปนคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 222/2499 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2499 ใหจังหวัดและอําเภอดําเนินการ
เปดสภาตําบลขึ้น และสภาตําบลนี้อยูภายใตการควบคุมของผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2499 ทุกจังหวัดสามารถจัดตั้งและเปดสภาตําบลเปนครั้งแรก มีจํานวน 4,475 ตําบล
ถือเปนตนกําเนิดขององคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน ก็วาได ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมุงที่จะ
กระจายอํานาจจากสวนกลางไปใหราษฎร และตองการสรางพื้นฐานใหหนวยการปกครองขนาดเล็กได
มี สิ ท ธิ แ ละส ว นร ว มในการจั ด การปกครองทะนุ บํ า รุ ง ความเจริ ญ ในท อ งถิ่ น ข องตนเอง
กระทรวงมหาดไทยจึงไดวางระเบียบเรื่องการบริหารราชการสวนตําบล (ทองถิ่น) ใหม ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารงานประจําตําบลและหมูบานตามกฎหมายลักษณะปกครองทองที่
กําหนดใหมีคณะกรรมการหมูบานและคณะกรรมการตําบล
2. การดําเนินงานของสภาตําบล
2.1 สมาชิกสภาตําบลเลือกตั้งโดยราษฎรในหมูบาน ๆ ละ 2 คน หรือนายอําเภอเลือก
โดยปรึกษาคณะกรรมการหมูบานและคณะกรรมการตําบล
2.2 นายอําเภอเปนประธานสภาตําบล รองประธานมาจากการเลือกตั้งสมาชิกดวยกัน
เลขานุการสภาตําบลใหสมาชิกเลือกครูประชาบาลหรือราษฎรที่มีคุณสมบัติพอทําหนาที่ได
2.3 สมาชิกสภาตําบลมีสิทธิสอบถามขอเท็จจริงจากคณะกรรมการตําบล โดยเสนอให
จัดทําระงับการปฏิบัติเสนอใหสอบสวนการปฏิบัติที่มิชอบและเสนอใหตั้งขอรังเกียจขาราการ พนักงาน
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในตําบล ซึ่งประพฤติชั่วหรือเบียดเบียนขมเหงราษฎร
2.4 แนะนําใหเปดโอกาสผูหญิงมีสวนในการสมัครรับเลือกตั้ง
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การบริห ารงานในแบบดัง กลา วมี ปญ หาในทางปฏิบั ติม าก เพราะวา นายอํ า เภอเป น
ประธานสภาตําบลโดยตําแหนง ยอมมีโอกาสครอบงําสมาชิกอยางมาก อีกทั้งคณะกรรมการตําบล
ประกอบดว ยครู ใ หญ ทุก โรงเรีย นและหัว หน าสว นราชการในตํา บล ยอ มเป น ที่เ กรงใจแกกํ านั น
ผูใหญบานและสมาชิกสภาตําบล ที่สําคัญ คือ ประชาชนไมสนใจและเอาใจใสการปกครอง ทั้งนี้ อาจ
เปนเพราะการบริหารผูกขาดโดยขาราชการทั้งหลาย และรายไดที่จะพัฒนาทองถิ่นอาศัยสวนกลางหรือ
จังหวัดจัดสรรให
จากคําสั่งดังกลาว รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนตําบล พ.ศ.
2499 ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2500 หลักการสําคัญของกฎหมายฉบับนี้
คือ กําหนดใหตําบลทีไ่ ดรับการจัดตั้ง มีฐานะเปนหนวยการปกครองสวนทองถิ่นอยางสมบูรณ โดยมี
ฐานะเปนนิติบุคคล มีรายได รายจาย และพนัก งานตําบลที่รับเงิน เดือนจากงบประมาณของตนเอง
สามารถดําเนินกิจการสวนตําบลไดอยางอิสระ เรียกชื่อวา องคการบริหารสวนตําบล
การจัดตั้ง องคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้กระทําได 2 ทางคือ
1. กระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรจัดตั้งขึ้น
2. ราษฎรผูมีคุณสมบัติในทองที่จํานวนไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดรอง
ขอใหผูวาราชการจังหวัดเสนอสภาจังหวัดพิจารณาเห็นชอบแลวเสนอกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง
หลักเกณฑการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาจากรายไดภาษีบํารุงทองที่ตั้งแต
10,000 บาท ขึ้น ไป มีพื้น ที่ตั้งแต 50 ตารางกิโ ลเมตร ความหนาแนน พลเมืองเฉลี่ย 100 คน/ตาราง
กิโลเมตร นอกจากนี้ ไดพิจารณาความสนใจของประชาชนและสภาพภูมิประเทศ สําหรับตําบลที่ถูก
ประกาศเปนองคการบริหารสวนตําบล หามมิใหนํากฎหมายลักษณะปกครองทองที่ในสวนที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการตําบลมาใชบังคับ โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล แบงเปน 2 สวน คือ สภา
ตําบล ประกอบดวยกํานันและผูใหญบานเปนสมาชิกโดยตําแหนง มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของ
ราษฎรในหมูบาน ๆ ละ 1 คน อยูในวาระ 5 ป เพื่อทําหนาที่ดานนิติบัญญัติ และมีคณะกรรมการตําบล
ประกอบดวยกํานันเปนประธาน แพทยประจําตําบล ผูใหญบานกับกรรมการอื่นที่นายอําเภอแตงตั้งจาก
ครูใหญของโรงเรียนในตําบล หรือผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน 5 คน ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการดําเนิน
กิจการสวนตําบล
หนาที่ข ององคก ารบริหารสวนตําบล ถูก บัญญัติไวในมาตรา 46 เชน รัก ษาความสงบ
เรียบรอย ปองกันระวังโรคติดตอ สงเสริมการศึกษาและการทํามาหากินของราษฎร สงเสริมศาสนา
วัฒนธรรม ศีลธรรม เปนตน ทั้งนี้ กฎหมายยังใหอํานาจสภาตําบลตราขอบัญญัติตําบล และกําหนดโทษ
ปรับผูละเมิด ไดไมเ กิน 500 บาท นายอําเภอเปน ผูอนุมัติขอบัญญัติตําบลและสั่งเพิกถอนระงับการ
ปฏิบัติของคณะกรรมการตําบล หากการนั้นจะกอความเสียหายแกตําบลหรือสวนราชการ สวนผูวา
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ราชการจังหวัด มีอํานาจยกเลิก มติที่มิใ ชบัญญัติตําบล หากมติมีลัก ษณะการเมืองแหงรัฐหรือฝาฝน
กฎหมายและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภาตําบลได
องคการบริหารสวนตําบล ที่ตั้งขึ้นใหญนี้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาประกาศจัดตั้งครั้ง
แรก 59 แหง ผลปรากฏวา องค ก ารบริ หารส ว นตําบล ที่มี งบประมาณจั ด เก็บ รายได ส ามารถออก
ขอบัญญัติทองถิ่นและมีพนักงานเปน ของตนเองกลับไมประสบผลสํา เร็จ ประชาชนยังไมเลื่อมใส
ศรัทธาและใหความสนใจเขารวมกิจกรรม เหตุผลสําคัญนาจะเปนเพราะการครอบงําจากขาราชการ
ความไมสัน ทัด ในบทบาทของสมาชิก ที่มาจากการเลือกตั้ง รวมทั้งรายไดไมเพียงพอในการจัด ทํา
โครงการพั ฒ นาต า ง ๆ ตามความต อ งการของประชาชนในวั น ที่ 1 มี น าคม 2509 มี คํ า สั่ ง
กระทรวงมหาดไทยที่ 275/2509 ปรับวิธีบริหารตําบลใหม โดยนําโครงการพัฒ นาพลเมืองระบอบ
ประชาธิปไตยเขาไปปลูกฝงแกประชาชนซึ่งสภาตําบลโฉมใหมนี้กระทรวงมหาดไทยจะกําหนดเปน
คราว ๆ ไป และมีผลยกเลิกสภาตําบลตามคําสั่งที่ 222/2499 กับยกเลิกคณะกรรมการพัฒนาตําบลใน
พืน้ ที่ตําบลนั้นดวย สวนตําบลอื่น ๆ ยังใหใชแนวทางเดิมตอไป
หลักการสําคัญของสภาตําบลใหมนี้ใ ชชื่อวาสภาตําบลเหมือนเดิม องคประกอบไดแก
คณะกรรมการสภาตําบล ซึ่งมีเพียงชุดเดียวทําหนาที่ทางบริหาร การประชุมปรึกษาหารือและลงมติตาง
ๆ สมาชิกคณะกรรมการสภาตําบลมีทั้งโดยตําแหนงและโดยการคัดเลือกของนายอําเภอ และโดยการ
เลือกตั้ง หมูบาน ละ 1 คน มีวาระ 5 ป กํานันทําหนาที่ประธานโดยตําแหนง หนาที่ของสภาตําบลมี
กวางขวางกวาเดิม โดยรวมหนาที่ตามคําสั่งที่ 222/2499 และหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาตาง ๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการพัฒนาหมูบานและตําบล พ.ศ. 2508 เขาดวยกัน มี
พัฒนากรทําหนาที่ที่ปรึกษาสภาตําบล หนาที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ดําเนินกิจการสวนจังหวัดตามที่
ไดรับมอบหมายจากจังหวัด ตามนัยมาตรา 31 แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499 ทั้งสามารถใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหมูบาน
ในเขตตําบล กอนสงใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการชวยเหลือ
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลที่ไมสูจะไดผลนักและมีตําบลไดรับการยก
ฐานะนอยมาก นอกจากนั้นยังมีสภาตําบลอีก 2 ลักษณะตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยขางตนทั้ง 2 ฉบับ
กอใหเกิดความสับสนเปนอยางยิ่ง รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร หัวหนาคณะปฏิวัติจึงมีประกาศฉบับ
ที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 จัดระเบียบบริหารระดับตําบลใหม โดยใหมีสภาตําบล เพียงรูปเดียว
และไมมีฐานะเปนนิติบุคคลหนวยการปกครองทองถิ่น ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะทยอยประกาศตั้ง
สภาตําบลตามแบบใหมนี้ในราชกิจจานุเบกษา
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2518 จึงเหลือเพียงสภาเดียวแบบใหมลาสุดเพียงประเภทเดียว มี
คณะกรรมการสภาตําบลเปนองคการบริหาร ประกอบดวยกํานันเปนประธาน ผูใหญบาน แพทยประจํา
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ตําบล และกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ราษฎรเลือกตั้งหมูบานละ 1 คน เปนกรรมการที่ปรึกษาสภาตําบล
แตงตั้งจากปลัดอําเภอหรือพัฒนากร และเลขานุการสภาตําบลแตงตั้งจากครูประชาบาลในป พ.ศ. 2518
สภาตําบลรูปแบบนี้เริ่มมีบทบาทพัฒนาที่โดดเดนตามโครงการพัฒนาทองถิ่นและชวยเหลือประชาชน
ใหมีงานทําในฤดูแลง (ปชล.) หรือเรียกวา โครงการเงินผันตามนโยบายรัฐบาลของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์
ปราโมช นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น
ในวันที่ 2 ธัน วาคม 2537 รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2538 ทําใหสภาตําบลตามกฎหมาย
ลักษณะปกครองทองที่สวนที่อยูนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล ซึ่งเคยมีสภาตําบล (ตาม ป.ว. 236) เปน
องคกรบริหารอยูเดิมมีฐานะเปนนิติบุคคลทันที โดยโครงสรางการบริหารใชรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่ง
สมาชิกประกอบดวย กํานัน ผูใหญบานและแพทยประจําตําบลเปนสมาชิกโดยตําแหนง และสมาชิก
ประเภทที่มาจากการเลือกตั้งของราษฎรในตําบลนั้น หมูบานละ 2 คน อยูในวาระ 4 ป ทั้งนี้ กํานันมี
ฐานะเปนประธานและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสภาตําบล กับใหเลือกขาราชการที่ปฏิบัติงาน
ในตําบลนั้นหรือบุคคลอื่นเปนเลานุการสภาตําบลอีกคนหนึ่ง สภาตําบลแบบใหมนี้มีหนาที่พัฒนาตําบล
ตามแผนโครงการ และงบประมาณของตนเอง สําหรับรายไดมีที่มาจากการจัดสรรภาษี คาธรรมเนียม
เงินจาก อบจ. และการจัดหาของสภาตําบล ตลอดจนจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล
สําหรับสภาตําบลใดที่มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกัน 3 ป
เฉลี่ยไมต่ํากวาปละ 1.5 แสนบาท ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบล
ซึ่งมีฐานะเปน นิติบุค คลและเปน ราชการสว นทองถิ่นดวย โครงสรางการบริหารจะมี สภา องคก าร
บริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกโดยตําแหนงและสมาชิกที่มาจากการเลื อกตั้งทํานองเดียวกับ
สภาตําบล สมาชิกจะเลือกประธาน รองประธานและเลขานุการจากสมาชิกดวยกันเอง ตําแหนงละ 1
คน คณะกรรมการบริหารองคก ารบริหารสว นตํ าบลเปน ผูรับผิด ชอบการบริหารงานตามมติสภา
องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน 2 คน และสมาชิกจากการเลือกตั้งไมเกิน 4
คน ซึ่งจะเลือกกัน เองใหทําหนาที่ประธานกรรมการบริหารและเลขานุก ารคณะกรรมการบริหาร
(ยกเวนในชวง 4 ป แรกใหกํานันทําหนาที่ประธานกรรมการบริหาร)
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 นี้ ทําใหเกิดการตื่นตัว
ของประชาชนกันอยางมากโดยเฉพาะคนที่อยูในชนบท ทําใหคนในทองถิ่นตระหนักถึงหนาที่ที่ตอง
รับผิดชอบมากขึ้น นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลยังสามารถออกขอบังคับตําบลเพื่อใชบังคับแก
ราษฎร และกําหนดโทษปรั บไดด ว ยแตไมเ กิน 500 บาท ซึ่งทั้ งนี้ ใ นการปฏิบัติ หนาที่ นั้น ยั งได มี
พนักงานสวนตําบลและลูก จางรับผิด ชอบดําเนิน การ และชว ยเหลือความเปน อยูข องประชาชนใน
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ทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่นมากขึ้น (ศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น [Department Operation Center], 2554: 1-4)
หลักเกณฑการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 [แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546]
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลจั ด ตั้ ง จาก สภาตํ า บลที่ มี ร ายได ไ ม ร วมเงิ น อุ ด หนุ น ใน
ปงบประมาณที่ ลวงมาติดตอกัน 3 ป เฉลี่ยไมต่ํากวาปละ 150,000 บาท หรือตามเกณฑรายไดเฉลี่ยที่มี
การเปลี่ยนแปลง การประกาศยกฐานะ สภาตําบลเปน องคการบริหารสวนตําบลตองทําเปน ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย และประกาศลงในราชกิจจานุเ บกษา โดยในประกาศใหร ะบุชื่อและเขต ของ
องคการบิรหารสวนตําบลไวดวย
องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
การยุบรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
1. องคการบริหารสวนตําบลใดมีจํานวนประชากรไมถึง 2,000 คน ทั้งเปนเหตุไมสามารถ
ที่จะดําเนินการบริหารงานพื้นที่นั้นใหมีประสิทธิภาพในลักษณะขององคการบริหารสวนตําบลได ให
กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองคการบริหารตําบลดังกลาว โดยใหรวมพื้นที่เขากับองคการบริหาร
สวนตําบลอื่นที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกัน หรือใหตราพระราชกฤษฎีกายุบองคการบริหาร
สว นตําบลดังกลาว โดยใหร วมพื้น ที่เขากับหนว ยการบริหารราชการสว นทองถิ่นที่มีเขตติด ตอกัน
ภายในเขตอําเภอเดียวกัน ตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้นภายใน 90 วัน นับแตวันที่มีเหตุ
ดังกลาว
2. สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับองคการบริหารสวนตําบล ที่มีเขต
ติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้นได
3. สภาตําบลหรือองคการบริหารสว นตําบลอาจรวมกับหนวยการบริหารราชการสว น
ทองถิ่นที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้นโดย
ตราเปนพระราชกฤษฎีกาและใหกําหนดเขตใหมของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไวในพระ
ราชกฤษฎีกาดวย
อํานาจหนาที่ องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมายดังนี้
1. อํานาจหนาที่ทั่วไป พัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
2. หนาที่ที่กฎหมายบังคับใหทํา
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
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(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย
และ สิ่งปฏิกูล
(3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ
(7) คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(9) ปฏิ บั ติ หน า ที่ อื่ น ตามที่ ทางราชการมอบหมาย โดยจัด สรรงบประมาณหรื อ
บุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร
3. หนาที่ที่ไมบังคับใหทํา
(1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
(2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(4) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
(5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
(6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
(10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
(12) การทองเทีย่ ว
(13) การผังเมือง
องคการบริหารสวนตําบลอาจออก ขอบังคับตําบล เพื่อใชบังคับภายในตําบลไดเทาที่
ไมขัดตอกฎหมายหรืออํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล โดยจะกําหนดคาธรรมเนียมหรือ
กําหนดโทษ ปรับไดไมเกิน 500 บาท
รูปแบบการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตําบลและฝายบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล (นายกองคการบริหารสวนตําบล)
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สภาองคการบริหารสวนตําบล
ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสว นตําบลนั้น จํานวนอยางนอยที่สุด 6 คน แตจะมี
จํานวนมากเพียงใดขึ้นอยูกับจํานวนหมูบานในเขต ตามหลักเกณฑดังนี้
จํานวนหมูบานในเขต อบต.
1 หมูบาน
2 หมูบาน
ตั้งแต 3 หมูบานขึ้นไป

จํานวนสมาชิกสภา อบต.
6 คน
หมูบานละ 3 คน
หมูบานละ 2 คน

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตองมีคุณสมบัติ
ตามขอ (1) และ (2) และไมมีลักษณะตองหามตาม (3) และ (4) ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย และมีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(2) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจํา และมีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการ
ทะเบียนราษฎรในหมูบานในตําบลนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 เดือนจนถึงวันเลือกตั้ง
(3) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(4) เปนคนวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
1. มีคุณสมบัติตามมาตรา 9 (1) และ (2) ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย และมีอายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(2) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจํา และมีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎรในหมูบานในตําบลนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือนจนถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้ง
2. ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 9 (3)-(7) (9) หรือ (10) ดังนี้
(3) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(4) เปนผูมีรางกายทุพพลภาพ วิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบติดยาเสพติดให
โทษ หรือเปนโรคตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดไวสําหรับคุณสมบัติของ
ผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่
(5) เปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ พนักงานสว นทองถิ่น หรือ
พนักงานองคการของรัฐ
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(6) เปนผูใหญบาน แพทยประจําตําบล ผูชวยผูใหญบาน หรือสารวัตรกํานัน
(7) เคยถู ก ไล อ อก ปลดออก หรื อ ให อ อกจากราชการ หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวาทุจริตตอหนาที่
(9) เคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก โดยพนโทษมาแลวไมถึง 3
ปในวันเลือกตั้ง เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) เปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริต หรือเสื่อมเสียศีลธรรม
3. ไมเปนผูมีสว นไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ในสัญญากับองคการบริหารสว น
ตําบลที่ตนสมัครรับเลือกตั้งหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้น
4. ไมเคยถูกผูวาราชการจังหวัด สั่งใหออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน หรือ แพทย
ประจําตําบล เวนแตจะพน 5 ปนับแตวันพนจากตําแหนงจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
5. ไมเคยถูกสภาตําบลมีมติใ หพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล หรือไมเคยถูก สภา
องคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเวนแตจะพน 5
ป นับแตวันพนจากตําแหนงจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
วาระดํารงตําแหนง อายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลมีกําหนดคราวละ 4 ปนับแต
วันเลือกตั้ง
การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
1. ถึงคราวออกตามอายุข องสภาองคการบริหารสว นตําบลหรือมีก ารยุบสภาองคก าร
บริหารสวนตําบล
2. ตาย
3. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนงนับ
แตวันลาออก
4. เปนผูมีสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคการบริหารสวนตําบล
ที่ตนดํารงตําแหนงหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้น
5. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 47 ทวิ
6. มิไดอยูประจําในหมูบานที่ไดรับเลือกตั้งเปนระยะเวลาติดตอกันเกินหกเดือน
7. ขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
8. สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงเพราะมีความประพฤติในทางที่
จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวนตําบลหรือกระทําการอัน
เสื่อมเสียประโยชนข องสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยมีสมาชิกสภาองคการบริหารสว นตําบล
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จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มอี ยู
9. ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบล ไดลงคะแนนเสียงใหพนจาก
ตําแหนงตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นพนจาก
ตําแหนง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิก สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และในระหวางที่ไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลมาใชบังคับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม
เมื่อมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล หรื อถือวามีการยุบสภาองคการบริหารสวน
ตําบลตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลขึ้นใหมภายใน 60 วัน
การเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง เพราะเหตุแหงการครบกําหนดวาระใหมีก ารเลือกตั้ง
ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ครบวาระ
การเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง เพราะเหตุอื่น นอกจากครบวาระหรือยุบสภา ใหเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วางภายใน 60 วันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยู
ไมถึง 180 วัน จะไมดําเนินการเลือกตั้งขึ้นแทนตําแหนงที่วางก็ได
อํานาจหนาที่ของสภาองคการบริหารสวนตําบล
1. ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลเพื่อเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบล
2. พิจารณาและใหความเห็น ชอบรางขอบังคับตําบล รางขอบังคับงบประมาณรายจาย
ประจําป และรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
3. ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ห ารให เ ป น ไปตามนโยบายและ
แผนพัฒนาตําบลตาม 1. และกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สภาองคการบริหารสวนตําบลมีประธานสภาและรองประธานสภา 1 คน ซึ่งเลือกจากสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล โดยนายอําเภอเปนผูแตงตั้งตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาและรองประธานสภาอยูในตําแหนงคราวละ 2ป
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ประธานสภาและรองประธานสภานอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว อาจพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(1) ลาออกโดยยื่นหนังสือตอนายอําเภอ
(2) พนจากตําแหนงสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
(3) ดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร
เมื่อตําแหนงประธานสภาและรองประธานสภาวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ให
มีการเลือกใหมภายใน 15 วัน นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
ในปหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัยหรือหลายสมัย แลว แตสภาองคก ารบริหารสว น
ตําบลจะกําหนด แตตองไมเกิน 4 สมัย
การประชุมสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกิน 15 วัน แตถาจะขยายเวลาออกไปตองไดรับ
อนุญาตจากนายอําเภอ สําหรับการประชุมครั้งแรกตองดําเนินการภายใน 45 วันนับแตวันเลือกตั้ง
เมื่อเห็น วาเปน การจําเปน เพื่อประโยชนข ององคก ารบริหารสว นตําบล ประธานสภา
ประธานกรรมการบริหาร หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีจํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิ ก สภาเท าที่ มีอ ยู อาจทํา คํา รอ งยื่ น ต อ นายอํ าเภอ ขอให เป ด ประชุม สมั ยวิ สามัญ ถ า
นายอําเภอเห็นสมควรก็ให นายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได
สมัยประชุมวิสามัญมีกําหนดไมเกิน 15 วัน แตถาจะขยายเวลาออกไปตองไดรับอนุญาต
จากนายอําเภอ
ในการเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตามสมัยประชุม ใหประธานสภา เปน
ผูเรียกประชุมและเปนผูเปดหรือปดการประชุม
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล ตองมีสมาชิกสภามาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกสภาทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
สภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกสมาชิกสภาคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล มีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุม และงานอื่นใดตามที่สภามอบหมาย ทั้งนี้ผู
ที่ดํารงตําแหนงนี้จะเปนคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในขณะเดียวกันไมได
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คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล มีจํานวน 3 คน ซึ่งสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเลือกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล แลวเสนอใหนายอําเภอแตงตั้งประกอบดวย
1. ประธานกรรมการบริหาร จํานวน 1 คน
2. กรรมการบริหาร จํานวน 2 คน
ประธานกรรมการบริหาร มีฐานะเปนผูแทนขององคการบริหารสวนตําบล ในกรณีที่ไมมี
ผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการบริหาร
แตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน
ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. บริ ห ารกิ จ การขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลใหเ ป น ไปตามมติ ข อบั ง คั บ และ
แผนพัฒ นาตําบล และรับผิดชอบการบริหารกิจ การขององคก ารบริหารสว นตําบลตอสภาองคก าร
บริหารสวนตําบล
2. จัดทําแผนพัฒนาตําบลและงบประมาณรายจายประจําป เพื่อเสนอใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบ
3. รายงานผลการปฏิบตั ิงานและการใชจายเงินใหสภาองคการบริหารสวนตําบลทราบ
อยางนอย ปละ 2 ครั้ง
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนงเมื่อ
1. ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบล
2. มีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล
3. สมาชิกภาพของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลงพรอมกันตามมาตรา 47 ตรี (9)
4. ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหคณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนงตามมาตรา 92
5. คณะกรรมการบริหารลาออก และในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนงนับแตวันที่
คณะกรรมการบริหารมีมติลาออก
6. ความเปนกรรมการบริหารของประธานกรรมการบริหารสิ้นสุดลง
7. สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนง ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2
ใน 3 ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู
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8. สภาองคก ารบริหารสว นตํา บลมี มติไ มรับหลัก การแหงร างข อบัง คับงบประมาณ
รายจายประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติมที่ค ณะกรรมการบริหารเสนอและผูวา
ราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือสภาองคการบริหารสวนตําบลไมรับ
หลักการแหงรางขอบังคับงบประมาณดังกลาวดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู
เมื่อคณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนงตามขอ 4, 5, 6, 7 หรือ 8 ใหสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการบริหารขึ้นใหม แลวเสนอให
นายอําเภอ แตงตั้งภายใน 15 วันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง และถาพนกําหนดเวลา 15 วันแลว ไม
อาจแตงตั้งคณะกรรมการบริหารดังกลาวไดโดยมีสาเหตุสําคัญจากสภาองคการบริหารสวนตําบล ให
นายอําเภอเสนอผูวา ราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล
นอกจากนี้แลว ความเปนกรรมการบริหารสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
1. พนจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
2. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนง
นับตั้งแต วันลาออก
3. ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหกรรมการบริหารพนจากตําแหนงตามมาตรา 92
4. สภาองคการบริหารสวนตําบล มีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3
ใน 4 ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู
5. ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบล ไดลงคะแนนเสียงให พนจาก
ตําแหนงตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนง
การบริหารงาน
การบริหารงานองคก ารบริหารสว นตําบลมีพนัก งานสว นตําบลและมีโ ครงสรางการ
บริหารงาน ดังนี้
1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2. สวนตางๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลไดตั้งขึ้น
นอกจากนี้เพื่อประโยชนแกกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวน
ตําบลอาจรองขอใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถิ่นไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลเปนการชั่วคราวได
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รายไดขององคการบริหารสวนตําบล
1. รายไดจากภาษี
(1) ภาษี บํ า รุ ง ท อ งที่ ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น ภาษี ป า ย อากรการฆ า สั ต ว แ ละ
คาธรรมเนียม รวมถึงผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตว
(2) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อนที่จัดเก็บไดในจังหวัด แลวจัดสรรให
องคการบริหารสวนตําบล
(3) องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบังคับตําบล เพื่อเก็บภาษีอากรและคา
ธรรม-เนียมเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 10 ของภาษีอากรและคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุก
ประเภท ดังตอไปนี้
- ภาษีธุร กิจ เฉพาะตามประมวลรัษ ฎากร ซึ่งสถานประกอบการการตั้งอยูใ น
องคการบริหารสวนตําบล
- คาธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา ซึ่งรานขายสุราตั้งอยู
ใน องคการบริหารสวนตําบล
(4) รายไดจากอากรตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล เงินจากประทานบัตร ใบอนุญาต
และอาชญาบัตรตามกฎหมายวาดวยการประมง คาภาคหลวงและคาธรรเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม
และคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บในองคการบริหาร
สวนตําบล
(5) คาภาคหลวงแร ต ามกฎหมายว าดว ยแรแ ละคา ภาคหลวงปโ ตรเลีย ม ทั้ งนี้ใ น
องคการบริหารสวนตําบลใดเมื่อไดมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวใหจัดสรรแกองคการ
บริหารสวนตําบลนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
(6) เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติในองคการบริหารสวนตําบลใด ให
แบงใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
(7) องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบังคับตําบลเพื่อเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม โดย
ใหกําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังตอไปนี้
- ในกรณีที่ประมวลรัษ ฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัต รารอยละศูน ย ให
องคการบริหารสวนตําบลเก็บในอัตรารอยละศูนย
- ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มขึ้นในอัตราอื่น ใหองคการ
บริหารสวนตําบลเก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ภาษีมูลคาเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นนี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
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2. รายไดอื่นๆ
(1) รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
(2) รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนตําบล
(3) รายไดจากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชยขององคการบริหารสวนตําบล
(4) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับตามที่จะมีกฎหมายกําหนด
(5) เงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให
(6) รายไดอื่นตามทีร่ ัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให
(7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(8) รายไดอื่นตามที่จะมีกฎหมายกําหนดใหเปนขององคการบริหารสวนตําบล
การกํากับดูแล
1. นายอําเภอ มีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ข ององคก ารบริหารสว นตําบลให
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ โดยนายอําเภอมีอํานาจเรียกสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหาร พนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวน
ตําบลมาชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายการและเอกสารใดๆ จากองคการบริหารสวนตําบลมา
ตรวจสอบได
2. เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล หรือประโยชน
ของประเทศเปนสวนรวม นายอําเภอจะรายงานเสนอความเห็นตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อยุบสภา
องคการบริหารสวนตําบล
3. หากปรากฏวาคณะกรรมการบริหาร กระทําการฝาฝน ตอความสงบเรียบรอย หรือ
สวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ ผูวาราชการ
จังหวัดอาจสั่งใหคณะกรรมการบริหารทั้งคณะหรือกรรมการบริหารบางคน พนจากตําแหนงไดตามคํา
เสนอแนะของนายอําเภอ
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โครงสรางองคการบริหารสวนตําบล
ตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
องคการบริหารสวนตําบล

นายกองคการบริหารสวนตําบล

สภาองคการบริหารสวนตําบล

(มาจาการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน) ดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป

มี 1 หมูบาน ใหมจี ํานวนสมาชิก อบต. ได 6 คน
มี 2 หมูบาน ใหมีจํานวนสมาชิก อบต. ไดหมูบานละ 3 คน
มี 3 หมูบานขี้นไป ใหมีจํานวนสมาชิก อบต. ไดหมูบานละ 2 คน

นายกองคการบริหารสวนตําบล
แตงตั้ง
รองนายกเทศมนตรี ไมเกิน 2 คน
เลขา + ที่ปรึกษา อยางละไมเกิน 1 คน

ประธานสภา 1 คน
รองประธาน 2 คน เลือกจาก
สมาชิกสภา

ปลัด อบต. / เลขานุการสภา
รองปลัด อบต.

สวนงานตาง ๆ
แผนภาพที่ 2.4 แสดงโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล
ที่มา : พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
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2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ (2544) จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล
(Indicators of Good Governance) สถาบันพระปกเกลา โดยมีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ คือ 1. เพื่อ
รวบรวมขอมูล แนวปฏิบัติและตัว ชี้วัด ธรรมาภิบาลทั้งในประเทศไทยและทางตางประเทศ 2. เพื่อ
จําแนก และจัดกลุมตัวชี้วัดธรรมภิบาล และ 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการสรางตัวชี้วัดธรรมาภิบาล
การวิ จั ย นี้ ไ ด แ บ ง ออกเป น 5 ส ว น คื อ ส ว นที่ 1 เป น บทนํ า ที่ ก ล า วถึ ง ความสํ า คั ญ ของงานวิ จั ย
วัตถุประสงค ระเบียบวิธีวิจัย สวนที่ 2 เปนการรวบรวมและเรียบเรียงเอกสารและวานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ธรรมาภิบาล ซึ่งครอบคลุม วิวัฒนาการ นิยามและองคประกอบของธรรมาภิบาล สวนที่ 3 เปนเรื่อง
ธรรมาภิบาลในประเทศและตางประเทศ สว นที่ 4 เปน กรอบตัวชี้วั ด ธรรมาภิบาลมี 5 ประเด็น คือ
ความชอบธรรม ความโปรงใส การตรวจสอบได ความีประสิทธิภาพ และการมีสวนรวม โดยในแตละ
ประเด็นไดจัดหมวดหมูออกเปน 4 ดาน คือ ดานกฎหมาย ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานการเมือง
และมีตัวชี้วัด และตัว อยางตัวชี้วัด ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สว นสุดทาย คือ สวนที่ 5 เปน
ขอเสนอแนะและสรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบวา การใชคํา ธรรมาภิบาล มีความหมายที่หลากหลาย เชน ในตางประเทศ
ใช คําวา good governance มีค วามหมายหลากหลายตามกลุมผูใ ช ซึ่งแบงออกได 3 กลุม คือ กลุม
ธรรมาภิบาลอํานาจนิยม กลุมธรรมาภิบาลเสรีนิยม และกลุมธรรมาภิบาลชุมชนนิยม แมจะแตกตางใน
สว นของกรอบความคิด แตทุ ก กลุมมีเ ปาหมายที่ ต รงกัน ที่จ ะนําหลั ก ธรรมาภิบาลไปปรับใชเพื่ อ
ประโยชนของการปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง ดังนั้น การเรงรัดหาขอยุติสําหรับ
กรอบความหมายของหลักธรรมาภิบาลโดยผสมผสานแนวคิด เพื่อสรางหลักการที่ชัดเจนและมีเอกภาพ
ซึ่ง จะเป น กรอบแมบ ทในการสร างตัว ชี้วั ด ที่ มีคุ ณ ภาพจึ งเปน เรื่ องจํา เป น สว นการเรี ยนรูก ารใช
ธรรมาภิบาลจากตางประเทศและนําสาระที่เปนขอดีมาปรับใช ยอมเปนประโยชนตอการพัฒนาตัวชี้วัด
ธรรมาภิบาลที่จะนําไปใชกับสังคมไทย
นพพล สุรนัคครินทร (2547) ไดศึกษาเรื่อง การนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคการ
บริหารสวนตําบล ตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย คือ 1. เพื่อ
ศึกษาถึงทัศนะของประชานที่มีตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคการบริหารสวนตําบล 2.
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทัศนะของประชาชนที่มีตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคการบริหาร
สวนตําบลตามปจจัยดานบุคคล ขนาดขององคการบริหารสวนตําบล ความรูค วามเขาใจในองคการ
บริหารสวนตําบลและการมีสวนรว มในการดําเนิน การขององคการบริหารสวนตําบล 3. เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางขนาดขององคการบริหารสวนตําบลกับความรูความเขาใจองคการบริหารสวน
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ตําบลและการมีสวนรวมในการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล 4. เพื่อรวบรวม ขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคการบริหารสวนตําบล การศึกษาไดใชกลุมตัวอยางที่
เปนประชาชนที่อาศัยอยูใน อบต. สุเทพ อบต.แมเหียะ อบต.ดอนแกว อบต.ชมภู อบต.ลวงเหนือ และ
อบต.ทากวาง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 397 คน ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามปลายปด
และปลายเปดเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผลการศึกษา พบวา การนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคการบริหารสวนตําบลตาม
ทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหมในภาพรวมอยูในเชิงบวก เมื่อเปรียบเทียบตามปจจัยดานบุคคล
พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตางกัน มีทัศนะตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชใน
อบต. ไมตางกัน แตประชาชนที่มีรายไดที่ตางกัน มีทัศนะตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชใ น
อบต. แตกตางกัน และเมื่อเปรียบเทียบตามปจ จัยดานขนาดของ อบต. และการมีสว นรว มในการ
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
การสรางระบบการบริหารจัดากรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสันนา
เม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคการวิจัย คือ 1. เพื่อศึกษาแนวทางการสรางระบบ
บริหารงานของทองถิ่น แบบธรรมาภิบาลและความเขาใจของคณะผูบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาล
ลักษณะการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในรูปแบบของธรรมาภิบาล มีกลุมตัวอยาง เปน
ประชาชนผูใชบริการจารก 10 หมูบาน จํานวน 370 คน และคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวน
ตําบล และลูกจางในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันนาเม็ง จํานวน 32 คน
ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ อบต. อยูในระดับสูง
และเห็นดวยวารูปแบบการปกครองทองถิ่นแบบ อบต. สงผลใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร
ทองถิ่นของตน เห็นดวยวาหลังจากมีการจัดตั้ง อบต. สงผลใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ตําบล สงผลใหเกิดความโปรงใส ในการพัฒนาทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
ผลการศึกษาคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลและลูกจาง ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลสันนาเม็ง จํานวน 32 คน พบวา องคก ารบริหารสว นตําบลมีประสิทธิผลในการ
ดําเนินงาน บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบอยูในระดับความพึงพอใจสูง
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จากผลการศึกษา ไดทําใหมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับผูบริหารในการบริหารจัดการบานเมืองที่
ดีในรูปแบบของธรรมาภิบาล คือ
1. การบริหารงานใน อบต. ประชาชนในชุมชนมีความตองการใหผูบริหารสนองความ
ตองการของชุมชน หัว ใจของการบริหารงาน คือ ความโปรงใส รวมทั้งการใชงบประมาณในการ
บริหารงานอยางคุมคามากที่สุด
2. ควรสงเสริมใหบุคลากร มีความรวมมือและเครงครัดในกฎระเบียบมีการปฏิบัติงานที่
โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ตองมีการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ มีการลงโทษแกผูกระทําผิดและให
รางวัลกับขาราชการที่ประพฤติดี
ศรี พัช รา สิ ทธิ กํ าจร แกว พิ จิต ร (2551) ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง การใช ห ลัก ธรรมาภิ บ าลใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในการวิจัยครั้งนี้ไดมีวัตถุประสงค เพื่อ 1 ทราบการใชหลักธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2. พัฒนาและนําเสนอการใชหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
วิธีการดําเนินการวิจัยประกอดดว ย 5 ขั้นตอน 1. การศึกษาวิเคราะห เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อ
พัฒนาเปนขอบขายของหลักธรรมาภิบาล 2. การรางการใชหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารจากขอบขายแนวคิด และวิเคราะหผลความสอดคลองโดย
ผูเชี่ยวชาญ 3. การสรางแบบสอบถามการใชหลัก ธรรมาภิบาลในสถาบั น อุด มศึก ษาเอกชน 4. เก็บ
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหองคประกอบ 5. สัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ กลุมตัวอยางไดแก สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในภาคกลาง จํานวน 14 มหาวิทยาลัย ผูใหขอมูลในแตละมหาวิทยาลัย ไดแก ผูบริหารคณะวิชา20
คน และอาจารยประจําคณะวิชา 20 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 475 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งเปนคําถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 66
ขอ การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชการแจกแจงความถี่และคารอยละ การวิเคราะห
ระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) และสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (connoisseurship)
ผลการวิจัยพบวา
1. การใชหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบดวย 8 องคประกอบ คือ
1. หลักความรับผิดชอบ 2. หลักนิติธรรมและความเสมอภาค 3. หลักความโปรงใส 4. หลักความคุมคา
5. หลักความมั่นคง 6. หลักความมีสวนรวม 7. หลักคุณธรรม และ 8. หลักการใชอํานาจหนาที่
2. การใชหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุด มศึก ษาเอกชนโดยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ
(Connoisseurship) ประกอบดวย องคประกอบที่สําคัญ 8 องคประกอบ มีความเหมาะสม เปนไปไดและ
สามารถนําไปใชประโยชนไดสอดคลองกับขอบขายการวิจัย
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นิศากร ชางสุวรรณ (2553) ไดศึกษาเรื่อง การใชธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตาม
ทัศนของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการใช
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามทัศนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร ศึก ษา
เปรี ย บเที ย บทั ศ นะของบุ ค ลากรต อ ระดั บ การใช ธ รรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานบุ ค คล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เมื่อมีปจจัยสวนบุคคลและปจจัยการปฏิบตั ิงานแตกตางกัน และเพื่อทราบ
ขอเสนอแนะของบุ ค ลากรต อการใชธ รรมาภิบ าลในการบริห ารงานบุค คลในมหาวิท ยาลัยสงขา
นครินทร กลุมตัวอยาง คือ ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทุกวิทยา
เขต จํานวน 316 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัย พบวา 1. บุคลากรมีทัศนะตอการใชธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยภาพรวมและทุกรายดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจ ารณาตาม
องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล โดยเรียบตามลําดับคาเฉลี่ย พบวา การใชธรรมาภิบาลดานหลัก
ความโปรงใสสูงที่สุด รองลงมาเปน ดานหลักความรับผิดชอบ หลัก นิติธรรม หลักความคุมคา หลัก
คุณธรรมและหลักการมีสวนรวม 2. บุคลากรที่มีคุณวุฒิการศึกษาแตกตางกันเห็นวาการบริหารงาน
บุคคลตามหลักความคุมคาแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 สวนบุคลากรที่สังกัดวิทยาเขตแตกตางกัน
เห็นวาการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และบุคลากรที่มีปจจัย
สว นบุคคลไดแก เพศ อายุ และสถานภาพ และปจ จัยการปฏิบัติงาน ไดแก ประเภทบุค ลากร กลุม
ตํ า แหน ง คณะ หน ว ยงาน สั ง กั ด วิ ท ยาเขต อั ต ราเงิ น เดื อ น และระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแตกตางกัน มีทัศนะตอการใชธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลไม
แตกตางกัน 3. สว นขอเสนอแนะบุค ลากรคิด เห็นวามหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระเบียบหลัก เกณฑ
คาตอบแทนใหเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ ประชาสัมพันธสวัสดิการตาง ๆ ใหบุคลากรทุก
กลุมไดรับทราบอยางทั่วถึง และเปดโอกาสแกบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นตอสวัสดิการที่ตองการ
ไดรับควรกําหนดมาตรการที่ชัดเจนในการลงโทษผูที่ไมปฏิบัติงาน หนวยงานควรประกาศรายชื่อผู
ไดรับการพิจารณาความดีความชอบใหบุคลากรไดรับทราบ กระบวนการพิจารณาความดีความชอบควร
มีความเหมาะสมและโปรงใส บุคลากรควรมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรการพัฒนาและฝกอบรม
ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาสใหบคุ ลากรไดแสดงความคิดเห็น ควรนําขอมูลที่ไดรับจากการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุค ลากรมาใชประโยชนในการวางแผนและพัฒนาบุค ลากรและควรสนับสนุน
สงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในชีวิต
อภิชาติ โชติชัชวาลยกุล (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษาเขตอําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยครั้งนี้มี
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วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบล และเพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบล กรณีศึก ษาเขตอําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา
1.) พนักงานสวนตําบลและนักการเมืองทองถิ่นมีความคิดเห็นในการใชหลักธรรมาภิบาล ตามหลักนิติ
ธรรม ในดานการกําหนด กฎ ระเบียบ และขอบังคับ ในการปฏิบัติชัดเจนมากที่สุด ( X  4.0 ) อยูใน
ระดับมาก โดยภาพรวมพนักงานสวนตําบลและนักการเมืองทองถิ่นมีระดับความคิดเปนในการใชหลัก
ธรรมาภิบาลตามหลักนิติธรรมอยูในระดับมาก 2.) พนักงานสวนตําบลและนักการเมืองทองถิ่นมีระดับ
ความคิดเห็นในการใชหลักธรรมาภิบาลตามหลักคุณธรรม ดานมีการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมมากที่สุด ( X  4.05 ) อยูในระดับมาก โดยภาพรวมพนักงาน
สวนตําบลและนักการเมืองทองถิ่นมีระดับความคิดเห็นในการใชหลักธรรมาภิบาลตามหลักคุณธรรม
พบวาอยูในระดับมาก 3.) พนักงานสวนตําบลและนักการเมืองทองถิ่นมีระดับความคิดเห็นในการใช
หลักธรรมาภิบาลตามหลักความโปรงใสดานมีการแตงตั้งคณะกรรมการเบิกจายถูกตองตามระเบียบ (
X  4.17 ) อยูในระดับมากโดยภาพรวมระดับความคิดเห็นในการใชหลักธรรมาภิบาลตามหลักความ
โปรงใสอยูในระดับมาก 4.) พนักงานสวนตําบล และนักการเมืองทองถิ่น มีระดับความคิดเห็นในการ
ใชหลักธรรมาภิบาลตามหลักการมีสวนรวม ดานมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีสวน
รวมของบุคลาการชุมชน มากที่สุด ( X  3.94) อยูในระดับมาก โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นในการ
ใชหลักธรรมาภิบาลตามหลักการมีสวนรวมอยูในระดับมาก 5.) พนักงานสวนตําบลและนักการเมือง
ทอ งถิ่ น มี ร ะดั บความคิด เห็น ในการใช ห ลัก ธรรมาภิบ าล หลั ก ความรับ ผิ ด ชอบ ในดา นมีก ารจั ด
โครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจนและมีการกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจและเปาหมายขององคกรอยาง
ชัดเจนมากที่สุด ( X  4.01) อยูในระดับมาก โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นในการใชหลักธรรมาภิ
บาลหลักความรับผิดชอบอยูในระดับมาก 6.) พนักงานสว นตําบลและนัก การเมืองทองถิ่น มีค วาม
คิดเห็นในการใชหลักธรรมาภิบาลตามหลักความคุมคา ดานมีการวางแผนและสํารวจความตองการใน
การใชวัสดุอุปกรณเพื่อใหสามารถนํามาใชไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด ( 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.การควบคุมการคอรัปชั่น (control of corruption)

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตําบล
และเทศบาล

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง
สว นทองถิ่น กรณีศึก ษา องคก ารบริหารสว นตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย 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) ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความใกลชิดกับประชาชนในชุมชน
ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการวิจัย ดังนี้
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

วิธีการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สรุป การรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัย

3.1 วิธีการวิจัย
การออกแบบการวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง
สว นทองถิ่น กรณีศึก ษา องคก ารบริหารสว นตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งจะใช วิธีก ารวิจัยในเชิงคุณ ภาพ (documentary research) และเชิงปริมาณ (survey
research) ควบคูกันไป โดยมีหลักเกณฑการดําเนินการวิจัย ดังนี้
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3.1.1 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีดําเนินการ ดังนี้
(1) การวิเ คราะห และวิ จัย เอกสาร (documentary research) ซึ่ง ได
ดําเนินการใน 2 ระดับ คือ
ก. ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม หนังสือ ตําราเรียน บทความตาง ๆ
และขอมูลทางอิเล็กทรอนิคส เพื่อใชเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาวิจยั เรื่อง แนวทางการเสริมสราง
ธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลใน
เขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ข. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเปน
แนวทางในการศึกษา อีกทั้งยังสามารถนํางานวิจัยที่เกี่ยวของนั้นมาตอยอดในการศึกษาวิจัย แนว
ทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา องคก ารบริหารสว น
ตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไดอีกดวย
(2) การวิเคราะหเกี่ยวกับองคความรูในเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหเกิด
ความรูและความเขาใจยิ่งขึ้น ในการหาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ดวยวิธีการปรึกษาผูอื่น (Consulting Others) ซึ่ง
เปนผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลที่ไดจากขอคนพบนํามาสรุปให
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความถูกตองที่นาเชื่อถือ จากนั้น นําสิ่งที่ไดนําไปออกแบบสอบถาม
สํารวจความคิดเห็นในเชิงปริมาณ เพื่อหาคาทางสถิติ ตอไป
(3) การสัมภาษณ ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) โดยใช
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเกี่ยวของกับการทํางานดานธรรมาภิบาลและมีประสบการณในการ
บริหารจัดการภาครัฐ ทั้งในองคกรสวนกลางและองคกรปกครองทองถิ่น หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งบุคคลที่จะสัมภาษณเชิงลึก
ไดแก คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรี, นายกเทศมนตรี, นายกองคการบริหารสวนตําบล
ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อีกทั้งผูวิจัยยังไดสัมภาษณเชิงลึกกับประชาชนผูมาใช
บริการหรืออยูในทองที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจะตองเปนผูที่ใหคําตอบไดเปนอยางดี
ซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่สามารถนํามาวิเคราะหไดอยางถูกตอง โดยจะดําเนินการหลังจากการวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตนเพื่อนําไปสูการอภิปรายและเพื่อเสนอผลการวิจัยสูการปฏิบัตติ อไป
3.1.2 การวิจัยเชิงปริมาณ เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (survey research) ความคิดเห็น ตอ
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา องคการบริหารสวน
ตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคาทางสถิติ
เพื่ออธิบายระดับความคิด เห็ น นั้น ซึ่งสถิติที่ใ ชใ นการศึก ษาวิจัย คื อ สถิติบรรยาย (descriptive
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statistic) ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายปจจัยสว นบุค คล สว น
ระดับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะทําการวิเคราะหขอมูล
ดวยคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เชนเดียวกัน ในการอธิบายผลการวิจัยที่ประมวลผลได

3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใช ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน/เจาหนาที่
ในองคก รปกครองสว นทองถิ่น ที่อยูใน อําเภอบางกรวย โดยเปน องคการบริหารสวนตําบลและ
เทศบาล โดยจะนํามาคํานวณเพื่อหาขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัย ดังนี้
1. องคการบริหารสวนตําบลบางขนุน
2. องคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง
3. องคการบริหารสวนตําบลบางสีทอง
4. องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
5. เทศบาลตําบลปลายบาง
6. เทศบาลตําบลศาลากลาง
7. เทศบาลเมืองบางกรวย
ตารางที่ 3.1 จํานวนผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน/เจาหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอบางกรวย

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางขนุน
องคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง
องคการบริหารสวนตําบลบางสีทอง
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
เทศบาลตําบลปลายบาง
เทศบาลตําบลศาลากลาง
เทศบาลเมืองบางกรวย
รวมทั้งหมด

จํานวน
(N = คน)
59
164
97
59
362
68
357
1,166
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3.2.1 วิธีการคํานวณกลุมตัวอยาง
ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางจากจํานวนผูบริหาร/สมาชิก/
พนักงาน/เจาหนาที่ ที่อยูในองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย
แตอยางไรก็ตาม เพื่อความสมบูรณข องงานวิจัย ผูวิจัยขออธิบายวิธีก ารคํานวณหา
ตัวอยาง ดังนี้
วิธีในการหาขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane (ศิริรัตน ชุณหคลาย,
2546 : 20-25) ที่ความคลาดเคลื่อน (e) 0.05
สูตร
เมื่อ

n =

N
1+Ne2
n คือ จํานวนตัวอยางหรือขนาดของกลุมตัวอยาง
N คือ จํานวนหนวยทั้งหมดหรือฐานประชากร
e2 คือ ความนาจะเปนของความผิดพลาดที่ยอมใหเกิดขึ้นได

จากการคํานวณดว ยสูตร Taro Yamane ทําใหไดขนาดตัว อยาง (ผูบริหาร/สมาชิก /
พนักงาน/เจาหนาที)่ ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
n

=

1,166
1+ 1,166 (0.05) 2

n

= 298 คน

ในการวิ จั ย ครั้ง นี้ ผูวิ จั ย ไดใ ช วิ ธีก ารสุ มตั ว อย างโดยอาศั ย ทฤษฎี ค วามน าจะเป น
(Probability Sampling) ซึ่งจะใชวิธีการสุมตัวอยางเปนสัดสวนกับขนาดตัวอยาง โดยจะไดจํานวน
ตัวอยางของแตละระดับชั้น (Stratified Sampling) กลาวคือ คิดสัดสวนจากขนาดกลุมตัวอยางที่เปน
(ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน/เจาหนาที่) ในแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยทุกคนมีโอกาส
ไดรับเลือกเปนตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้
วิธีการคํานวณหาสัดสวนตัวอยางของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น คํานวณไดดังนี้
พนักงานแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น X ตัวอยางรวม
จํานวนประชากรทั้งหมด

=

ขนาดตัวอยางของแตละแหง
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จากการคํานวณดว ยสูตร Taro Yamane ทําใหไดขนาดตัว อยาง (ผูบริหาร/สมาชิก /
พนักงาน/เจาหนาที)่ ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 298 คน ซึ่งไดแสดงตาม ตารางที่ 3.2 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 3.2 จํานวนตัวอยางที่ใชในการวิจัย ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอบางกรวย
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางขนุน
องคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง
องคการบริหารสวนตําบลบางสีทอง
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
เทศบาลตําบลปลายบาง
เทศบาลตําบลศาลากลาง
เทศบาลเมืองบางกรวย
รวมทั้งหมด

จํานวน
(N = คน)

จํานวนตัวอยาง
(n = คน)

59
164
97
59
362
68
357

15
42
25
15
93
17
91

1,166

298

การสํารวจขอมูล ยังไดทําการสํารวจขอมูลจากทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดนนทบุรี อีกจํานวน 16 คนโดยใชวิธกี ารเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง
นอกจากนั้นแลวในยังไดสํารวจขอมูลกับประชาชนที่อยูในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล) ในแตละพื้นที่ รวม 7 พื้นที่ พื้นที่ละ 20 คน เปน
จํานวน 140 คน โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
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ตารางที่ 3.3 จํานวนตัวอยางของประชาชนที่อยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบางกรวย
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางขนุน
องคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง
องคการบริหารสวนตําบลบางสีทอง
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
เทศบาลตําบลปลายบาง
เทศบาลตําบลศาลากลาง
เทศบาลเมืองบางกรวย
รวมทั้งหมด

จํานวน
(n = คน)
20
20
20
20
20
20
20
140

จากที่ไดกลาวมานั้น สามารถแสดงตารางสรุปผล จํานวนตัวอยางที่ใชในการวิจัยใน
เชิงปริมาณได ดังนี้
ตารางที่ 3.4 สรุปผล จํานวนตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ลําดับที่
1
2
3

กลุมตัวอยาง

จํานวนตัวอยาง
(n = คน)

ผูบ ริหาร/สมาชิก/พนักงาน/เจาหนาที่ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรี
ประชาชนในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต. และเทศบาล)
ในเขตอําเภอบางกรวย 7 พื้นที่ พื้นที่ละ 20 คน

298
16

รวม จํานวนที่ใชในการวิจัย ทั้งหมด

454

140

ในการเก็บขอมูล จากตัวอยางที่ใหความเห็นตอผลการสํารวจเพื่อนํามาวิเคราะหเปน
ขอมูลเบื้องตนโดยการเก็บขอมูลไดแบงออกเปน 2 อยาง ดังนี้
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/สมาชิกสภาทองถิ่น
จํานวน 2 คน
1.1.4 กรรมการ/ภาคธุรกิจเอกชน
จํานวน 2 คน
1.1.5 หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดนนทบุรี จํานวน 1 คน
1.2 นายกเทศมนตรี, นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล และผูที่เกี่ยวของกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมเปน จํา นวน 15 คน ในการสัม ภาษณ ผูบริห ารท องถิ่น นี้ จะใชวิธี ก ารเลือกตั ว อยา งแบบ
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 ซึ่งเปนผูตอบแบบสอบถามการวิจัยเชิงสํารวจ
ประกอบดวย ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน/เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของกับแนวทางการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 298 คน คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดนนทบุรี จํานวน 16 คน และประชาชนที่อยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการ
บริหารสวนตําบลและเทศบาล) พื้นที่ละ 20 คน จํานวน 140 คน รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 454 คน
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3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยไดมีวิธีการ ดังนี้
3.3.1. เครื่องมือการวิจัย ประกอบดวย
(1) เปนแนวคําถามความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (checklist)
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ ของผูตอบแบบสอบถาม
โดยลักษณะคําถามในสว นที่ 2 เปน คําถามเกี่ยวกับความคิด เห็น ซึ่งจะเปนเนื้อหาที่
เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งใชในการวัดระดับ
เพื่อหาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการวัดทัศนคตินี้ ใช
การวัดแบบ Rating Scale ซึ่งมีระดับการใหคะแนนกําหนดคาของคําตอบออกเปน ดังนี้
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

แบบสอบถามการวิจัยนี้ ไดใชเกณฑการใหคะแนนแบบมาตราสวนประมาณคา ตาม
วิธีของ ลิเกิรต (Likert Scale) ผูวิจัยจึงไดกําหนดมาตราสวนประมาณคาของแบบสอบถามเปน 5
ลําดับ โดยขอคําถามมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งคะแนนแตละขอแบงไดตามตาราง ดังนี้ คือ
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ระดับความคิดเห็น

ขอคําถามเชิงบวก

ขอคําถามเชิงลบ

เห็นดวยมากที่สุด
เห็นดวยมาก
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยนอย
เห็นดวยนอยที่สุด

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

การกําหนดเกณฑในการแปลผลคะแนนเฉลี่ย
จากเกณฑการวัดระดับความคิดเห็นดังกลาว ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการวัดระดับความ
คิดเห็น โดยที่ผูวิจัยจะแบงชวงแตละระดับความคิดเห็น โดยใชอันตรภาคชั้น (class interval) หรือคา
พิสัย (rang) เพื่อใหทราบถึงระดับความคิดเห็นที่แตกตางกัน โดยมีวิธีการคํานวณ ดังนี้
คะแนนพิสัย

=

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น

=
=

5–1
5
0.80

จากการพิจารณาขางตน ผูวิจัยจึงกําหนดเกณฑเพื่อหาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 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
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

ระดับเกณฑแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลยูในระดับสูงที่สุด
ระดับเกณฑแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลอยูในระดับสูง
ระดับเกณฑแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลอยูในระดับปานกลาง
ระดับเกณฑแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลอยูในระดับต่ํา
ระดับเกณฑแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลอยูในระดับต่ําที่สุด
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สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ ของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
2. ขอเสนอแนะดานแนวทางในการแกไขการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. ขอเสนอแนะอื่นๆ
(2) เปนแนวคําถามการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ที่เกี่ยวของ
กับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคก รปกครองสว นทองถิ่น แบบสัมภาษณเปน แบบ
คําถามปลายเปด กําหนดหัวขอหลัก ๆ โดยนําไปสัมภาษณ ค ณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
นนทบุรี , นายกเทศมนตรี, นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล และผูที่เกี่ยวของกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวนํา
ขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะหขอความและเสนอผลรายงานการศึกษาวิจัย

3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผู วิจัยไดดําเนินการหาคา
ความเที่ยงตรง (validity) ของเนื้อหา และความเชื่อมั่น (reliability) ตามขั้นตอน ดังนี้
1. การหาความเที่ยงตรง (validity) ผูว ิจัยไดทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับดัชนีตัวชี้วัดธรร
มาภิบาลและหลักธรรมาภิบาลเพื่อนําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสอบถามและนําแบบสอบถามที่สราง
เสร็จแลว เสนอผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณ วุฒิ และได ต รวจสอบแกไขเพื่อความถูก ตอง ตรงตาม
เนื้อหา (content validity) และตรงตามจุดมุงหมายของการวิจัยในครั้งนี้ หลังจากนั้น แลว นํามา
ปรับปรุงแกไขขอคําถามตามคําแนะนํา และปรับปรุงดานภาษาและความชัดเจนเพื่อความเขาใจงาย
ในการตอบแบบสอบถาม
2. การหาค า ความเชื่ อมั่น (reliability) ผูวิจัยได นําแบบสอบถามที่ปรั บปรุงแกไ ข
เรียบรอยแลวไปทดลองใช (try out) เพื่อหาความเชื่อมั่นกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ที่ตองการจะศึกษา (ที่มิใชกลุมตัวอยาง) จํานวน 30 คน แลวนํามาคํานวณหาคาความเชื่อมั่นโดยวิธี
หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งคาความเชื่อมั่นที่ดีควรมี
คาตั้งแต 0.70 ขึ้นไป
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ผลการวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม มีรายละเอียด ดังนี้
จากการที่ไดนําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับกลุมตัว อยางที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมที่ตองการจะศึกษา (ที่มิใชกลุมตัวอยาง) จํานวน 30 คน นั้น แลวนําขอมูลที่ไดจาก
การตอบแบบสอบถาม มาหาคาความเชื่อมั่น ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient) โดย
ใชสูตรของครอนบาค (Cronbach) ดังนี้
สูตร
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จํานวนขอของเครื่องมือวัด
ผลรวมของความแปรปรวนของแตละขอ
ความแปรปรวนของคะแนนรวม
2

การคํานวณหาคาความแปรปรวน s( t ) สามารถหาไดจากสูตร ดังนี้
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เมื่อ
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คือ

จํานวนคน

ดังนั้น จากการคํานวณคาความเชื่อมั่น (Reliability statistics) ของแบบสอบถาม เพื่อหา
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา องคการบริหารสวน
ตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย 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) แลว นั้น มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา {Cronbach's Alpha ()} = 0.942 (Cronbach's Alpha Based on Standardized
Items = (0.942))
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3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
3.5.1 ผู วิจั ย ทํา หนัง สื อขออนุ ญ าตเก็ บ ขอ มู ลจากโครงการรั ฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (MPA) เพื่อติดตอถึง ผูบริหารเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
3.5.2 ประสานงานถึงผูบริหารเทศบาลและเจาหนาที่เพื่อขออนุญาตในการศึกษาวิจัยและขอ
ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.5.3 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเดินทางไปยังเทศบาลและองคการบริหารสวน
ตําบล และที่อ ยูข องคณะกรรมการธรรมาภิ บาลจั งหวัด นนทบุรี เพื่อพบกลุมตัว อยางและแจก
แบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยาง กรอก/ตอบ ทั้งนี้ ผูวิจัยไดอธิบายวัตถุประสงคและแนวทางในการ
ตอบแบบสอบถามแกกลุมตัวอยางเพื่อความเขาใจในการ กรอก/ตอบ โดยผูวิจัยมีความตั้งใจในการ
ติดตามผล จนสามารถรับแบบสอบถามคืน จนครบทั้งหมด
3.5.4 นําแบบสอบถามที่ได จากการจัดเก็บ มาตรวจสอบความครบถวนสมบูร ณของ
แบบสอบถามและนํามาจัดระเบียบแลวลงรหัสเลข นําไปประมวลผลทางสถิติเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร ดวยเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมประมวลผลขอมูลทางสังคมศาสตร
3.5.5 วิเคราะหและอภิปรายผลการวิจัย

3.6 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจะใชวิธีทางสถิติเชิงพรรณนา (descriptive analysis) ใน
การอธิบาย ไดแก คาเฉลี่ย (mean) คารอยละ (percentage) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) เพื่อใหทราบถึงแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูวิจัยทําการประมวลผล ดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมประมวลผลขอมูลทางสถิติ
เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร โดยจัดทําตารางวิเคราะหทางสถิติ เพื่อนําเสนอและสรุปผลการวิจัย
โดยใชสถิติการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแก การแจกแจงความถี่ (frequency) รอย
ละ (percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (mean) และคาสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่อ
ใชในการพรรณนาขอมูล ดังนี้
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1. ปจจัยสวนบุคลเปนการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
โดยใชการวิเคราะหขอมูลโดยแจกแจงความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)
2. ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห าร/สมาชิ ก /พนั ก งาน/เจ า หน า ที่
ผูปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยใชการวิเคราะหขอมูลโดยคาเฉลี่ยเลขคณิต (mean) และคาสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (standard
deviation)

3.7 สรุป การรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัย
ข อ มู ล ที่ จํ า เป น ต อ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย มี วิ ธี ก ารในการจั ด หาและจั ด เก็ บ ข อ มู ล
ดังตอไปนี้ คือ
1. ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากตํารา ผลงานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวของ สิ่งพิมพและคนควา
ขอมูลทาง Internet ที่เกี่ยวของกับธรรมาภิบาล (Good Governance)
2. เก็บรวบรวมขอมู ลจากแบบสอบถามและความคิด เห็น จากผูบริหาร/สมาชิก /
พนักงาน/เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) แบบสัมภาษณเปน
แบบคําถามปลายเปด กําหนดหัวขอหลัก ๆ เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยนําไปสัมภาษณคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรี, นายกเทศมนตรี
, นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และผูที่เกี่ยวของกับ
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวนําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะห
ขอความและเสนอผลรายงานการวิจัย

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษา เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 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) โดยผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานที่
เปน ขาราชการและประชาชนในองคการบริหารสว นตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผูว ิจัยไดใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ และ
ผูวิจั ยไดนํา ขอ มูลที่ ได นํามาวิ เคราะหผลการวิจั ย และนํ าเสนอผลการวิเ คราะห ใ นเชิง บรรยาย
(Descriptive Research) ทั้งนี้ผวู ิจัยไดแบงผลการวิจัยออกเปน 2 สวน ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะหแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคก รปกครองสว น
ทองถิ่น
4.2 ผลการศึกษาปญหา อุปสรรคในการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

4.1 ผลการวิเคราะหแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการนําเสนอผลการวิจัย ใน เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคก ร
ปกครองสว นทองถิ่น กรณีศึกษา องคการบริหารสว นตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย
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) ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ซึ่งจะนําเสนอ
ผลการวิจัยตามรายละเอียด ดังตอไปนี้
4.1.1 ผลการวิเคราะห แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคก รปกครองสว น
ทองถิ่น ซึ่งเปน ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน/เจาหนาที่ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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4.1.2 ผลการวิเคราะห แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคก รปกครองสว น
ทองถิ่น ซึ่งเปนประชาชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
ในการนําเสนอขอมูล ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลนี้ ใน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ผูวิจัยขอนําเสนอขอมูลการวิเคราะหที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ดังนี้
4.1.1 ผลการวิเคราะห แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบ าลในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งเปน ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน/เจาหนาที่ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (ผูบริหาร/
สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
N = 298
ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
Total

Frequency (N)

Percent

123
175
298

41.3
58.7
100.0

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

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

84
ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (ผูบริหาร/
สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น) (ตอ)
N = 298
ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล
3. ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ปริญญาโท
อื่น ๆ (ปริญญาเอก)
Total
4. ตําแหนง
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการคลัง
ผูบริหาร/สมาชิกทองถิ่น
พนักงานพัสดุ
นักวิชาการประชาสัมพันธ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
พนักงานบุคคลากร
พนักงานโยธา
พนักงานบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
พนักงานกองชาง
พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
Total

Frequency (N)

Percent

21
207
70
0
298

7.0
69.5
23.5
0.0
100.0

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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ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (ผูบริหาร/
สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น) (ตอ)
N = 298
ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ต่ํากวา 5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
21-25 ป
26 ป ขึ้นไป
Total

Frequency (N)

Percent

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

จากผลการวิจัยตามตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถาม (ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น) จํานวน 298 คน มี
ผลการศึกษา ไดขอคนพบ ดังตอไปนี้
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. ชวงอายุ
คุณลักษณะดานชวงอายุ ของผูตอบแบบสอบถามนั้น จากจํานวน 298 คน พบวา สวน
ใหญ มีชวงอายุระหวาง 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 และจํานวนที่นอยที่สุด 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 คิด เปน รอยละ 23.5 และ ต่ํากวาปริญ ญาตรี จํานวน 21 คน คิด เปน รอยละ 7.0
ตามลําดับ
4. ตําแหนง (หนาที่ความรับผิดชอบ)
คุณลักษณะดานตําแหนง (หนาที่ความรับผิดชอบ) นั้น พบวา ตําแหนง สวนใหญ เปน
ผูบริหาร/สมาชิกทองถิ่น จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 21.8 รองลงมา คือ นักวิชาการคลัง (พนักงาน
การเงินและบัญชี) จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 13.4 พนักงานพัสดุ จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ
11.7 และจํานวนที่นอยที่สุด 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 สวนจํานวนที่นอยที่สุด 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)
ส ว นในเรื่ อ งของการอบรมหรื อ สั ม มนาเกี่ ย วกั บ ธรรมาภิ บ าล พบว า ผู ต อบ
แบบสอบถาม สวนใหญ ไมเคยไดรับการอบรมหรือสัมมนา มีจํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 54.7
และผูที่เคยไดรับการอบรมหรือสัมมนา มีจํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 45.3
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สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
ผลการวิเคราะหขอมูลในสว นนี้ เปน การวิเคราะหเกี่ยวกับ แนวทางการเสริมสราง
ธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนการวิเคราะหถึงปจจัยตาง ๆ ซึ่งแสดงคาออกมาตาม
ผลการวิเคราะห ดังนี้
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
N = 298
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ดานหลักนิติธรรม
1) เสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพของกลไก
การตรวจสอบโดยภาคประชาชนทองถิ่น
2) สรางวัฒนธรรมแบบธรรมาภิบาลและจัดใหมีกลไกที่
สงเสริมการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี
3) เสริมสรางประสิทธิภาพของหนวยงานทองถิ่นโดยเนน
การอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม
4) สงเสริมใหประชาชนและบุคลากรในหนวยงานมีสิทธิ
ในการคัด คานการพิจ ารณาออกคําสั่งตางๆ ที่ไมเปน
ธรรม ต อ ผู มี อํ า นาจในหน ว ยงานหรื อ หน ว ยงาน
ระดับสูง
Total
ดานหลักคุณธรรม
5) เสริมสรางความสามัคคีและลดความขัดแยงระหวางเจาหนาที่
กับเจาหนาที่และผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา
6) เสริมสรางจริยธรรมและพัฒนาระบบราชการใหยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ

S.D.
ผลการ
X
(Mean) (Std. deviation) ประเมิน
3.86

0.811

ระดับสูง

3.75

0.701

ระดับสูง

3.94

0.789

ระดับสูง

3.73

0.801

ระดับสูง

3.82

0.637

ระดับสูง

4.03

0.780

ระดับสูง

3.88

0.736

ระดับสูง
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น) (ตอ)
N = 298
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
7) สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและประโยชนของ
คนในทองถิ่นเปนหลัก
8) เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมที่แยกเรื่องสวนตัว
ออกจากเรื่องสวนรวม พรอมกับมีจิตสาธารณะพรอม
รับผิดชอบตอสวนรวม
Total
ดานหลักความโปรงใส
9) สรางระบบการตรวจสอบการทํางานในหนวยงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง
10) เสริมสรางความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล เพื่อให
ประชาชนสามารถรับรูการทํางานของหนวยงานได
11) สงเสริมใหประชาชนและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจาง การใหสัมปทาน และการ
ออกระเบียบตาง ๆ
12) สงเสริมใหหนวยงานมีค วามโปรงใสดานการใหคุณ
ใหโทษแกบุคลากร
Total
ดานการมีสวนรวม
13) เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการรับฟงความ
คิดเห็น การตัดสินใจ ของหนวยงานหรือทําประชาพิจารณ
14) สงเสริมองคกรสตรีและผูพิการในทองถิ่นใหมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการทองถิ่น
15) เสริมสรางโดยการเปด โอกาสใหประชาชนเขามามี
สว นร ว มในการเข า ถึง อํ า นาจการตัด สิ น ใจในการ

S.D.
ผลการ
X
(Mean) (Std. deviation) ประเมิน
3.74

0.700

ระดับสูง

3.57

0.789

ระดับสูง

3.80

0.584

ระดับสูง

3.68

0.762

ระดับสูง

3.70

0.784

ระดับสูง

3.63

0.773

ระดับสูง

3.55

0.747

ระดับสูง

3.64

0.647

ระดับสูง

3.70

0.708

ระดับสูง

3.68

0.647

ระดับสูง

3.80

0.670

ระดับสูง
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พัฒนาทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการภาคประชาชน
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น) (ตอ)
N = 298
S.D.
ผลการ
X
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
(Mean) (Std. deviation) ประเมิน
16) เสริมสรางกระบวนการตัด สินใจโดยใชเสียงสว น
ใหญ ในการหาฉันทามติรวมกันระหวางประชาชนและ 3.90
0.832 ระดับสูง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
Total
3.77
0.577 ระดับสูง
ดานความรับผิดชอบ
0.659
ระดับสูง
17) เสริมสรางระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินการ โดยมี 3.57
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
18) เสริมสรางการทํางานเปนทีม อยางมีเปาหมาย และเนนให
บุคลากรมีจิตสํานึกในหนาที่ที่มีตอทองถิ่น และตระหนักถึง 3.73
0.752
ระดับสูง
ผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ
19) เสริมสรางใหบุคลากรในองคก รไดเคารพในความ
ความคิดเห็นที่แตกตางกันและกลายอมรับผลของการ 3.75
0.701
ระดับสูง
กระทํา พรอมรับการตรวจสอบ
20) บุคลากรยอมรับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับ
ใชในการบริหารจัดการองคกรและชุมชน

3.71

0.655

ระดับสูง

Total

3.69

0.577

ระดับสูง

3.77

0.621

ระดับสูง

3.74

0.788

ระดับสูง

ดานหลักความคุมคา
21) เสริมสรางใหหนวยงานมีวิธีการและขั้นตอนในการจัดสรร
งบประมาณอยางเปนระบบและเหมาะสมกับการดําเนินงาน
22) สงเสริมการฝกอบรมและเพิ่มพูนความรู ในการใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพื่อบูรณาการในงาน ที่ตนเองรับผิดชอบและลด
ตนทุนได
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น) (ตอ)
N = 298
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
23) เสริมสรางระบบบริหารการเงินที่รัดกุมเพื่อปองกัน
ปญหาประสิทธิภาพของการใชเงินผิดประเภทหรือผิด
วัตถุประสงค
24) หนว ยงานมีก ารจัด ทํารายงานและแจกแจงการใช
จายเงินเพื่อเผยแพรแกสาธารณชนโดยทั่วไป
Total
ดานหลักความเสมอภาค
25) เสริมสรางการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานในแตละฝายตอง
คํานึงถึงความเปนกลางในการใหบริการ ไมเลือกขาง ไม
เลือกหมูเหลา อยางเทาเทียมกัน
26) สงเสริมใหมีก ารพัฒ นาความเปน อยูและการมีสว น
รวม โดยเปดโอกาสใหแกหญิงและชายอยางเทาเทียม
กัน เชน การวางแผนพัฒ นาทองถิ่น และการบริก าร
สาธารณะซึ่งจําเปนในการดํารงชีวิต
27) เสริ มสรา งการมี ร ะบบการจัด สรรทรั พยากรและ
งบประมาณที่คํานึงถึงความตองการและผลประโยชน
ของคนทุกกลุมโดยไมเลือกปฏิบัติ

S.D.
ผลการ
X
(Mean) (Std. deviation) ประเมิน
3.64

0.708

ระดับสูง

3.53

0.744

ระดับสูง

3.67

0.579

ระดับสูง

3.59

0.657

ระดับสูง

3.66

0.806

ระดับสูง

3.58

0.744

ระดับสูง

28) สงเสริมการใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือกปฏิบัติ
มีความเสมอภาคเทาเทียมและเปนธรรมกับทุกฝาย

3.72

0.662

ระดับสูง

Total

3.63

0.577

ระดับสูง

ดานหลักความสอดคลอง
29) สงเสริมการระดมความคิดจากคนในชุมชนเพื่อหาจุดสนใจ
รวมกันหรือฉันทามติ และความตองการที่สอดคลองตองกัน
เพื่อลดปญหาความขัดแยงของคนในชุมชน

3.64

0.638

ระดับสูง
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น) (ตอ)
N = 298
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
30) เสริมสรางแนวทางการวางแผนการพัฒนาชุมชนที่สอดคลอง
กับวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา ตลอดจนสอดคลองกับ
สิ่งแวดลอมที่อยูในชุมชนทองถิ่นนั้น ๆ
31) มี น โยบาย วั ต ถุ ป ระ สงค เป า หมายและแผ น
ยุทธศาสตรก ารดําเนินงานที่มีทิศทางสอดคลองกับ
ความตอ งการของชุมชน ตลอดจนการอนุรัก ษภู มิ
ปญญาทองถิ่นที่มีอยูในชุมชน
32) เสริ ม สร า งแนวทางการส ง เสริ ม การเรี ย นรู ข อง
บุคลากรดวยวิธีการเรียนรูวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ของสังคม เพื่อใหทราบถึงความตองการของชุมชน
และสังคมที่แทจริง
Total
ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร
33) เสริมสรางกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
สําหรับการบริหารงานในอนาคต เพื่อจัดวางตําแหนงของ
องคกรใหบรรลุผลสําเร็จ
34) เสริ ม สร า งแนวทางการสื่ อ สารและถ า ยทอดแผน
ยุทธศาสตรใหบุคลากรในองคกรสามารถเขาใจไดและ
นําเอาไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง เปนทิศทางเดียวกัน
35) สงเสริมใหผูนําหรือผูบริหารองคก รทองถิ่น มีก าร
บูรณาการขอมูลขาวสารที่แตกตางกันทั้งภายในและ
ภา ยน อก เข าไ ว เ ป น ยุ ทธศา สต ร สํ า หรั บก า ร
เปลี่ยนแปลง และคาดการณแนวโนนในอนาคตของ
องคกร สังคมและชุมชนทองถิ่น

S.D.
ผลการ
X
(Mean) (Std. deviation) ประเมิน
3.57

0.649

ระดับสูง

3.71

0.596

ระดับสูง

3.74

0.637

ระดับสูง

3.66

0.530

ระดับสูง

3.60

0.760

ระดับสูง

3.45

0.630

ระดับสูง

3.65

0.729

ระดับสูง
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น) (ตอ)
N = 298
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
36) สงเสริมใหมีการนําวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรเผยแพร
ใหบุคลากรและประชาชนในทองถิ่นไดทราบ เพื่อให
รับรูถึงแนวคิดวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรที่จะปฏิบัติใน
อนาคตสําหรับองคก รและทองถิ่น วาตรงกับความ
ตองการที่แทจริงของบุคลากรและชุมชนเพียงใด
Total
ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น
37) สงเสริมการใชกลไกทางกฎหมายในการตรวจสอบ
การดําเนินงานในหนวยงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
38) สงเสริมโดยใชองคกรอิสระที่มีอยูตามกฎหมายเปนกลไกใน
การตรวจสอบการดําเนินงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
39) สงเสริมภาคประชาสังคมและกลุมตาง ๆ ในชุมชนให
มีบทบาทมากขึ้ น ในการตรวจสอบการดํ าเนิ น ของ
หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
40) การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศิลธรรมใหกับ
ทองถิ่นในการตระหนักภัยของการคอรรัปชั่น
Total

S.D.
ผลการ
X
(Mean) (Std. deviation) ประเมิน

3.66

0.583

ระดับสูง

3.59

0.553

ระดับสูง

3.64

0.648

ระดับสูง

3.57

0.627

ระดับสูง

3.60

0.656

ระดับสูง

3.73

0.683

ระดับสูง

3.63

0.553

ระดับสูง

จากผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สามารถแยกพิจารณาไดเปนรายดาน ดังตอไปนี้
1. ดานหลักนิติธรรม พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมินอยูใน
ระดับสูง ซึ่งแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานนิติธรรม ที่
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มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภ าพของหนว ยงานทองถิ่นโดยเนนการ
อํานวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.94 มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.789 รองลงมา คือ การเสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพของ
กลไกการตรวจสอบโดยภาคประชาชนทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.86 มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.811 และ แนวทางการสรางวัฒนธรรมแบบธรรมาภิบาลและจัดใหมี
กลไกที่สงเสริมการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.75 มีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.701 ตามลําดับ
กลาวโดยสรุป เมื่อดูผลรวมของทุกขอ ดานนิติธรรม พบวา มีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.82 มี
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.637 มีผลการประเมินองคกรอยูในระดับสูง
2. ดานหลักคุณธรรม พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมินอยูใน
ระดับสูง ซึ่งแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานคุณธรรม ที่
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนวทางการเสริมสรางความสามัคคีและลดความขัดแยงระหวางเจาหนาที่กับ
เจาหนาที่และผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 4.03 มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.780 รองลงมา คือ การเสริมสรางจริยธรรมและพัฒนาระบบราชการ
ใหยึด หลัก ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.88 มีคาสว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.736 และ แนวทางการสงเสริมใหมีก ารปฏิบัติตามขั้น ตอนและ
ประโยชนของคนในทองถิ่นเปนหลัก โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.74 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Std. deviation) ที่ 0.700 ตามลําดับ
กลาวโดยสรุป เมื่อดูผลรวมของทุกขอ ดานคุณธรรม พบวา มีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.80
มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.584 มีผลการประเมินองคกรอยูในระดับสูง
3. ดานหลักความโปรงใส พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมิน
อยูในระดับสูง ซึ่งแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานความ
โปรใส ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนวทางการเสริมสรางความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล เพื่อให
ประชาชนสามารถรับรูการทํางานของหนวยงานได โดยมีคาเฉลีย่ (Mean) ที่ 3.70 มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.784 รองลงมา คือ การสรางระบบการตรวจสอบการทํางานใน
หนว ยงานที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.68 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.
deviation) ที่ 0.762 และ การสงเสริมใหประชาชนและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
จัดซื้อ จัดจาง การใหสัมปทาน และการออกระเบียบตาง ๆโดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.63 มีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.773 ตามลําดับ
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กลาวโดยสรุป เมื่อดูผลรวมของทุกขอ ดานความโปรงใส พบวา มีคาเฉลี่ย (Mean) ที่
3.64 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.647 มีผลการประเมินองคกรอยูในระดับสูง
4. ดานการมีสวนรวม พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมินอยูใน
ระดับสูง ซึ่งแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการมีสวน
รวม ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนวทางการเสริมสรางกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียงสวนใหญ ใน
การหาฉันทามติรวมกันระหวางประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่
3.90 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.832 รองลงมา คือ การเสริมสรางโดยการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเขาถึงอํานาจการตัดสินใจในการพัฒนาทองถิ่นในรูป
ของคณะกรรมการภาคประชาชน โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.80 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.
deviation) ที่ 0.670 และ แนวทางการเสริมสรางการมีสว นรว มของประชาชนในการรับฟงความ
คิดเห็น การตัดสินใจ ของหนวยงานหรือทําประชาพิจารณ โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.70 มีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.708 ตามลําดับ
กลาวโดยสรุป เมื่อดูผลรวมของทุกขอ ดานการมีสวนรวม พบวา มีคาเฉลี่ย (Mean) ที่
3.77 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.577 มีผลการประเมินองคกรอยูในระดับสูง
5. ดานความรับผิดชอบ พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมินอยู
ในระดับสูง ซึ่งแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานความ
รับผิดชอบ ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนวทางการเสริมสรางใหบุคลากรในองคกรไดเคารพในความ
ความคิดเห็นที่แตกตางกันและกลายอมรับผลของการกระทํา พรอมรับการตรวจสอบ โดยมีคาเฉลี่ย
(Mean) ที่ 3.75 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.701 รองลงมา คือ การเสริมสราง
การทํางานเปน ทีม อยางมีเปาหมาย และเนน ใหบุคลากรมีจิต สํานึกในหนาที่ที่มีตอทองถิ่น และ
ตระหนักถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.73 มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.752 และ แนวทางการเสริมสรางใหบุคลากรยอมรับการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อปรับใชในการบริหารจัดการองคกรและชุมชน โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.71 มีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.655 ตามลําดับ
กลาวโดยสรุป เมื่อดูผลรวมของทุก ขอ ดานการความรับผิด ชอบ พบวา มีค าเฉลี่ย
(Mean) ที่ 3.69 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.577 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง
6. ดานหลักความคุมคา พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมินอยู
ในระดับสูง ซึ่งแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานความ
คุมคา ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนวทางการเสริมสรางใหหนวยงานมีวิธีการและขั้น ตอนในการ
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จัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบและเหมาะสมกับการดําเนินงาน โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.77 มี
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.621 รองลงมา คือ การสงเสริมการฝกอบรมและ
เพิ่มพูนความรู ในการใชเทคโนโลยีที่ทัน สมัยเพื่อบูร ณาการในงาน ที่ต นเองรับผิด ชอบและลด
ตนทุนได โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.74 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.788 และ
แนวทางการเสริมสรางระบบบริหารการเงินที่รัดกุมเพื่อปองกันปญหาประสิทธิภาพของการใชเงิน
ผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.64 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.
deviation) ที่ 0.708 ตามลําดับ
กลาวโดยสรุป เมื่อดูผลรวมของทุกขอ ดานการความคุมคา พบวา มีคาเฉลี่ย (Mean) ที่
3.67 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.579 มีผลการประเมินองคกรอยูในระดับสูง
7. ดานหลักความเสมอภาค พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมิน
อยูในระดับสูง ซึ่งแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานความ
เสมอภาค ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนวทางการสงเสริมการใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือก
ปฏิบัติ มีความเสมอภาคเทาเทียมและเปนธรรมกับทุกฝาย โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.72 มีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.662 รองลงมา คือ การสงเสริมใหมีการพัฒนาความเปนอยู
และการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหแกหญิงและชายอยางเทาเทียมกัน เชน การวางแผนพัฒนา
ทองถิ่นและการบริการสาธารณะซึ่งจําเปนในการดํารงชีวิตโดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.66 มีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.806 และ แนวทางการเสริมสรางการปฏิบัติหนาที่ของ
หนวยงานในแตละฝายตองคํานึงถึงความเปนกลางในการใหบริการ ไมเลือกขาง ไมเลือกหมูเหลา
อยางเทาเทียมกัน โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.66 มีคาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่
0.806 ตามลําดับ
กลาวโดยสรุป เมื่ อดูผ ลรวมของทุก ขอ ดานการความเสมอภาค พบวา มีคา เฉลี่ ย
(Mean) ที่ 3.63 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.577 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง
8. ดานหลักความสอดคลอง พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมิน
อยูในระดับสูง ซึ่งแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานความ
สอดคลอง ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนวทางการสงเสริมการเรียนรูของบุคลากรดวยวิธีการเรียนรู
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของสังคม เพื่อใหทราบถึงความตองการของชุมชนและสังคมที่แทจริง
โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.74 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.637 รองลงมา คือ
การมีนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายและแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานที่มีทิศทางสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน ตลอดจนการอนุรัก ษภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูใ นชุมชน โดยมีคาเฉลี่ ย
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(Mean) ที่ 3.71 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.596 และ แนวทางการสงเสริมการ
ระดมความคิดจากคนในชุมชนเพื่อหาจุดสนใจรวมกันหรือฉันทามติ และความตองการที่สอดคลอง
ตองกันเพื่อลดปญหาความขัดแยงของคนในชุมชน โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.64 มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.638 ตามลําดับ
กลาวโดยสรุป เมื่อดูผลรวมของทุก ขอ ดานการความสอดคลอง พบวา มีคาเฉลี่ ย
(Mean) ที่ 3.66 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.530 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง
9. ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมี
ผลการประเมินอยูในระดับสูง ซึ่งแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนวทางการสงเสริมใหมี
การนําวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรเผยแพรใหบุคลากรและประชาชนในทองถิ่นไดทราบ เพื่อใหรับรูถึง
แนวคิดวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรที่จะปฏิบัติในอนาคตสําหรับองคกรและทองถิ่น วาตรงกับความ
ตองการที่แทจริงของบุคลากรและชุมชนเพียงใด โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.66 มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.583 รองลงมา คือ การสงเสริมใหผูนําหรือผูบริหารองคกรทองถิ่นมี
การ บูรณาการขอมูลขาวสารที่แตกตางกันทั้งภายในและภายนอก เขาไวเปนยุทธศาสตรสําหรับการ
เปลี่ยนแปลง และคาดการณแนวโนนในอนาคตขององคกร สังคมและชุมชนทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย
(Mean) ที่ 3.65 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.729 และ แนวทางการเสริมสราง
กระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรสําหรับการบริหารงานในอนาคต เพื่อจัดวางตําแหนง
ขององคก รใหบรรลุผลสําเร็จ โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.60 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.
deviation) ที่ 0.760 ตามลําดับ
กลาวโดยสรุป เมื่อดูผลรวมของทุกขอ ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร พบวา
มีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.59 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.553 มีผลการประเมิน
องคกรอยูในระดับสูง
10. ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผล
การประเมิน อยูในระดับสูง ซึ่งแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสว น
ทองถิ่น ดานหลัก การควบคุมการคอรัปชั่น ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนวทางการการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและศิลธรรมใหกับทองถิ่นในการตระหนักภัยของการคอรรัปชั่นโดยมีคาเฉลี่ย
(Mean) ที่ 3.73 มีคาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.553 รองลงมา คือ การสงเสริม
สงเสริมการใชกลไกทางกฎหมายในการตรวจสอบการดําเนินงานในหนวยงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.64 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.648 และ
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แนวทางการส ง เสริ ม ภาคประชาสัง คมและกลุม ต าง ๆ ในชุ มชนใหมี บ ทบาทมากขึ้ น ในการ
ตรวจสอบการดําเนินของหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.60
มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.656 ตามลําดับ
กลาวโดยสรุป เมื่อดูผลรวมของทุกขอ ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น พบวา มี
คาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.63 มีคาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.553 มีผลการประเมิน
องคกรอยูในระดับสูง
ตารางที่ 4.3 สรุป ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
1. ดานหลักนิติธรรม
2. ดานหลักคุณธรรม
3. ดานหลักความโปรงใส
4. ดานการมีสวนรวม
5. ดานความรับผิดชอบ
6. ดานหลักความคุมคา
7. ดานหลักความเสมอภาค
8. ดานหลักความสอดคลอง
9. ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร
10. ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น

X
(Mean)

S.D.
(Std. deviation)

ผลการ
ประเมิน

3.82
3.80
3.64
3.77
3.69
3.67
3.63
3.66
3.59
3.63

0.637
0.584
0.647
0.577
0.577
0.579
0.577
0.530
0.553
0.553

ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง

จากผลการศึกษาในภาพรวม ตามตารางที่ 4.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานตาง ๆ สามารถอธิบายรายละเอียดได
ดังนี้
1. ดานหลักนิติธรรม พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มีคาเฉลี่ย
(Mean) ที่ 3.82 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.637 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง
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2. ดานหลัก คุณธรรม พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มีคาเฉลี่ย
(Mean) ที่ 3.80 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.584 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง
3. ดานหลักความโปรงใส พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มีคาเฉลี่ย
(Mean) ที่ 3.64 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.647 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง
4. ดานการมีสวนรวม พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มีคาเฉลี่ย
(Mean) ที่ 3.77 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.577 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง
5. ดานความรับผิดชอบ พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มีคาเฉลี่ย
(Mean) ที่ 3.69 มีคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.577 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง
6. ดานหลักความคุมคา พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มีคาเฉลี่ย
(Mean) ที่ 3.67 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.579 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง
7. ดานหลักความเสมอภาค พบวา ผลจากการศึก ษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มี
คาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.63 มีคาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.577 มีผลการประเมิน
องคกรอยูในระดับสูง
8. ดานหลักความสอดคลอง พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มี
คาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.66 มีคาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.530 มีผลการประเมิน
องคกรอยูในระดับสูง
9. ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลใน
ภาพรวม มีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.59 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.553 มีผลการ
ประเมินองคกรอยูในระดับสูง
10. ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น พบวา ผลจากการศึก ษาวิเคราะหขอมูลใน
ภาพรวม มีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.63 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.553 มีผลการ
ประเมินองคกรอยูในระดับสูง
ในการวิเคราะห ขอมูลแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสว น
ทองถิ่นในดานตาง ๆ ทั้ง 10 ดาน นี้ สามารถแสดงออกมาเปนกราฟ เพื่อเปรียบเทียบคาในแตละดาน
ได ดังนี้
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แผนภาพที่ 4.1 แสดงสรุป ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น (ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
จะเห็น ไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทั้ ง 10 ด าน นั้ น ที่ มี คา เฉลี่ ย (Mean) มากที่ สุ ด คื อ ด า นนิติ ธ รรม (3.82)
รองลงมา คือ ดานคุณธรรม (3.80) และดานการมีสวนรวม (3.77) สวนคาที่นอยที่สุด คือ ดานความ
โปรงใส (3.64)
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4.1.2 ผลการวิเคราะห แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบ าลในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งเปนประชาชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
ผูวิจัยขอนําเสนอขอมูลการวิเคราะหที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่
เปนประชาชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
(ประชาชน)
ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (ประชาชน)
N = 140
ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล

Frequency (N)

Percent

ชาย
หญิง

58
82
140

41.4
58.6
100.0

อายุต่ํากวา 25 ป
อายุระหวาง 26-30 ป
อายุระหวาง 31-35 ป
อายุระหวาง 36 - 40 ป
อายุระหวาง 41 - 45 ป
อายุระหวาง 46 - 50 ป
อายุระหวาง 51 - 55 ป
อายุ 56 ป ขึ้นไป

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

1. เพศ

Total
2. อายุ

Total
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ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (ประชาชน) (ตอ)
N = 140
ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล
3. ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ปริญญาโท
อื่น ๆ (ปริญญาเอก)
Total

Frequency (N)

Percent

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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จากผลการวิจัยตามตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถาม (ประชาชน) จํานวน 140 คน มีผลการศึกษา ไดขอคนพบ ดังตอไปนี้
1. เพศ
จากผลการศึกษา พบวา คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง
จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 58.6 รองลงมาเปน เพศชาย จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 41.4 ตามลําดับ
2. ชวงอายุ
คุณลักษณะดานชวงอายุ ของผูตอบแบบสอบถามนั้น จากจํานวน 140 คน พบวา สวน
ใหญ มีชวงอายุระหวาง 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 และจํานวนที่นอยที่สุด 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 สว น
ใหญ เปนอาชีพรับจาง จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 39.3 รองลงมา คือ รับราชการ จํานวน 40 คน
คิดเปนรอยละ 28.6 อาชีพเกษตรกรรม จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 18.6 และจํานวนที่นอยที่สุด
คือ คาขาย จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 13.6 ตามลําดับ
5. รายได
คุณ ลัก ษณะดานรายได นั้น พบวา ผูต อบแบบสอบถามส วนใหญ มีร ายไดร ะหวาง
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 ผูที่มีรายได 20,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 19 คน คิดเปน 13.6 สวน
จํานวนที่นอยที่สุด 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)
ผลการวิเคราะหขอมูลในสว นนี้ เปน การวิเคราะหเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสราง
ธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนการวิเคราะหถึงปจจัยตาง ๆ ซึ่งแสดงคาออกมาตาม
ผลการวิเคราะห ดังนี้
ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ประชาชน)
N = 140
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ดานหลักนิติธรรม
1) เสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพของกลไก
การตรวจสอบโดยภาคประชาชนทองถิ่น
2) สรางวัฒนธรรมแบบธรรมาภิบาลและจัดใหมีกลไกที่
สงเสริมการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี
3) เสริมสรางประสิทธิภาพของหนวยงานทองถิ่นโดยเนน
การอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม
4) สงเสริมใหประชาชนและบุคลากรในหนวยงานมีสิทธิ
ในการคัด คานการพิจ ารณาออกคําสั่งตางๆ ที่ไมเปน
ธรรม ตอผูมีอํานาจในหนวยงานหรือหนวยงานระดับสูง
Total
ดานหลักคุณธรรม
5) เสริมสรางความสามัคคีและลดความขัดแยงระหวางเจาหนาที่
กับเจาหนาที่และผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา
6) เสริมสรางจริยธรรมและพัฒนาระบบราชการใหยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ
7) สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและประโยชนของ
คนในทองถิ่นเปนหลัก

S.D.
ผลการ
X
(Mean) (Std. deviation) ประเมิน
3.92

0.898

3.66

0.737

ระดับสูง

3.33

0.694

ระดับ
ปานกลาง

3.46

0.734

ระดับสูง

3.59

0.619

ระดับสูง

3.60

0.855

ระดับสูง

3.81

0.845

ระดับสูง

3.50

0.735

ระดับสูง

ระดับสูง
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ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ประชาชน) (ตอ)
N = 140
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
8) เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมที่แยกเรื่องสวนตัว
ออกจากเรื่องสวนรวม พรอมกับมีจิตสาธารณะพรอม
รับผิดชอบตอสวนรวม
Total
ดานหลักความโปรงใส
9) สรางระบบการตรวจสอบการทํางานในหนวยงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง
10) เสริมสรางความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูลเพื่อให
ประชาชนสามารถรับรูการทํางานของหนวยงานได
11) สงเสริมใหประชาชนและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจาง การใหสัมปทาน และการ
ออกระเบียบตาง ๆ
12) สงเสริมใหหนวยงานมีค วามโปรงใสดานการใหคุณ
ใหโทษแกบุคลากร
Total
ดานการมีสวนรวม
13) เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการรับฟงความ
คิดเห็น การตัดสินใจ ของหนวยงานหรือทําประชาพิจารณ
14) สงเสริมองคกรสตรีและผูพิการในทองถิ่นใหมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการทองถิ่น
15) เสริมสรางโดยการเปด โอกาสใหประชาชนเขามามี
สว นร ว มในการเข า ถึง อํ า นาจการตัด สิ น ใจในการ
พัฒนาทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการภาคประชาชน

S.D.
ผลการ
X
(Mean) (Std. deviation) ประเมิน
3.52

0.714

ระดับสูง

3.61

0.593

ระดับสูง

3.46

0.693

ระดับสูง

3.59

0.738

ระดับสูง

3.47

0.694

ระดับสูง

3.22

0.874

3.44

0.554

ระดับ
ปานกลาง
ระดับสูง

3.41

0.748

ระดับสูง

3.40

0.747

ระดับ
ปานกลาง

3.53

0.781

ระดับสูง
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ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ประชาชน) (ตอ)
N = 140
S.D.
ผลการ
X
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
(Mean) (Std. deviation) ประเมิน
16) เสริมสรางกระบวนการตัด สินใจโดยใชเสียงสว น
ใหญ ในการหาฉันทามติรวมกันระหวางประชาชนและ 3.64
0.857 ระดับสูง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
Total
3.49
0.618 ระดับสูง
ดานความรับผิดชอบ
ระดับ
0.800
17) เสริมสรางระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินการ โดยมี 3.33
ปานกลาง
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
18) เสริมสรางการทํางานเปนทีม อยางมีเปาหมาย และเนนให
บุคลากรมีจิตสํานึกในหนาที่ที่มีตอทองถิ่น และตระหนักถึง 3.48
0.782
ระดับสูง
ผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ
19) เสริมสรางใหบุคลากรในองคก รไดเคารพในความ
ระดับ
ความคิดเห็นที่แตกตางกันและกลายอมรับผลของการ 3.39
0.784
ปานกลาง
กระทํา พรอมรับการตรวจสอบ
20) บุคลากรยอมรับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับ
ใชในการบริหารจัดการองคกรและชุมชน

3.54

0.799

ระดับสูง

Total

3.43

0.648

ระดับสูง

3.61

0.896

ระดับสูง

3.52

0.704

ระดับสูง

ดานหลักความคุมคา
21) เสริมสรางใหหนวยงานมีวิธีการและขั้นตอนในการ
จัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบและเหมาะสมกับ
การดําเนินงาน
22) สงเสริมการฝกอบรมและเพิ่มพูนความรู ในการใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพื่อบูรณาการในงาน ที่ตนเองรับผิดชอบและลด
ตนทุนได
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ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ประชาชน) (ตอ)
N = 140
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
23) เสริมสรางระบบบริหารการเงินที่รัดกุมเพื่อปองกัน
ปญหาประสิทธิภาพของการใชเงินผิดประเภทหรือผิด
วัตถุประสงค
24) หนว ยงานมีก ารจัด ทํารายงานและแจกแจงการใช
จายเงินเพื่อเผยแพรแกสาธารณชนโดยทั่วไป
Total
ดานหลักความเสมอภาค
25) เสริมสรางการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานในแตละฝายตอง
คํานึงถึงความเปนกลางในการใหบริการ ไมเลือกขาง ไม
เลือกหมูเหลา อยางเทาเทียมกัน
26) สงเสริมใหมีก ารพัฒ นาความเปน อยูและการมีสว น
รวม โดยเปดโอกาสใหแกหญิงและชายอยางเทาเทียม
กัน เชน การวางแผนพัฒ นาทองถิ่น และการบริก าร
สาธารณะซึ่งจําเปนในการดํารงชีวิต
27) เสริ มสรา งการมี ร ะบบการจัด สรรทรั พยากรและ
งบประมาณที่คํานึงถึงความตองการและผลประโยชน
ของคนทุกกลุมโดยไมเลือกปฏิบัติ

S.D.
ผลการ
X
(Mean) (Std. deviation) ประเมิน
3.56

0.789

ระดับสูง

3.56

0.779

ระดับสูง

3.56

0.623

ระดับสูง

3.58

0.805

ระดับสูง

3.60

0.785

ระดับสูง

3.86

0.926

ระดับสูง

28) สงเสริมการใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือกปฏิบัติ
มีความเสมอภาคเทาเทียมและเปนธรรมกับทุกฝาย

3.76

0.918

ระดับสูง

Total

3.65

0.712

ระดับสูง

ดานหลักความสอดคลอง
29) สงเสริมการระดมความคิดจากคนในชุมชนเพื่อหาจุดสนใจ
รวมกันหรือฉันทามติ และความตองการที่สอดคลองตองกัน
เพื่อลดปญหาความขัดแยงของคนในชุมชน

3.64

0.798

ระดับสูง
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\ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ประชาชน) (ตอ)
N = 140
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
30) เสริมสรางแนวทางการวางแผนการพัฒนาชุมชนที่
สอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา ตลอดจน
สอดคลองกับสิ่งแวดลอมที่อยูในชุมชนทองถิ่นนั้น ๆ
31) มี น โยบาย วั ต ถุ ป ระ สงค เป า หมายและแผ น
ยุทธศาสตรก ารดําเนินงานที่มีทิศทางสอดคลองกับ
ความตอ งการของชุมชน ตลอดจนการอนุรัก ษภู มิ
ปญญาทองถิ่นที่มีอยูในชุมชน
32) เสริ ม สร า งแนวทางการส ง เสริ ม การเรี ย นรู ข อง
บุคลากรดวยวิธีการเรียนรูวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ของสังคม เพื่อใหทราบถึงความตองการของชุมชน
และสังคมที่แทจริง
Total
ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร
33) เสริมสรางกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
สําหรับการบริหารงานในอนาคต เพื่อจัดวางตําแหนงของ
องคกรใหบรรลุผลสําเร็จ
34) เสริ ม สร า งแนวทางการสื่ อ สารและถ า ยทอดแผน
ยุทธศาสตรใหบุคลากรในองคกรสามารถเขาใจไดและ
นําเอาไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง เปนทิศทางเดียวกัน
35) สงเสริมใหผูนําหรือผูบริหารองคกรทองถิ่นมีการบูรณา
การขอมูลขาวสารที่แตกตางกันทั้งภายในและภายนอก เขา
ไวเปนยุทธศาสตรสําหรับการเปลี่ยนแปลงและคาดการณ
แนวโนนในอนาคตขององคกร สังคมและชุมชนทองถิ่น

S.D.
ผลการ
X
(Mean) (Std. deviation) ประเมิน
3.64

0.681

ระดับสูง

3.67

0.753

ระดับสูง

3.57

0.815

ระดับสูง

3.63

0.675

ระดับสูง

3.64

0.823

ระดับสูง

3.41

0.748

ระดับสูง

3.56

0.702

ระดับสูง
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ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ประชาชน) (ตอ)
N = 140
S.D.
ผลการ
X
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
(Mean) (Std. deviation) ประเมิน
36) สงเสริมใหมีการนําวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรเผยแพร
ใหบุคลากรและประชาชนในทองถิ่นไดทราบ เพื่อให
รับรูถึงแนวคิดวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรที่จะปฏิบัติใน 3.64
0.740 ระดับสูง
อนาคตสําหรับองคก รและทองถิ่น วาตรงกับความ
ตองการที่แทจริงของบุคลากรและชุมชนเพียงใด
Total
3.56
0.636 ระดับสูง
ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น
3.50
0.818
ระดับสูง
37) สงเสริมการใชกลไกทางกฎหมายในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานในหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
38) สงเสริมโดยใชองคกรอิสระที่มีอยูตามกฎหมายเปนกลไกใน
3.57
0.815
ระดับสูง
การตรวจสอบการดําเนินงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
39) สงเสริมภาคประชาสังคมและกลุมตาง ๆ ในชุมชนให
มีบทบาทมากขึ้ น ในการตรวจสอบการดํ าเนิ น ของ 3.58
0.787
ระดับสูง
หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
40) การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศิลธรรมใหกับ
3.55
0.924
ระดับสูง
ทองถิ่นในการตระหนักภัยของการคอรรัปชั่น
Total

3.55

0.714

ระดับสูง

จากผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนประชาชนที่อยูในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สามารถแยกพิจารณาไดเปนรายดาน
ดังตอไปนี้
1. ดานหลักนิติธรรม พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมินอยูใน
ระดับสูง ซึ่งแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานนิติธรรม ที่

109
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ เสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพของกลไกการตรวจสอบโดยภาค
ประชาชนทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.92 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่
0.898 รองลงมา คือ สรางวัฒนธรรมแบบธรรมาภิบาลและจัดใหมีกลไกที่สงเสริมการแกไขปญหา
ความขัดแยงอยางสันติวิธี โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.66 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation)
ที่ 0.737 และ สงเสริมใหประชาชนและบุคลากรในหนวยงานมีสิทธิในการคัดคานการพิจารณาออก
คําสั่งตางๆ ที่ไมเปนธรรม ตอผูมีอํานาจในหนวยงานหรือหนวยงานระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ย (Mean)
ที่ 3.46 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.734 ตามลําดับ
กลาวโดยสรุป เมื่อดูผลรวมของทุกขอ ดานนิติธรรม พบวา มีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.59 มี
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.619 มีผลการประเมินองคกรอยูในระดับสูง
2. ดานหลักคุณธรรม พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมินอยูใน
ระดับสูง ซึ่งแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานคุณธรรม ที่
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ เสริมสรางจริยธรรมและพัฒนาระบบราชการใหยึดหลักธรรมภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.81 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.845
รองลงมา คือ เสริมสรางความสามัค คีแ ละลดความขั ด แยงระหวางเจาหนาที่กับ เจาหนาที่และ
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.60 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.
deviation) ที่ 0.855 และ เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมที่แยกเรื่องสวนตัวออกจากเรื่องสวนรวม
พรอมกับมี จิต สาธารณะพรอมรับผิด ชอบตอสวนรวม โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.52 มีคาสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.714 ตามลําดับ
กลาวโดยสรุป เมื่อดูผลรวมของทุกขอ ดานคุณธรรม พบวา มีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.61
มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.593 มีผลการประเมินองคกรอยูในระดับสูง
3. ดานหลักความโปรงใส พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมิน
อยูในระดับสูง ซึ่งแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานความ
โปรใส ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ เสริมสรางความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล เพื่อใหประชาชน
สามารถรับรูการทํางานของหนวยงานได โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.59 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Std. deviation) ที่ 0.738 รองลงมา คือ สงเสริมใหประชาชนและสื่อมวลชนมีสว นรว มในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจาง การใหสัมปทาน และการออกระเบียบตาง ๆโดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่
3.47 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.694 และ การสรางระบบการตรวจสอบการ
ทํางานในหนวยงานที่มีประสิทธิภาพสูงโดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.46 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Std. deviation) ที่ 0.693 ตามลําดับ
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กลาวโดยสรุป เมื่อดูผลรวมของทุกขอ ดานความโปรงใส พบวา มีคาเฉลี่ย (Mean) ที่
3.44 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.554 มีผลการประเมินองคกรอยูในระดับสูง
4. ดานการมีสวนรวม พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมินอยูใ น
ระดับสูง ซึ่งแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการมีสวน
รวม ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ เสริมสรางกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียงสวนใหญ ในการหาฉันทา
มติรวมกันระหวางประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.64 มีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.857 รองลงมา คือ การเสริมสรางโดยการเปดโอกาสให
ประชาชนเข ามามีสว นรว มในการเข าถึง อํานาจการตั ด สิน ใจในการพั ฒ นาทองถิ่น ในรูป ของ
คณะกรรมการภาคประชาชน โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.53 มีคาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.
deviation) ที่ 0.781 และ เสริมสรางการมีสวนรว มของประชาชนในการรับฟงความคิดเห็น การ
ตัดสินใจ ของหนว ยงานหรือทําประชาพิจารณ โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.41 มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.748 ตามลําดับ
กลาวโดยสรุป เมื่อดูผลรวมของทุกขอ ดานการมีสวนรวม พบวา มีคาเฉลี่ย (Mean) ที่
3.49 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.618 มีผลการประเมินองคกรอยูในระดับสูง
5. ดานความรับผิดชอบ พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมินอยู
ในระดับสูง ซึ่งแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานความ
รับผิดชอบ ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ บุคลากรยอมรับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับใชในการ
บริหารจัดการองคกรและชุมชน โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.54 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.
deviation) ที่ 0.799 รองลงมา คือ เสริมสรางการทํางานเปนทีม อยางมีเปาหมาย และเนนใหบุคลากร
มีจิตสํานึกในหนาที่ที่มีตอทองถิ่น และตระหนักถึงผลประโยชนข องสว นรวมเปน สําคัญ โดยมี
คาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.48 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.782 และ เสริมสรางให
บุคลากรในองคกรไดเคารพในความความคิดเห็นที่แตกตางกันและกลายอมรับผลของการกระทํา
พรอมรับการตรวจสอบ โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.39 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation)
ที่ 0.784 ตามลําดับ
กลาวโดยสรุป เมื่อดูผลรวมของทุก ขอ ดานการความรับผิด ชอบ พบวา มีคาเฉลี่ย
(Mean) ที่ 3.43 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.648 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง
6. ดานหลักความคุมคา พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมินอยู
ในระดับสูง ซึ่งแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองส วนทองถิ่น ดานความ
คุม ค า ที่มี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ เสริ มสร า งให ห น ว ยงานมี วิ ธีก ารและขั้ น ตอนในการจั ด สรร
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งบประมาณอยางเปนระบบและเหมาะสมกับการดําเนินงานโดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.61 มีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.896 รองลงมา คือ การเสริมสรางระบบบริหารการเงินที่
รัดกุมเพื่อปองกันปญหาประสิทธิภาพของการใชเงินผิดประเภทหรือผิดวัต ถุประสงค และการ
หนวยงานมีการจัดทํารายงานและแจกแจงการใชจายเงินเพื่อเผยแพรแกสาธารณชนโดยทั่วไป โดยมี
คาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.56 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.789 และ การสงเสริมการ
ฝกอบรมและเพิ่มพูนความรู ในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อบูรณาการในงาน ที่ตนเองรับผิดชอบ
และลดตนทุนได โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.52 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่
0.704 ตามลําดับ
กลาวโดยสรุป เมื่อดูผลรวมของทุกขอ ดานการความคุมคา พบวา มีคาเฉลี่ย (Mean) ที่
3.56 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.623 มีผลการประเมินองคกรอยูในระดับสูง
7. ดานหลักความเสมอภาค พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมิน
อยูในระดับสูง ซึ่งแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานความ
เสมอภาค ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนวทางการเสริมสรางการมีระบบการจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณที่คํานึงถึงความตองการและผลประโยชนข องคนทุก กลุมโดยไมเลือกปฏิบัติ โดยมี
คาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.86 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.926 รองลงมา คือ สงเสริม
การใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือกปฏิบัติ มีความเสมอภาคเทาเทียมและเปนธรรมกับทุกฝาย
โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.76 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.918 และ แนว
ทางการสงเสริมใหมีการพัฒนาความเปนอยูและการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหแกหญิงและชาย
อยา งเทา เที ยมกัน เช น การวางแผนพัฒ นาทอ งถิ่ น และการบริ ก ารสาธารณะซึ่ งจํ าเปน ในการ
ดํารงชีวิต โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.60 มีคาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.785
ตามลําดับ
กลาวโดยสรุป เมื่อดูผ ลรวมของทุก ขอ ดานการความเสมอภาค พบวา มีคา เฉลี่ ย
(Mean) ที่ 3.65 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.712 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง
8. ดานหลักความสอดคลอง พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผลการประเมิน
อยูในระดับสูง ซึ่งแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานความ
สอดคลอง ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายและแผนยุทธศาสตรก าร
ดําเนินงานที่มีทิศทางสอดคลองกับความตองการของชุมชน ตลอดจนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ที่มีอยูในชุมชน โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.67 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.753
รองลงมา คือ สงเสริมการระดมความคิดจากคนในชุมชนเพื่อหาจุดสนใจรวมกันหรือฉันทามติ และ
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ความตองการที่สอดคลองตองกัน เพื่อลดปญหาความขัด แยงของคนในชุมชน และ เสริมสราง
แนวทางการวางแผนการพัฒ นาชุมชนที่สอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา ตลอดจน
สอดคลองกับสิ่งแวดลอมที่อยูใ นชุมชนทองถิ่น นั้น ๆ โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.64 มีคาสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.798 และ 681 ตอจากนั้น เปน การเสริมสรางแนวทางการ
สงเสริมการเรียนรูของบุคลากรดวยวิธีการเรียนรูวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของสังคม เพื่อใหทราบ
ถึงความตองการของชุมชนและสังคมที่แทจริง โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.57 มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.815 ตามลําดับ
กลาวโดยสรุป เมื่อดูผลรวมของทุก ขอ ดานการความสอดคลอง พบวา มีคาเฉลี่ ย
(Mean) ที่ 3.63 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.675 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง
9. ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมี
ผลการประเมินอยูในระดับสูง ซึ่งแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ เสริมสรางกระบวนการ
กําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรสําหรับการบริหารงานในอนาคต เพื่อจัดวางตําแหนงขององคกร
ให บรรลุ ผลสํา เร็ จ และสง เสริม ให มีก ารนํา วิ สัย ทัศ นเ ชิง ยุท ธศาสตร เ ผยแพรใ หบุ ค ลากรและ
ประชาชนในทองถิ่นไดทราบ เพื่อใหรับรูถึงแนวคิดวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรที่จะปฏิบัติในอนาคต
สําหรับองคกรและทองถิ่น วาตรงกับความตองการที่แทจริงของบุคลากรและชุมชนเพียงใดโดยมี
คาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.64 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.823 และ 0.740 รองลงมา
คือ การสงเสริมใหผูนําหรือผูบริหารองคกรทองถิ่นมีการบูรณาการขอมูลขาวสารที่แตกตางกันทั้ง
ภายในและภายนอก เขาไวเปน ยุทธศาสตรสําหรับการเปลี่ยนแปลงและคาดการณแนวโนน ใน
อนาคตขององคก ร สังคมและชุมชนทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.56 มีคาสว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.702 และ เสริ มสร างแนวทางการสื่ อสารและถา ยทอดแผน
ยุทธศาสตรใหบุคลากรในองคกรสามารถเขาใจไดและนําเอาไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง เปนทิศทาง
เดียวกัน โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.41 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.748
ตามลําดับ
กลาวโดยสรุป เมื่อดูผลรวมของทุกขอ ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร พบวา
มีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.56 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.636 มีผลการประเมิน
องคกรอยูในระดับสูง
10. ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน สวนใหญมีผล
การประเมิน อยูในระดับสูง ซึ่งแนวทางทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสว น
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ทองถิ่น ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สงเสริมภาคประชาสังคมและ
กลุมตาง ๆ ในชุมชนใหมีบทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบการดําเนินของหนวยงานและองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.58 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่
0.787 รองลงมา คือ การสงเสริมโดยใชองคกรอิสระที่มีอยูตามกฎหมายเปนกลไกในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.57 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Std. deviation) ที่ 0.815 และ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศิลธรรมใหกับทองถิ่นในการ
ตระหนักภัยของการคอรรัปชั่น โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.55 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.
deviation) ที่ 0.924 ตามลําดับ
กลาวโดยสรุป เมื่อดู ผลรวมของทุกขอ ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น พบวา มี
คาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.55 มีคาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.714 มีผลการประเมิน
องคกรอยูในระดับสูง
ตารางที่ 4.6 สรุป ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ประชาชน)
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
1. ดานหลักนิติธรรม
2. ดานหลักคุณธรรม
3. ดานหลักความโปรงใส
4. ดานการมีสวนรวม
5. ดานความรับผิดชอบ
6. ดานหลักความคุมคา
7. ดานหลักความเสมอภาค
8. ดานหลักความสอดคลอง
9. ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร
10. ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น

X
(Mean)

S.D.
(Std. deviation)

ผลการ
ประเมิน

3.59
3.61
3.44
3.49
3.43
3.56
3.65
3.63
3.56
3.55

0.619
0.593
0.554
0.618
0.648
0.623
0.712
0.675
0.636
0.714

ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
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จากผลการศึกษาในภาพรวม ตามตารางที่ 4.6 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานตาง ๆ สามารถอธิบายรายละเอียดได
ดังนี้
1. ดานหลักนิติธรรม พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มีคาเฉลี่ย
(Mean) ที่ 3.59 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.619 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง
2. ดานหลัก คุณธรรม พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มีคาเฉลี่ย
(Mean) ที่ 3.61 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.593 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง
3. ดานหลักความโปรงใส พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มีคาเฉลี่ย
(Mean) ที่ 3.44 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.554 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง
4. ดานการมีสวนรวม พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มีคาเฉลี่ย
(Mean) ที่ 3.49 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.618 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง
5. ดานความรับผิดชอบ พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มีคาเฉลี่ย
(Mean) ที่ 3.43 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.648 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง
6. ดานหลักความคุมคา พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มีคาเฉลี่ย
(Mean) ที่ 3.56 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.623 มีผลการประเมินองคกรอยูใน
ระดับสูง
7. ดานหลักความเสมอภาค พบวา ผลจากการศึก ษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มี
คาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.65 มีคาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.712 มีผลการประเมิน
องคกรอยูในระดับสูง
8. ดานหลักความสอดคลอง พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม มี
คาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.63 มีคาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.765 มีผลการประเมิน
องคกรอยูในระดับสูง
9. ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร พบวา ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลใน
ภาพรวม มีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.56 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.636 มีผลการ
ประเมินองคกรอยูในระดับสูง
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10. ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น พบวา ผลจากการศึก ษาวิเคราะหขอมูลใน
ภาพรวม มีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.55 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.714 มีผลการ
ประเมินองคกรอยูในระดับสูง
ในการวิเคราะห ขอมูลแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสว น
ทองถิ่นในดานตาง ๆ ทั้ง 10 ดาน นี้ สามารถแสดงออกมาเปนกราฟ เพื่อเปรียบเทียบคาในแตละดาน
ได ดังนี้

แผนภาพที่ 4.2 แสดงสรุป ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น (ประชาชน)
จะเห็น ไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 10 ดาน นั้น ที่มีคาเฉลี่ย (Mean) มากที่สุด คือ ดานความเสมอภาค (3.65)
รองลงมา คือ ดานความสอดคลอง (3.63) และดานคุณธรรม (3.61) สวนคาที่นอยที่สุด คือ ดานความ
รับผิดชอบ (3.43)
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ตารางที่ 4.7 สรุป ผลการวิเ คราะห เปรี ยบเที ย บประเมิ น ความคิ ด เห็น แนวทางการเสริม สร า ง
ธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชน
การเปรียบเทียบแนวทางการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล
1. ดานหลักนิติธรรม

2. ดานหลักคุณธรรม

3. ดานหลักความโปรงใส

4. ดานการมีสวนรวม

5. ดานความรับผิดชอบ

ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แ น ว ท า ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง
ประสิทธิภาพของหนวยงานทองถิ่น
โดยเน นการอํ านวยความสะดวก
รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม
แนวทางการเสริ ม สร า งความ
สา มั ค คี และลด คว าม ขั ดแย ง
ระหว า งเจ า หน า ที่ กั บ เจ า หน า ที่
แ ล ะ ผู บั ง คั บ บั ญ ช า กั บ
ผูใตบังคับบัญชา
แนวทางการเสริ ม สร า งความ
โปร ง ใสด า นการเป ด เผยข อ มู ล
เพื่อใหประชาชนสามารถรับรูการ
ทํางานของหนวยงานได
แ น ว ท า ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง
กระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียง
ส ว นใหญ ในการหาฉั น ทามติ
ร ว มกั น ระหว า งประชาชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
แ น ว ท า ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ใ ห
บุค ลากรในองคก รไดเ คารพใน
ความความคิด เห็น ที่แตกตางกัน
และกลายอมรับผลของการกระทํา
พรอมรับการตรวจสอบ

หมายเหตุ เปนการประเมินแนวทางฯ ที่ไดคาเฉลี่ยสูงที่สุด

ประชาชน

เสริมสรางความเขมแข็งและ
ประสิทธิภ าพของกลไกการ
ตรวจสอบโดยภาคประชาชน
ทองถิ่น
เสริ ม สร า งจริ ย ธรรมและ
พั ฒ นาระบบราชการให ยึ ด
หลั ก ธ ร ร ม ภิ บ า ลใ น ก า ร
ปฏิบัติราชการ
เสริมสรางความโปรงใสดาน
การเป ด เผยข อ มู ล เพื่ อ ให
ประชาชนสามารถรับ รูก าร
ทํางานของหนวยงานได
เสริ ม สร าง กร ะบ วน กา ร
ตั ด สิ น ใจโดยใช เ สี ย งส ว น
ใหญ ในการหาฉั น ทามติ
รวมกันระหวางประชาชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
บุ ค ล า ก ร ย อ ม รั บ ก า ร
พัฒ นาการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
ปรับใชในการบริหารจัดการ
องคกรและชุมชน
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ตารางที่ 4.7 สรุป ผลการวิเ คราะห เปรี ยบเที ย บประเมิ น ความคิ ด เห็น แนวทางการเสริม สร า ง
ธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชน (ตอ)
การเปรียบเทียบแนวทางการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล

ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประชาชน

แ น ว ท า ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ใ ห
หนวยงานมีวิธีการและขั้นตอนใน
การจัด สรรงบประมาณอยางเปน
ระ บ บและเหมา ะ สม กั บก า ร
ดําเนินงาน

เสริ ม สร า งให ห น ว ยงานมี
วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนในการ
จัดสรรงบประมาณอยางเปน
ระบบและเหมาะสมกับการ
ดําเนินงาน

แนวทางการส ง เสริ ม การใช ก ฎ
ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ โดยไม เ ลื อ ก
ปฏิบัติ มีความเสมอภาคเทาเทียม
7. ดานหลักความเสมอภาค และเปนธรรมกับทุกฝาย

แนวทางการเสริมสรางการมี
ระบบการจัด สรรทรัพยากร
และงบประมาณที่ คํ า นึ ง ถึ ง
ค ว า ม ต อ ง ก า ร แ ล ะ
ผลประโยชนของคนทุกกลุม
โดยไมเลือกปฏิบัติ

แนวทางการส งเสริมการเรียนรู
ของบุ ค ลากรด ว ยวิ ธี ก ารเรี ย นรู
วัฒ นธรรมและสิ่ง แวดลอมของ
สั ง คม เพื่ อ ให ท ราบถึ ง ความ
8. ดานหลักความสอดคลอง
ตอ งการของชุ ม ชนและสั งคมที่
แทจริง

มี น โยบาย วั ต ถุ ป ระสง ค
เ ป า ห ม า ย แ ล ะ แ ผ น
ยุทธศาสตรการดําเนิน งานที่
มีทิศทางสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน ตลอดจน
การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ที่มีอยูในชุมชน

6. ดานหลักความคุมคา

หมายเหตุ เปนการประเมินแนวทางฯ ที่ไดคาเฉลี่ยสูงที่สุด
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ตารางที่ 4.7 สรุป ผลการวิเ คราะห เปรี ยบเที ย บประเมิ น ความคิ ด เห็น แนวทางการเสริม สร า ง
ธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชน (ตอ)
การเปรียบเทียบแนวทางการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล

ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

9. ดานหลักการมีวิสัยทัศน
เชิงยุทธศาสตร

สงเสริมใหมีก ารนําวิสัยทัศนเชิง
ยุทธศาสตรเผยแพรใ ห บุค ลากร
และประชาชนในท อ งถิ่ น ได
ทราบ เพื่ อ ให รั บ รู ถึ ง แนวคิ ด
วิ สั ย ทั ศ น เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร ที่ จ ะ
ปฏิบัติใ นอนาคตสําหรับองคก ร
และท อ งถิ่ น ว า ตรงกั บ ความ
ต อ งการที่ แ ท จ ริ ง ของบุ ค ลากร
และชุมชนเพียงใด

10. ดานหลักการควบคุม
การคอรัปชั่น

ประชาชน

1. เสริม สร างกระบวนการ
กํ า ห น ด วิ สั ย ทั ศ น แ ล ะ
ยุ ท ธศ า ส ต ร สํ า หรั บ ก า ร
บริห ารงานในอนาคต เพื่ อ
จัดวางตําแหนงขององคกรให
บรรลุผลสําเร็จ
2. ส ง เ ส ริ ม ใ ห มี ก า ร นํ า
วิ สั ย ทั ศ น เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร
เผยแพร ใ ห บุ ค ลากรและ
ปร ะช า ชน ใน ท อง ถิ่ น ไ ด
ทราบ เพื่อใหรับรูถึงแนวคิด
วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรที่จะ
ปฏิ บั ติ ใ นอนาคตสํ า หรั บ
องคกรและทองถิ่น วาตรงกับ
ความต อ งการที่ แ ทจ ริ งของ
บุคลากรและชุมชนเพียงใด
แนวทางการการสงเสริมคุณธรรม ส ง เสริ ม ภาคประชาสั ง คม
จริ ย ธรรมและศิ ล ธรรมให กั บ และกลุมตาง ๆ ในชุมชนให
ทองถิ่น ในการตระหนั ก ภัย ของ มี บ ท บา ทมา กขึ้ นใน กา ร
การคอรรัปชั่น
ตรวจสอบการดํ า เนิ น ของ
ห น ว ย ง า น แ ล ะ อ ง ค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น

หมายเหตุ เปนการประเมินแนวทางฯ ที่ไดคาเฉลี่ยสูงที่สุด

119
ตารางที่ 4.8 สรุป ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย (Mean) ประเมินความคิดเห็นแนวทางการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง ผูบริหาร/สมาชิก /
พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชน
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
1. ดานหลักนิติธรรม
2. ดานหลักคุณธรรม
3. ดานหลักความโปรงใส
4. ดานการมีสวนรวม
5. ดานความรับผิดชอบ
6. ดานหลักความคุมคา
7. ดานหลักความเสมอภาค
8. ดานหลักความสอดคลอง
9. ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร
10. ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น

คาเฉลี่ย (Mean)
ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.82
3.80
3.64
3.77
3.69
3.67
3.63
3.66
3.59
3.63

ประชาชน
3.59
3.61
3.44
3.49
3.43
3.56
3.65
3.63
3.56
3.55

แผนภาพที่ 4.3 แสดงสรุป ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย (Mean) ประเมิน ความคิด เห็น
ระหวาง ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชน
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4.2 ผลการวิจัยศึกษาปญหา อุปสรรคในการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ในสวนนี้ เปนการศึกษาปญหา อุปสรรคการพัฒนาองคกรที่ดําเนินการในปจจุบันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งอยูในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อหาขอเท็จจริงในการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งอธิบายได ดังตอไปนี้
4.2.1 ผลการศึกษาปญ หา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดํา เนินการในปจจุบัน โดยแบง
ออกเปน 10 ดาน ดังตอไปนี้
4.2.1.1 ดานหลักนิติธรรม จากผลการศึกษาขอมูล ทําใหทราบวา ปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในปจจุบัน ดานนิติธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
เขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไมมีกลไกในการปฏิบัติใหเกิดความเปนธรรม ในการลดความ
ขัดแยงตาง ๆ ทั้งนี้อันอาจเกิดจากการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่มีอยู หรือขาดความรูความเขาใจใน
กฎ ระเบียบหรือคําสั่งตาง ๆ
4.2.1.2 ดานหลักคุณธรรม จากผลการศึกษาขอมูล ทําใหทราบวา ปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในปจจุบัน ดานคุณธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จาก
การสอบถามสวนใหญ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ที่ไมปฏิบัติตามขั้นตอนและความประพฤติดาน
ผลประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม จึงทําใหขาดคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
4.2.1.3 ดานหลักความโปรงใส จากผลการศึกษาขอมูล ทําใหทราบวา ปญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในปจจุบัน ดานความโปรงใสขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่น ปญหาในดานนี้เกิดจากประชาชนไมสามารถเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบในการ
ดําเนินงานได และความสลับซับซอนในผลประโยชนเชิงนโยบาย ซึ่งมีวิธีการที่หลากหลายจนไม
สามารถตรวจสอบถึงขอเท็จจริงได ตลอดจนการผูกขาดอํานาจและขาดความรับผิดชอบตอทองถิ่น
สวนรวม
4.2.1.4 ดานการมีสวนรวม จากผลการศึกษาขอมูล ทําใหทราบวา ปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในปจจุบัน ดานการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปญหาดานนี้เกิดจากความไมพยายามขององคกรทองถิ่นในการเขาไปพูดคุยกับประชาชนในหมูบาน
ซึ่งจะทําใหทราบปญหาของคนในหมูบานไดดีกวา และสามารถแกไขปญหาไดตรงจุด และเปนการ
สรางความรว มมือการมีสว นรวมระหวางองคก รปกครองสว นทองถิ่น และประชาชนในชุมชน
หมูบาน
4.2.1.5 ดานความรับผิดชอบ จากผลการศึกษาขอมูล ทําใหทราบวา ปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในปจจุบัน ดานความรับผิด ชอบขององคกรปกครองสว น
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ทองถิ่น จากการสอบถามไดขอมูลวา ความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน องคกรทองถิ่นยังไม
คอยยอมรับผลของการกระทําที่ผิดพลาดนั้น ซึ่งทําใหเรื่องผานเลยไป และไมพรอมที่จะแกไข หรือ
ปดความรับผิดชอบ และขาดความกระตือรือรนที่จะชวยแกไขปญหาใหกับคนในชุมชน
4.2.1.6 ดานหลักความคุมคา จากผลการศึกษาขอมูล ทําใหทราบวา ปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในปจจุบัน ดานความคุมคา ปญหาดานนี้เกิดจากความไมมี
ประสิทธิภาพของการตรวจสอบ ทําใหสูญเสียทรัพยากรและงบประมาณอยางมากแตสิ่งที่ไดมากลับ
ไม มีประโยชนมากนักหรือเปน โครงการที่ไมต อบสนองความตองการของชุมชนทองถิ่น อยาง
แทจริง ซึ่งปญหานี้กําลับรุกลามอยางมากในองคกรปกครองทองถิ่น
4.2.1.7 ดานหลักความเสมอภาค จากผลการศึกษาขอมูล ทําใหทราบวา ปญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในปจจุบัน ดานความเสมอ นี้สวนใหญเกิดจากความสนิท
สนม พวกพองและความเกรงใจ ทําใหการปฏิบัติตอกันไมมีความเสมอภาค ทั้งงบประมาณและการ
ชว ยเหลือ อี ก ทั้ง การบริ ห ารงานซึ่ง มาจากคนละฝา ยคนละพวก ก็ จ ะไดรั บ การปฏิ บัติ ง านไม
เหมื อ นกั น อีก ทั้ ง การกี ด กัน เพื่ อ ประโยชน ส ว นตั ว จะทํ า ใหเ กิ ด ความขั ด แย ง กั น มากขึ้น การ
ปฏิบัติงานก็จะไมมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน
4.2.1.8 ดานหลักความสอดคลอง จากผลการศึกษาขอมูล ทําใหทราบวา ปญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในปจจุบัน ดานความสอดคลองขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกับชุมชนนั้น จากการสอบถาม การหาจุดรวมหรือฉันทามติตอกันยังเปนเรื่องที่คอนขางยาก
เพราะแผนการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับความตองการของคนในชุมชนทองถิ่นยัง
ไมตรงกันสักเทาไหร ทําใหทรัพยากรที่ใชไปเหมือนไมไดประโยชนกับประชาชนคนในทองถิ่น
ถึงแมวาจะมีการทําประชาคมก็ตาม แตก็เปนแตเพียงแผนเทานั้น ซึ่งไมรูวาจะไดปฏิบัติใหเกิดผลได
เมื่อไหร อาจจะตองคอยไปถึง 3 ป 5 ป ก็ได
4.2.1.9 ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร จากผลการศึกษาขอมูล ทําให
ทราบวา ป ญหาและอุป สรรคที่เ กิด ขึ้น จากการดํา เนิ น งานในปจ จุบั น ดา นการมีวิ สัย ทัศ นเ ชิ ง
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปญหาที่เกิดขึ้น คือ ไมไดมีการนําความที่หลากหลาย
ของคนในทองถิ่นมาตกผลึกหรือกลั่นกรองเพื่อจะไดมาจัดทําเปนนโยบายหรือแผน หรือวิสัยทัศน
สําหรับการพัฒนาทองถิ่น แลวนําสิ่งที่ไดมาประชาสัมพันธใหกับคนในทองถิ่นไดทราบ เพื่อจะได
หาแนวทางสรางความรวมมือในการพัฒนาชุมชนรวมกัน
4.2.1.10 ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น จากผลการศึกษาขอมูล ทําใหทราบ
วา ปญ หาและอุปสรรคที่ เกิด ขึ้ น จากการดํา เนิน งานในปจ จุบั น ดานการควบคุม การคอรัปชั่ น
เนื่องจากการมีสวนรวมของประชาชนยังมีนอย และระบบการตรวจสอบยังออนแอ ทําใหยากตอการ
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ควบคุมการคอรัปชั่น อีกทั้งประชาชนสวนใหญคิดวาปากทองตนเองสําคัญกวา จึงทําใหละเลยตอ
การทําหนาที่ในการตรวจสอบการทํางานขององคกรทองถิ่น ผูตอบสวนใหญบอกวาจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองใหภาครัฐเขามาดําเนินการควบคุมการคอรัปชั่นอยางเรงดวน
4.2.2 ผลการวิ เ คราะห จากการสั มภาษณเ ชิง ลึก (In-depth interview) ของการ
ดําเนินการในปจจุบัน โดยแบงออกเปน 10 ดาน ดังตอไปนี้
4.2.2.1 ดานหลักนิติธรรม ผลการวิเคราะหจากการสัมภาษณเชิงลึก ทําใหทราบ
วา ดานนิติธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุรี มีการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และนโยบายซึ่งมาจากสวนกลางอยูบอยครั้ง ทําใหพนักงานทําตามไมทัน
และอาจจะเกิดขอผิดพลาดได ทั้งนี้ทางหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็มีความจําเปนที่ตอง
แกไขระเบียบของตัวเองใหสอดคลองกับสวนกลางดวยเชนกัน และมีผลทําใหการดําเนินงานเกิด
ความลาชา อีกทั้งระบบกลไก และขั้นตอนในการดําเนินงาน ตลอดจนระยะเวลายังคงเปนอุปสรรค
ตอผูมารับบริการ
4.2.2.2 ดานหลักคุณธรรม จากการสัมภาษณเชิงลึก ทําใหทราบวา ดานหลัก
คุณธรรมยังคงเปนปญหาตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยู สาเหตุหลักเกิดจากความเอนเอียงใน
การใหคุณใหโทษแกบุคลากร ตลอดจนการคํานึงถึงพวกพองนองพี่ ในการใหประโยชนตางตอบ
แทนซึ่งกันและกัน อันนําไปสูผลลบของการดําเนินการที่ดี
4.2.2.3 ดานหลักความโปรงใส จากผลการสัมภาษณเชิงลึก ทําใหทราบวา การ
กระตุนเตือนใหประชาชนเขามาตรวจสอบการดําเนินงานนั้นยังมีอยูนอยมาก สาเหตุหลัก ๆ คือ การ
ประชาสัมพันธของหนวยงานรัฐ และการปลูกฝงคานิยมที่ใหคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม ยัง
ไมสามารถเขา ไปถึงจิตใจของชาวบานหรือประชาชนคนในทองถิ่น ได ในลัก ษณะนี้อาจทําให
พนักงานหรือผูบริหารทองถิ่นเกิดการผูขาดอํานาจได
4.2.2.4 ดานการมีสวนรวม ในการสัมภาษณเชิงลึก ทําใหทราบวา ดานการมี
สวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นั้น มีลักษณะปญหาคลายกับหลักความโปรงใส ซึ่งมี
ความจําเปนอยางมากที่ภาครัฐจะตองรีบดําเนินการ ทั้งนี้เปนเพราะประชาชนในทองถิ่น ยังไมได
ตระหนักถึงการมีสวนรวมในทองถิ่นอยางแทจริง อีกทั้งคนสวนใหญยังคงคิดคํานึงถึงปากทองของ
ตัวเองเปนสําคัญ
4.2.2.5 ดานความรับผิดชอบ จากการสัมภาษณเชิงลึก ดานความรับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา ไดมีกฎระเบียบที่ใหพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
ปฏิบัติ ต าม และต องมีค วามรั บผิด ชอบตอ หนาที่ ที่ปฏิบั ติ ซึ่ง หากเกิด ขอ รองเรียนนั้ น ก็จ ะเกิ ด
ความผิดได
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4.2.2.6 ดานหลักความคุมคา จากการสัมภาษณเชิงลึก พบวา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดมีการดําเนินงานเปนไปตามหลักและผลประโยชนของคนในทองถิ่น แตบางครั้งก็
เปนไปไดยากในการควบคุมโครงการตาง ๆ ใหเกิดความคุมคา เนื่องจากงบประมาณและทรัพยากร
มีอยูอยางจํากัด บางครั้งตองคอยงบประมาณจากที่อื่น เพื่อนําใชจายในโครงการที่สําคัญ ๆ
4.2.2.7 ดานหลักความเสมอภาค จากผลการสัมภาษณเชิงลึก ทําใหทราบวา
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในปจจุบัน ดานความเสมอ นี้สวนใหญเกิดจากความ
สนิทสนม พวกพองและความเกรงใจ ทําใหการปฏิบัติต อกันไมมีความเสมอภาค ทั้งงบประมาณ
และการชวยเหลือ อีกทั้งการบริหารงานซึ่งมาจากคนละฝายคนละพวก ก็จะไดรับการปฏิบัติงานไม
เหมื อ นกั น อีก ทั้ ง การกี ด กัน เพื่ อ ประโยชน ส ว นตั ว จะทํ า ใหเ กิ ด ความขั ด แย ง กั น มากขึ้น การ
ปฏิบัติงานก็จะไมมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน
4.2.2.8 ดานหลักความสอดคลอง การสัมภาษณเชิงลึก ทําใหทราบวา สวนใหญ
ไดมีก ารทํา ประชาคมเพื่อหาความคิด เห็น รว มกัน ทั้งในเชิ งนโยบายและปฏิบัติ แตฝายองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญเปนฝายชี้นําประชาชน และการทําประชาคมนั้นไดมีผูใหความสนใจ
คอยคางนอย สวนใหญเปนคนเดิม ๆ ที่เคยทําประชาคมเสมอ
4.2.2.9 ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร จากการสัมภาษณเชิงลึก ทําให
ทราบวา องคก รปกครองสว นทองถิ่นไดมีการนําขอเสนอของชุมชนมาจัด ทําเปนนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของชุน ซึ่งหนวยงานนโยบายและแผนไดกลั่นกรองขอเสนอเหลานั้น เพื่อ
เสนอสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น หากวาโครงการใดรีบดวนอาจจะมีการจัดทําไดเลย นับเปน
ขอดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีน่ ําขอเสนอของชุมนั้นมาจัด เพื่อใหไดตรงตามความตองการ
ของชุมชน
4.2.2.10 ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น จากการสัมภาษณ การควบคุมการ
คอรัปชั่น นั้นยังทําไดยาก เพราะผูปฏิบัติงานยังคงตองทําตามฝายบริหารซึ่งเปนผูบังคับบัญชาใน
ระดับสูง และเปนผูใหความดีความชอบ หรือขั้นเงินเดือน แตอยางไรก็ตามยังมีกฎระเบียบตาง ๆ ที่
ยังตองปฏิบัติตามและคอยบังคับไมใหกระทําผิด อีกทั้งยังมีหนวยงานภายนอกที่คอยตรวจสอบการ
ดําเนิน งานและโครงการตางๆ ขององคก รปกครองสว นทองถิ่น อยู ซึ่งถือเปน การควบคุมการ
คอรัปชั่นในระดับหนึ่งเชนกัน
สรุป
จากผลการวิเคราะห ทั้ง 10 ดาน ทําใหไดทราบวา แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาพรวมสวนใหญอยูในระดับที่สูง ซึ่งหมายความวามีแนวทาง
สําหรับการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะไดนํามาแกไขปญหาและ
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ลดอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ สังคม ทองถิ่น และประชาชนไดรับ
บริการที่ดี ตอไป
ซึ่งผูวิจัยหวังวา จะเปนแรงพลังหนึ่งที่มีสวนกระตุนใหองคกรเกิดการพัฒนาไปสูความ
ยั่งยืน ในอนาคต และหวังเปนอยางยิ่งที่จ ะเห็น ประชาชนในทองถิ่น ไดรับบริการที่ดีจากองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
ผลการวิ จัยในครั้งนี้ ผูวิจัยได ศึก ษา เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 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) ซึ่งเปนองคก รปกครองสว นทองถิ่น ที่มีรูปแบบการ
บริหารที่ใกลชิดกับประชาชนในชุมชนและธํารงรักษาประโยชนใหกับคนในทองถิ่นหรือชุมชนดวย
การมีสวนรวมในการบริหารจัด การของคนในชุมชน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ไดสรุปผลการวิจัย มี
ดังตอไปนี้
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 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
5.4.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
ดังนั้น ผู วิจัยจะขอสรุปผลการศึก ษา เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 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) ที่ไดวิเคราะหไว นํามาสรุปเปนประเด็นสําคัญเพื่อความ
เขาใจงายและไมเสียเวลามาในการอานงานวิจัยนี้ รวมทั้งวิธีการวิจัย ขอเสนอแนะจากการวิจัยและ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปดวย
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5.1 สรุปผลการวิจัย
ในปจจุบันการปกครองทองถิ่นที่เขาถึงชุมชน หมูบานในทองถิ่น นับเปนมิติของการ
ปกครองสมั ย ใหม อั น เป น การพั ฒ นาท อ งถิ่ น แบบมี ส ว นร ว มของประชาชน (participatory
democracy) และเปนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (quality management) ภาครัฐขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไปสูความยั่งยืน และการบริหารตามหลักของธรรมาภิบาล (Good Governances)
เพื่อมุงเนนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสูระดับสากล
ผูวิจัยไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสว นทองถิ่ น โดยเฉพาะองคก ารบริหารสวนตําบล (อบต.){Subdistrict Administrative
Organization (SAO)} และเทศบาล (Municipality) ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อให
เกิดความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน ทุกคนในทองถิ่นไดรวมคิดรวมทําและมีสวนรวมในการสราง
ความเจริญใหกั บชุม ชนของตนเอง ตลอดจนการขั บเคลื่อนทอ งถิ่น อยา งมี วิสัย ทัศน (strategy
focused organization) เนนการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง (continuous improvement) ดังนั้น
ผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะชวยใหเกิดผลดีตอการเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลขององคก รปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใชใ นการแกไขปญหาและลดอุปสรรคในการบริหาร
จัดการ และสรางหลักในการปฏิบัติทถี่ ูกตองตอไป
5.1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
1 เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคตอการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
5.1.2 วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้เปน การศึกษาวิเคราะหเชิงลึกถึ งแนวความคิด ทฤษฎี หลัก การ และ
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และเทศบาลในเขตอําเภอ
บางกรวย จังหวัด นนทบุรี (Approaches to Strengthen Good Governance in Sub District
Administrative Organization and Municipality in Bang Kruai District Nontaburi Province) ซึ่งจะ
ใชวิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพ (documentary research) และเชิงปริมาณ (survey research) ควบคูกันไป
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วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีดําเนินการ ดังนี้
(1) การวิเคราะหและวิจัยเอกสาร (documentary research) ซึ่งไดดําเนินการใน 2
ระดับ คือ
ก. ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม หนังสือ ตําราเรียน บทความตาง ๆ และ
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิคส เพื่อใชเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรร
มาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขต
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ข. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเปนแนวทางใน
การศึก ษา อีกทั้งยังสามารถนํางานวิจัยที่เกี่ยวของนั้นมาตอยอดในการศึ ก ษาวิจัย แนวทางการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและ
เทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไดอีกดวย
(2) การวิเคราะหเกี่ยวกับองคความรูในเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหเกิดความรู
และความเขาใจยิ่งขึ้น ในการหาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ดว ยวิธีการปรึก ษาผูอื่น (Consulting Others) ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลที่ไดจากขอคนพบนํามาสรุปใหเปน
อัน หนึ่งอัน เดี ยวกัน และมีค วามถูก ตองที่นาเชื่อถือ จากนั้น นําสิ่งที่ไดนําไปออกแบบสอบถาม
สํารวจความคิดเห็นในเชิงปริมาณ เพื่อหาคาทางสถิติ ตอไป
(3) การสั ม ภาษณ ใช วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก (in-depth interview) กั บ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด นนทบุรี , นายกเทศมนตรี , นายกองคการบริหารสวนตําบล
ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และผูที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะดําเนินการหลังจากการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเพื่อนําไปสูการอภิปราย
และเพื่อเสนอผลการวิจัยสูการปฏิบัติตอไป
การวิจัย เชิง ปริมาณ เปนการศึก ษาเชิงสํารวจ (survey research) ความคิด เห็น ตอ
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา องคการบริหารสวน
ตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (โดยการใชแบบสอบถาม) และนําขอมูลที่
ไดมาวิเคราะหคาทางสถิติเพือ่ อธิบายระดับความคิดเห็นนั้น ซึ่งสถิติที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ สถิติ
บรรยาย (descriptive statistic) ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายปจจัย
สวนบุคคล สวนระดับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะทําการ
วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เชนเดียวกัน ในการอธิบายผลการวิจัย
ที่ประมวลผลได
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กลุมตัว อยางที่ใ ชในการศึก ษาครั้งนี้ เปน ผูบริหาร/สมาชิก /พนักงาน/เจาหนาที่ ใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 298 คน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรี จํานวน 16
คน และประชาชนในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต. และเทศบาล) ในเขตอําเภอบางกรวย
7 พื้นที่ พื้นที่ละ 20 คน เปนจํานวน 140 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้นที่ใชในการศึกษาวิจัย 454 คน
5.1.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยไดมี
วิธีการ ดังนี้
1. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สําหรับผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน/เจาหนาที่ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สําหรับประชาชน
เครื่องมือการวิจัย ประกอบดวย แนวคําถามความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับแนวทางการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (checklist)
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ ของผูตอบแบบสอบถาม
จากนั้น นําแบบสอบถามที่ไดจากการจัดเก็บมาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของ
แบบสอบถามและนํามาจัดระเบียบแลวลงรหัสเลข นําไปประมวลผลทางสถิติเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร ดว ยเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมประมวลผลขอมูลทางสังคมศาสตร แลวทําการ
วิเคราะหและอภิปรายผลการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจะใชวิธีทางสถิติเชิงพรรณนา (descriptive
analysis) ในการอธิ บาย ไดแก คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) และคาสว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) เพื่อใหทราบถึงแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
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5.2 ผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคก รปกครองสว น
ทองถิ่น 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 ดังนี้
5.2.1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น (ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
1. ดานหลักนิติธ รรม พบวา ผลการวิเคราะหที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนวทางการ
เสริมสรางประสิทธิภาพของหนวยงานทองถิ่น โดยเนนการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง
และเปนธรรม โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.94 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.789
รองลงมา คือ การเสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพของกลไกการตรวจสอบโดยภาค
ประชาชนทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.86 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่
0.811
2. ดานหลักคุณธรรม พบวา ผลการวิเคราะหที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การเสริมสราง
ความสามั ค คี แ ละลดความขั ด แย ง ระหว า งเจ า หน า ที่ กั บ เจ า หน า ที่ แ ละผู บั ง คั บ บั ญ ชากั บ
ผูใตบังคับบัญชา โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 4.03 มีคาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่
0.780 รองลงมา คือ การเสริมสรางจริยธรรมและพัฒนาระบบราชการใหยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติราชการ โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.88 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่
0.736
3. ด านหลัก ความโปร ง ใส พบวา ผลการวิ เคราะห ที่มีค าเฉลี่ยมากที่ สุด คือ แนว
ทางการเสริมสรางความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล เพื่อใหประชาชนสามารถรับรูการทํางาน
ของหนวยงานได โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.70 มีคาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่
0.784 รองลงมา คือ การสรางระบบการตรวจสอบการทํางานในหนวยงานที่มีประสิทธิภาพสูง
โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.68 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.762
4. ดานการมีสวนรวม พบวา ผลการวิเคราะหที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนวทางการ
เสริ ม สรา งกระบวนการตั ด สิ น ใจโดยใช เสี ย งส ว นใหญ ในการหาฉั น ทามติ ร ว มกั น ระหว า ง
ประชาชนและองค ก รปกครองสว นทอ งถิ่น โดยมี คาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.90 มีคา สว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.832 รองลงมา คือ การเสริมสรางโดยการเปดโอกาสใหประชาชน
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เขามามีสวนรว มในการเขาถึงอํานาจการตัดสินใจในการพัฒนาทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ภาคประชาชน โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.80 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.670
5. ดานความรับผิดชอบ พบวา ผลการวิเคราะหที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนวทางการ
เสริมสรางใหบุคลากรในองคกรไดเคารพในความความคิดเห็นที่แตกตางกันและกลายอมรับผล
ของการกระทํา พรอมรับการตรวจสอบ โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.75 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Std. deviation) ที่ 0.701 รองลงมา คือ การเสริมสรางการทํางานเปนทีม อยางมีเปาหมาย และเนน
ใหบุค ลากรมีจิต สํานึกในหนาที่ที่มีตอทองถิ่น และตระหนัก ถึงผลประโยชนข องสว นรวมเปน
สําคัญ โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.73 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.752
6. ดานหลักความคุมคา พบวา ผลการวิเคราะหที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนวทางการ
เสริม สรา งให หน ว ยงานมี วิธี ก ารและขั้น ตอนในการจั ด สรรงบประมาณอย างเป น ระบบและ
เหมาะสมกับการดําเนิน งาน โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.77 มีคาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.
deviation) ที่ 0.621 รองลงมา คื อ การส ง เสริ ม การฝ ก อบรมและเพิ่ ม พู น ความรู ในการใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อบูร ณาการในงาน ที่ต นเองรับผิด ชอบและลดตน ทุนได โดยมีคาเฉลี่ย
(Mean) ที่ 3.74 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.788
7. ดานหลัก ความเสมอภาค พบวา ผลการวิเคราะหที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนว
ทางการสงเสริมการใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือกปฏิบัติ มีความเสมอภาคเทาเทียมและเปน
ธรรมกับทุกฝาย โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.72 มีคาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่
0.662 รองลงมา คือ การสงเสริมใหมีการพัฒนาความเปนอยูและการมีสวนรว ม โดยเปด โอกาส
ใหแกหญิงและชายอยางเทาเทียมกัน เชน การวางแผนพัฒนาทองถิ่นและการบริการสาธารณะซึ่ง
จําเปนในการดํารงชีวิตโดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.66 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation)
ที่ 0.806
8. ดานหลัก ความสอดคลอง พบวา ผลการวิเคราะหที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนว
ทางการสงเสริมการเรียนรูข องบุค ลากรดวยวิธีก ารเรียนรูวัฒ นธรรมและสิ่งแวดลอมของสังคม
เพื่อใหทราบถึงความตองการของชุมชนและสังคมที่แทจริง โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.74 มีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.637 รองลงมา คือ การมีนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย
และแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานที่มีทิศทางสอดคลองกับความตองการของชุมชน ตลอดจนการ
อนุ รั ก ษ ภู มิ ปญ ญาทอ งถิ่น ที่ มี อยู ใ นชุม ชน โดยมี ค า เฉลี่ ย (Mean) ที่ 3.71 มี คา ส ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.596
9. ดานหลักการมีวิสัย ทัศนเ ชิง ยุทธศาสตร พบวา ผลการวิเคราะหที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุ ด คื อ แนวทางการส ง เสริ มให มี ก ารนํา วิ สั ย ทั ศ นเ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร เ ผยแพร ใ ห บุ ค ลากรและ
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ประชาชนในทองถิน่ ไดทราบ เพื่อใหรับรูถึงแนวคิดวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรที่จะปฏิบัติในอนาคต
สําหรับองคกรและทองถิ่น วาตรงกับความตองการที่แทจริงของบุคลากรและชุมชนเพียงใด โดยมี
คาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.66 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.583 รองลงมา คือ การ
สงเสริมใหผูนําหรือผูบริหารองคกรทองถิ่นมีการ บูรณาการขอมูลขาวสารที่แตกตางกันทั้งภายใน
และภายนอก เขาไวเปน ยุทธศาสตรสําหรับการเปลี่ยนแปลง และคาดการณแนวโนนในอนาคต
ขององคกร สังคมและชุมชนทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.65 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Std. deviation) ที่ 0.729
10. ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น พบวา ผลการวิเคราะหที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ
แนวทางการการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศิลธรรมใหกับทองถิ่นในการตระหนักภัยของการ
คอรรัปชั่น โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.73 มีคาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.553
รองลงมา คือ การสงเสริมสงเสริมการใชกลไกทางกฎหมายในการตรวจสอบการดําเนินงานใน
หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.64 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Std. deviation) ที่ 0.648
5.2.2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น (ประชาชน)
1. ดานหลักนิติธ รรม พบวา ผลการวิเคราะหที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนวทางการ
เสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพของกลไกการตรวจสอบโดยภาคประชาชนทองถิ่น โดย
มีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.92 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.898 รองลงมา คือ สราง
วัฒนธรรมแบบธรรมาภิบาลและจัดใหมีกลไกที่สงเสริมการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี
โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.66 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.737
2. ดานหลักคุณธรรม พบวา ผลการวิเคราะหที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนวทางการ
เสริมสรางจริยธรรมและพัฒนาระบบราชการใหยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ โดยมี
คาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.81 มีคาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.845 รองลงมา คื อ
เสริมสรางความสามัคคีและลดความขัดแยงระหวางเจาหนาที่กับเจาหนาที่และผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.60 มีคาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่
0.855
3. ด านหลัก ความโปร ง ใส พบวา ผลการวิ เคราะห ที่มีค า เฉลี่ยมากที่ สุด คือ แนว
ทางการเสริมสรางความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล เพื่อใหประชาชนสามารถรับรูการทํางาน
ของหนวยงานได โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.59 มีคาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่
0.738 รองลงมา คือ สงเสริมใหประชาชนและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อ จัด
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จาง การใหสัมปทาน และการออกระเบียบตาง ๆโดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.47 มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.694
4. ดานการมีสวนรวม พบวา ผลการวิเคราะหที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนวทางการ
เสริ ม สรา งกระบวนการตั ด สิ น ใจโดยใช เสี ย งส ว นใหญ ในการหาฉั น ทามติ ร ว มกั น ระหว า ง
ประชาชนและองค ก รปกครองสว นทอ งถิ่น โดยมี คาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.64 มีคา สว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.857 รองลงมา คือ การเสริมสรางโดยการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรว มในการเขาถึงอํานาจการตัดสินใจในการพัฒนาทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ภาคประชาชน โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.53 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.781
5. ดานความรับผิดชอบ พบวา ผลการวิเคราะหที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนวทางการ
ใหบุคลากรยอมรับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับใชในการบริหารจัดการองคกรและชุมชน
โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.54 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.799 รองลงมา คือ
เสริมสรางการทํางานเปน ทีม อยางมีเปาหมาย และเนน ใหบุค ลากรมีจิต สํานึก ในหนาที่ที่มีตอ
ทองถิ่น และตระหนักถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.48 มีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.782
6. ดานหลักความคุมคา พบวา ผลการวิเคราะหที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนวทางการ
เสริม สรา งให หน ว ยงานมี วิธี ก ารและขั้น ตอนในการจั ด สรรงบประมาณอย างเป น ระบบและ
เหมาะสมกับ การดํ าเนิน งานโดยมีค าเฉลี่ ย (Mean) ที่ 3.61 มีค าสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.
deviation) ที่ 0.896 รองลงมา คือ การเสริมสรางระบบบริหารการเงินที่รัดกุมเพื่อปองกันปญหา
ประสิทธิภ าพของการใชเงิ น ผิด ประเภทหรือผิด วัต ถุป ระสงค และการหนว ยงานมีก ารจัด ทํ า
รายงานและแจกแจงการใชจายเงินเพื่อเผยแพรแกสาธารณชนโดยทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่
3.56 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.789
7. ดานหลัก ความเสมอภาค พบวา ผลการวิเคราะหที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนว
ทางการเสริมสรางการมีระบบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่คํานึงถึงความตองการและ
ผลประโยชนของคนทุกกลุมโดยไมเลือกปฏิบัติ โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.86 มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.926 รองลงมา คือ สงเสริมการใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือก
ปฏิบัติ มีความเสมอภาคเทาเทียมและเปนธรรมกับทุกฝาย โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.76 มีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.918
8. ดานหลักความสอดคลอง พบวา ผลการวิเคราะหที่มีคาเฉลี่ยมากที่ สุด คือ การมี
นโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายและแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานที่มีทิศทางสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน ตลอดจนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูในชุมชน โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่

133
3.67 มีคาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.753 รองลงมา คือ สงเสริมการระดม
ความคิด จากคนในชุมชนเพื่อหาจุดสนใจรวมกัน หรือฉัน ทามติ และความตองการที่สอดคลอง
ตองกันเพื่อลดปญหาความขัดแยงของคนในชุมชน
9. ดานหลักการมีวิสัย ทัศนเ ชิง ยุทธศาสตร พบวา ผลการวิเคราะหที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด มีจํานวน 2 ขอ คือ (ก) แนวทางการเสริมสรางกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
สําหรับการบริหารงานในอนาคต เพื่อจัดวางตําแหนงขององคกรใหบรรลุผลสําเร็จ และ (ข) แนว
ทางการสงเสริมใหมีการนําวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรเผยแพรใหบุคลากรและประชาชนในทองถิ่น
ไดทราบ เพื่อใหรับรูถึงแนวคิดวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรที่จะปฏิบัติใ นอนาคตสําหรับ องคกรและ
ทองถิ่น วาตรงกับความตองการที่แทจริงของบุคลากรและชุมชนเพียงใด โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่
3.64 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.823 และ 0.740 รองลงมา คือ การสงเสริม
ใหผูนําหรือผูบริหารองคก รทองถิ่น มีก ารบูร ณาการขอมูลขาวสารที่แตกตางกัน ทั้งภายในและ
ภายนอก เขาไวเปน ยุทธศาสตรสําหรับการเปลี่ยนแปลงและคาดการณแนวโนน ในอนาคตของ
องคกร สังคมและชุมชนทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.56 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.
deviation) ที่ 0.702
10. ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น พบวา ผลการวิเคราะหที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ
แนวทางการส ง เสริ ม ภาคประชาสัง คมและกลุม ต าง ๆ ในชุ มชนใหมี บ ทบาทมากขึ้ น ในการ
ตรวจสอบการดําเนินของหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.58
มีคาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.787 รองลงมา คือ การสงเสริมโดยใชองคก ร
อิสระที่ มีอ ยูต ามกฎหมายเป น กลไกในการตรวจสอบการดํ าเนิน งานในองคก รปกครองสว น
ทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย (Mean) ที่ 3.57 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. deviation) ที่ 0.815
จากผลการศึก ษาวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจะขอเสนอผลการเปรียบเทียบ เพื่อใหเกิดความ
ชัด เจนยิ่ง ขึ้น ของผลการวิเ คราะห เ ปรี ยบเทีย บประเมิ น ความคิด เห็ น แนวทางการเสริ ม สร า ง
ธรรมาภิ บาลในองคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ระหวา ง ผู บริห าร/สมาชิ ก /พนั ก งานขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชน ไดดังตอไปนี้
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1. ดานหลักนิติธรรม

2. ดานหลักคุณธรรม

3. ดานหลักความโปรงใส

4. ดานการมีสวนรวม

5. ดานความรับผิดชอบ

6. ดานหลักความคุมคา

ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แ น ว ท า ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง
ประสิทธิภาพของหนวยงานทองถิ่น
โดยเน นการอํ านวยความสะดวก
รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม
แนวทางการเสริ ม สร า งความ
สา มั ค คี และลด คว าม ขั ดแย ง
ระหว า งเจ า หน า ที่ กั บ เจ า หน า ที่
แ ล ะ ผู บั ง คั บ บั ญ ช า กั บ
ผูใตบังคับบัญชา
แนวทางการเสริ ม สร า งความ
โปร ง ใสด า นการเป ด เผยข อ มู ล
เพื่อใหประชาชนสามารถรับรูการ
ทํางานของหนวยงานได
แ น ว ท า ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง
กระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียง
ส ว นใหญ ในการหาฉั น ทามติ
ร ว มกั น ระหว า งประชาชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
แ น ว ท า ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ใ ห
บุค ลากรในองคก รไดเ คารพใน
ความความคิด เห็น ที่แตกตางกัน
และกลายอมรับผลของการกระทํา
พรอมรับการตรวจสอบ
แ น ว ท า ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ใ ห
หนวยงานมีวิธีการและขั้นตอนใน
การจัด สรรงบประมาณอยางเปน
ระ บ บและเหมา ะ สม กั บก า ร
ดําเนินงาน

ประชาชน

เสริมสรางความเขมแข็งและ
ประสิทธิภ าพของกลไกการ
ตรวจสอบโดยภาคประชาชน
ทองถิ่น
เสริ ม สร า งจริ ย ธรรมและ
พั ฒ นาระบบราชการให ยึ ด
หลั ก ธ ร ร ม ภิ บ า ลใ น ก า ร
ปฏิบัติราชการ
เสริมสรางความโปรงใสดาน
การเป ด เผยข อ มู ล เพื่ อ ให
ประชาชนสามารถรับ รูก าร
ทํางานของหนวยงานได
เสริ ม สร าง กร ะบ วน กา ร
ตั ด สิ น ใจโดยใช เ สี ย งส ว น
ใหญ ในการหาฉั น ทามติ
รวมกันระหวางประชาชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
บุ ค ล า ก ร ย อ ม รั บ ก า ร
พัฒ นาการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
ปรับใชในการบริหารจัดการ
องคกรและชุมชน
เสริ ม สร า งให ห น ว ยงานมี
วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนในการ
จัดสรรงบประมาณอยางเปน
ระบบและเหมาะสมกับการ
ดําเนินงาน
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ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

แนวทางการส ง เสริ ม การใช ก ฎ
ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ โดยไม เ ลื อ ก
ปฏิบัติ มีความเสมอภาคเทาเทียม
7. ดานหลักความเสมอภาค
และเปนธรรมกับทุกฝาย

แนวทางการส งเสริมการเรียนรู
ของบุ ค ลากรด ว ยวิ ธี ก ารเรี ย นรู
วัฒ นธรรมและสิ่ง แวดลอมของ
8. ดานหลักความสอดคลอง
สั ง คม เพื่ อ ให ท ราบถึ ง ความ
ตอ งการของชุ ม ชนและสั งคมที่
แทจริง
สงเสริมใหมีก ารนําวิสัยทัศนเชิง
ยุทธศาสตรเผยแพรใ ห บุค ลากร
และประชาชนในท อ งถิ่ น ได
ทราบ เพื่ อ ให รั บ รู ถึ ง แนวคิ ด
วิ สั ย ทั ศ น เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร ที่ จ ะ
ปฏิบัติใ นอนาคตสําหรับองคก ร
และท อ งถิ่ น ว า ตรงกั บ ความ
9. ดานหลักการมีวิสัยทัศน ต อ งการที่ แ ท จ ริ ง ของบุ ค ลากร
เชิงยุทธศาสตร
และชุมชนเพียงใด

ประชาชน

แนวทางการเสริมสรางการมี
ระบบการจัด สรรทรัพยากร
และงบประมาณที่ คํ า นึ ง ถึ ง
ค ว า ม ต อ ง ก า ร แ ล ะ
ผลประโยชนของคนทุกกลุม
โดยไมเลือกปฏิบัติ
มี นโยบาย วั ตถุ ประสงค
เปาหมายและแผนยุทธศาสตร
การดํ า เนิ น งานที่ มี ทิ ศ ทาง
สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน ตลอดจนการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่มีอยูในชุมชน
1. เสริม สร างกระบวนการ
กํ า ห น ด วิ สั ย ทั ศ น แ ล ะ
ยุ ท ธศ า ส ต ร สํ า หรั บ ก า ร
บริห ารงานในอนาคต เพื่ อ
จัดวางตําแหนงขององคกรให
บรรลุผลสําเร็จ
2. ส ง เ ส ริ ม ใ ห มี ก า ร นํ า
วิ สั ย ทั ศ น เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร
เผยแพร ใ ห บุ ค ลากรและ
ปร ะช า ชน ใน ท อง ถิ่ น ไ ด
ทราบ เพื่อใหรับรูถึงแนวคิด
วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรที่จะ
ปฏิ บั ติ ใ นอนาคตสํ า หรั บ
องคกรและทองถิ่น วาตรงกับ
ความต อ งการที่ แ ทจ ริ งของ
บุคลากรและชุมชนเพียงใด
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10. ดานหลักการควบคุม
การคอรัปชั่น

ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
แนวทางการการสงเสริมคุณธรรม
จริ ย ธรรมและศิ ล ธรรมให กั บ
ทองถิ่น ในการตระหนั ก ภัย ของ
การคอรรัปชั่น

ประชาชน

ส ง เสริ ม ภาคประชาสั ง คม
และกลุมตาง ๆ ในชุมชนให
มี บ ท บา ทมา กขึ้ นใน กา ร
ตรวจสอบการดํ า เนิ น ของ
ห น ว ย ง า น แ ล ะ อ ง ค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น

หมายเหตุ เปนการประเมินแนวทางฯ ที่ไดคาเฉลี่ยสูงที่สุด

5.3 อภิปรายผล
จากการศึกษาวิเคราะหขอมูล ทําใหสามารถอภิปรายผลเปนรายดานไดดังตอไปนี้
1. ดานหลักนิติธรรม ผลการศึกษาวิจัยและวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกลุมตัวอยางที่เปนประชาชน มีผลการประเมินอยูใน
ระดับ สูง ทั้ งคู โดยกลุ ม ตัว อย างที่เ ปน พนั ก งานในองค ก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น ไดเ สนอแนว
ทางการเสริ มสรา งธรรมาภิ บาลในองคก รปกครองส ว นทองถิ่น (คา เฉลี่ย มากที่สุ ด ) คื อ แนว
ทางการเสริมสรางประสิทธิภ าพของหนวยงานทองถิ่น โดยเนนการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว
ถูกตองและเปนธรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทพล พงศธรวิสุทธิ์ (2548) ซึ่งไดศึกษา
เรื่อง บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับการสรางระบบการบริหารจัด การที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาล : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา
ควรสงเสริมใหบุคลากร มีความรวมมือและเครงครัดในกฎระเบียบมีการปฏิบัติงานที่โปรงใสและ
มีประสิทธิภ าพ และตองมีก ารอบรมเพิ่มพูน ประสิทธิภ าพ มีก ารลงโทษแกผูก ระทําผิด และให
รางวัลกับขาราชการที่ประพฤติดี นอกจากนั้น ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นิศากร ชางสุวรรณ
(2553) ซึ่งไดศึก ษาเรื่อง การใช ธรรมาภิบาลในการบริห ารงานบุ ค คลตามทัศนของบุค ลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา ควรนําขอมูลที่ไดรับจากการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมาใชประโยชนในการวางแผนและพัฒนาบุคลากรและควรสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากร
มีความกาวหนาในอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมัน่ คงในชีวิต
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สว นกลุมตัว อยา งที่เป น ประชาชน ไดเสนอแนวทาง (คา เฉลี่ ยมากที่สุด ) คือ การ
เสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพของกลไกการตรวจสอบโดยภาคประชาชนทองถิ่น และ
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชาติ โชติชัชวาลยกุล (2550) ซึ่งไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษาเขตอําเภอหนองหญาไซ จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยพบวา พนักงานสวนตําบล และนักการเมืองทองถิ่น มีระดับความคิดเห็นในการใช
หลักธรรมาภิบาลตามหลักการมีสวนรวม ดานมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีสว น
รวมของบุคลาการชุมชน อยูในระดับมากที่สุด
และจากการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก ทํ า ให ท ราบว า ส ว นกลางได มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
กฎระเบียบ และนโยบายอยูบอยครั้ง ทําใหพนักงานและเจาหนาที่ทําตามไมทันและอาจจะเกิด
ขอผิดพลาดได ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความจําเปนที่ตองแกไขระเบียบของตัวเองให
สอดคลองกับสว นกลางดว ยเชน กัน และมีผลทําใหก ารดําเนิน งานเกิด ความลาชา อีก ทั้งระบบ
กลไก และขั้นตอนในการดําเนินงาน ตลอดจนระยะเวลายังคงเปนอุปสรรคตอผูมารับบริการดวย
2. ดานหลักคุณธรรม ผลการศึกษาวิจัยและวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกลุมตัวอยางที่เปนประชาชน มีผลการประเมินอยูใน
ระดับ สูง ทั้ งคู โดยกลุ ม ตัว อย างที่เ ปน พนั ก งานในองค ก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น ไดเ สนอแนว
ทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคก รปกครองสว นท องถิ่ น (ค าเฉลี่ยมากที่ สุด ) คื อ การ
เสริมสรางความสามัคคีและลดความขัดแยงระหวางเจาหนาที่กับเจาหนาที่และผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทพล พงศธรวิสุทธิ์ (2548) ซึ่งไดศึกษา เรื่อง
บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับการสรางระบบการบริหารจัด ากรที่ ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา ควร
สงเสริมใหบุค ลากร มีค วามรวมมือและเครงครัดในกฎระเบียบมีก ารปฏิบัติงานที่โปรงใสและมี
ประสิทธิภาพ
สว นกลุมตัว อยางที่เปน ประชาชน ไดเสนอแนวทาง (คาเฉลี่ย มากที่สุด) คือ แนว
ทางการเสริมสรางจริยธรรมและพัฒนาระบบราชการใหยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชาติ โชติชัชวาลยกุล (2550) ซึ่งไดศึก ษาวิจัยเรื่อง การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษาเขตอําเภอหนองหญา
ไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพบวา พนักงานสวนตําบลและนักการเมืองทองถิ่นมีระดับความคิดเห็น
ในการใชหลักธรรมาภิบาลตามหลัก คุณธรรม ดานมีการปฏิบัติงานดว ยความซื่อสัตยสุจริต บน
พื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมอยูในระดับมากที่สุด
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และจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) พบวา ดานหลักคุณธรรมยังคงเปน
ปญหาตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยู สาเหตุหลักเกิดจากความเอนเอียงในการใหคุณใหโทษ
แกบุคลากร ตลอดจนการคํานึงถึงพวกพองนองพี่ ในการใหประโยชนตางตอบแทนซึ่งกันและกัน
อันนําไปสูผลลบของการดําเนินการที่ดี แตทั้งนี้ยังตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ เพื่อ
เปนกรอบในการใหความยุธรรมกับทุกฝาย
3. ดานหลักความโปรงใส ผลการศึกษาวิจัยและวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยางที่
เปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกลุมตัวอยางที่เปนประชาชน มีผลการประเมินอยู
ในระดับสูง ทั้งคู โดยกลุมตัว อยางที่เปน พนัก งานในองคก รปกครองสว นทองถิ่นไดเสนอแนว
ทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น (คาเฉลี่ยมากที่สุด) ซึ่งสอดคลอง
กับกลุมตัวอยางที่เปนประชาชน คือ แนวทางการเสริมสรางความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล
เพื่อใหประชาชนสามารถรับรูก ารทํางานของหนว ยงานได นอกจากนั้น ยังไดสอดคลองกับ
งานวิจัยของอภิชาติ โชติชัชวาลยกุล (2550) ซึ่งไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององคการบริหารสว นตําบล : กรณีศึกษาเขตอําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย
พบวา พนักงานสวนตําบลและนักการเมืองทองถิ่นมีระดับความคิดเห็นในการใชหลักธรรมาภิบาล
ตามหลักความโปรงใสดานมีการแตงตั้งคณะกรรมการเบิกจายถูกตองตามระเบียบ อยูในระดับมาก
สําหรับกลุมประชาชนไดเสนอแนวทาง เสริมสรางความโปรงใสดานการเปด เผย
ขอ มูล เพื่อ ให ป ระชาชนสามารถรั บรู ก ารทํ างานของหน ว ยงานได และยั งคล ายกับ งานวิ จั ย
ของนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ (2548) ซึ่งไดศึก ษา เรื่อง บทบาทขององคก ารบริหารสวนตําบลกับ
การสรางระบบการบริหารจัดากรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบล
สันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา การบริหารงานใน อบต. ประชาชนในชุมชนมี
ความตองการใหผูบริหารสนองความตองการของชุมชน หั ว ใจของการบริหารงาน คือ ความ
โปรงใส รวมทั้งการใชงบประมาณในการบริหารงานอยางคุมคามากที่สุด
และจากการสัมภาษณเชิงลึก พบวา การกระตุนเตือนใหประชาชนเขามาตรวจสอบ
การดําเนินงานนั้นยังมีอยูนอยมาก สาเหตุหลัก ๆ คือ การประชาสัมพันธของหนวยงานรัฐ และการ
ปลูกฝงคานิยมที่ใหคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม ยังไมสามารถเขาไปถึงจิตใจของชาวบาน
หรือประชาชนคนในทองถิ่นได ในลักษณะนี้อาจทําใหพนักงานหรือผูบริหารทองถิ่นเกิดการผูขาด
อํานาจได
4. ดานการมีสวนรวม ผลการศึกษาวิจัยและวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกลุมตัวอยางที่เปนประชาชน มีผลการประเมินอยูใน
ระดับ สูง ทั้ งคู โดยกลุ ม ตัว อย างที่เ ปน พนั ก งานในองค ก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น ไดเ สนอแนว
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ทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น (คาเฉลี่ยมากที่สุด) ซึ่งสอดคลอง
กับกลุมตัวอยางที่เปนประชาชน คือ แนวทางการเสริมสรางกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียงสวน
ใหญ ในการหาฉัน ทามติรว มกัน ระหวางประชาชนและองคก รปกครองสว นทองถิ่น และได
สอดคลองกับงานวิจัยของ นันทพล พงศธรวิสุทธิ์ (2548) ซึ่งไดศึกษา เรื่อง บทบาทขององคการ
บริหารสว นตําบลกับการสรางระบบการบริหารจัด ากรที่ดีต ามหลัก ธรรมาภิบาล : กรณีศึก ษา
องคก ารบริห ารสว นตําบลสัน นาเม็ง อําเภอสัน ทราย จังหวั ด เชีย งใหม พบว า ควรสงเสริมให
บุค ลากร มีค วามรว มมือกัน ในการปฏิบัติงาน และยังสอดคลองกับ อภิ ชาติ โชติชัช วาลยกุ ล
(2550) ซึ่งไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล :
กรณีศึกษาเขตอําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา พนักงานสวนตําบล และนักการเมือง
ทองถิ่น มีร ะดับความคิด เห็น ในการใชหลัก ธรรมาภิบาลตามหลัก การมีสว นรว ม ดานมีค วาม
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมของบุคลาการชุมชน อยูในระดับมากที่สุดมาก
ที่สุด
สําหรับกลุมประชาชนไดเสนอแนวทางเสริมสรางกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียง
สวนใหญ ในการหาฉันทามติรว มกันระหวางประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น และยัง
คลายกับงานวิจัยของ นิศากร ชางสุว รรณ (2553) ไดศึก ษาเรื่อง การใชธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานบุคคลตามทัศนของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งพบวา ควรเปดโอกาสแก
บุคลากรไดแสดงความคิดเห็นตอสวัสดิการที่ตองการไดรับควรกําหนดมาตรการที่ชัดเจนในการ
ลงโทษผูที่ไมปฏิบัติงาน หนวยงานควรประกาศรายชื่อผูไดรับการพิจารณาความดีความชอบให
บุคลากรไดรับทราบ
และจากการสัม ภาษณเชิงลึก พบวา ดานการมี สว นรว มขององคก รปกครองสว น
ทองถิ่น นั้น มีลัก ษณะปญ หาคลายกับหลัก ความโปรงใส ซึ่งมีค วามจําเปนอยางมากที่ภ าครัฐ
จะตองรีบดําเนินการ ทั้งนี้เปนเพราะประชาชนในทองถิ่นยังไมไดตระหนัก ถึงการมีสวนรวมใน
ทองถิ่นอยางแทจริง อีกทั้งคนสวนใหญยังคงคิดคํานึงถึงปากทองของตัวเองเปนสําคัญ
5. ดานความรับผิดชอบ ผลการศึกษาวิจัยและวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยางที่
เปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกลุมตัวอยางที่เปนประชาชน มีผลการประเมินอยู
ในระดับสูง ทั้งคู โดยกลุมตัว อยางที่เปน พนัก งานในองคก รปกครองสว นทองถิ่นไดเสนอแนว
ทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคก รปกครองสว นทองถิ่น (คาเฉลี่ยมากที่สุด ) คือ แนว
ทางการเสริมสรางใหบุค ลากรในองคกรไดเคารพในความความคิด เห็น ที่แตกตางกัน และกลา
ยอมรับผลของการกระทํา พรอมรับการตรวจสอบ และยังคลายกับงานวิจัยของ อภิชาติ โชติ
ชัชวาลยกุล (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลขององคการบริหาร
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สวนตําบล : กรณีศึกษาเขตอําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งพบวา พนักงานสวนตําบล
และนักการเมืองทองถิ่นมีระดับความคิดเห็นในการใชหลักธรรมาภิบาล หลักความรับผิดชอบ ใน
ดานมีการจัดโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจนและมี การกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจและเปาหมาย
ขององคกรอยางชัดเจนอยูในระดับมากที่สุด
สว นกลุมตัว อยางที่เปน ประชาชน ไดเสนอแนวทาง (คาเฉลี่ยมากที่สุด) คือ แนว
ทางการใหบุคลากรยอมรับการพัฒ นาการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับใชใ นการบริหารจัด การองคก ร
และชุมชน
และจากการสัมภาษณเชิงลึก พบวา สวนกลางไดมีกฎระเบียบที่ใ หพนักงานองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติต าม และตองมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ปฏิบัติ ซึ่งหากเกิดขอ
รองเรียนนั้น ก็จะเกิดความผิดได
6. ดานหลักความคุมคา ผลการศึกษาวิจัยและวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยางที่
เปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกลุมตัวอยางที่เปนประชาชน มีผลการประเมินอยู
ในระดับสูง ทั้งคู โดยกลุมตัว อยางที่เปน พนัก งานในองคก รปกครองสว นทองถิ่นไดเสนอแนว
ทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น (คาเฉลี่ยมากที่สุด) ซึ่งสอดคลอง
กับกลุมตัวอยางที่เปนประชาชน คือ แนวทางการเสริมสรางใหหนวยงานมีวิธีการและขั้นตอนใน
การจัด สรรงบประมาณอยางเปนระบบและเหมาะสมกับการดําเนิน งาน และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อภิชาติ โชติชัชวาลยกุล (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององคก ารบริหารสว นตําบล : กรณีศึกษาเขตอําเภอหนองหญาไซ จังหวัด สุพรรณบุรี ซึ่ง
พบวาพนักงานสวนตําบลและนักการเมืองทองถิ่นมีความคิดเห็นในการใชหลักธรรมาภิบาลตาม
หลักความคุมคา ดานมีการวางแผนและสํารวจความตองการในการใชวัสดุอุปกรณเพื่อใหสามารถ
นํา มาใชไดอยางคุมคาและเกิด ประโยชนสูงสุด นอกจากนั้น ยังคลายกับงานวิจัยของ นัน ทพล
พงศธรวิสุทธิ์ (2548) ซึ่งไดศึกษา เรื่อง บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับการสรางระบบ
การบริหารจัดากรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสันนาเม็ง อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา การบริหารงานใน อบต. ประชาชนในชุมชนมีความตองการให
ผูบริหารสนองความตองการของชุมชน หัวใจของการบริหารงาน คือ ความโปรงใส รวมทั้งการใช
งบประมาณในการบริหารงานอยางคุมคามากที่สุด
และจากการสัมภาษณเชิงลึก พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีการดําเนินงาน
เปนไปตามหลัก และผลประโยชนของคนในทองถิ่น แตบางครั้งก็เปนไปไดยากในการควบคุม
โครงการตาง ๆ ใหเกิดความคุมคา เนื่องจากงบประมาณและทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด บางครั้งตอง
คอยงบประมาณจากที่อื่น เพื่อนําใชจายในโครงการที่สําคัญ ๆ
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7. ดานหลักความเสมอภาค ผลการศึกษาวิจัยและวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยาง
ที่เปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกลุมตัวอยางที่เปนประชาชน มีผลการประเมิน
อยูในระดับสูง ทั้งคู โดยกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเสนอแนว
ทางการเสริมสรา งธรรมาภิบาลในองคก รปกครองสว นทองถิ่น (คาเฉลี่ยมากที่สุด ) คือ แนว
ทางการสงเสริมการใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือกปฏิบัติ มีความเสมอภาคเทาเทียมและเปน
ธรรมกับทุกฝาย นอกจากนั้น ยังคลายกับงานวิจัยของ นันทพล พงศธรวิสุทธิ์ (2548) ไดศึกษา
เรื่อง บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับการสรางระบบการบริหารจัดากรที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาล : กรณีศึก ษาองคการบริหารสว นตําบลสัน นาเม็ง อําเภอสัน ทราย จังหวัด เชียงใหม ซึ่ง
พบวา ควรสงเสริม ใหบุ ค ลากร มี ค วามรว มมือและเครงครัด ในกฎระเบี ยบมี ก ารปฏิบัติ งานที่
โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ตองมีการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ มีการลงโทษแกผูกระทําผิดและ
ใหรางวัลกับขาราชการที่ประพฤติดี
สว นกลุมตัว อยางที่เปน ประชาชน ไดเสนอแนวทาง (คาเฉลี่ยมากที่สุด ) คือ แนว
ทางการเสริมสรางการมีระบบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่คํานึงถึงความตองการและ
ผลประโยชนของคนทุกกลุมโดยไมเลือกปฏิบัติ
และจากผลการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) ทําใหทราบวา ดานความเสมอ
นี้สวนใหญเกิดจากความสนิทสนม พวกพองและความเกรงใจ ทําใหการปฏิบัติตอกันไมมีความ
เสมอภาค ทั้งงบประมาณและการชวยเหลือ อีกทั้งการบริหารงานซึ่งมาจากคนละฝายคนละพวก ก็
จะไดรับการปฏิบัติงานไมเหมือนกัน อีก ทั้งการกีด กัน เพื่อประโยชนสวนตัวจะทําใหเกิดความ
ขัดแยงกันมากขึ้น การปฏิบัติงานก็จะไมมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน
8. ดานหลักความสอดคลอง ผลการศึกษาวิจัยและวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยาง
ที่เปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกลุมตัวอยางที่เปนประชาชน มีผลการประเมิน
อยูในระดับสูง ทั้งคู โดยกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเสนอแนว
ทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคก รปกครองสว นทองถิ่น (คาเฉลี่ยมากที่สุด ) คือ แนว
ทางการสงเสริมการเรียนรูข องบุค ลากรดวยวิธีก ารเรียนรูวัฒ นธรรมและสิ่งแวดลอมของสังคม
เพื่อใหทราบถึงความตองการของชุมชนและสังคมที่แทจริง
สว นกลุมตัว อยางที่เปน ประชาชน ไดเสนอแนวทาง (คาเฉลี่ยมากที่สุด ) คือ การมี
นโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายและแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานที่มีทิศทางสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน ตลอดจนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูในชุมชน
และจากการสัมภาษณเชิ งลึก พบวา สว นใหญได มีก ารทํ าประชาคมเพื่อหาความ
คิดเห็นรวมกันทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ แตฝายองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญเปนฝาย
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ชี้นําประชาชน และการทําประชาคมนั้นไดมีผูใหความสนใจคอยคางนอย สวนใหญเปนคนเดิม ๆ
ที่เคยทําประชาคมเสมอ
9. ดานหลัก การมีวิสัย ทัศนเชิง ยุทธศาสตร ผลการศึกษาวิจัยและวิเคราะหขอมูล
พบว า กลุ มตั ว อย า งที่ เ ป น พนัก งานในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และกลุ ม ตั ว อยา งที่ เ ป น
ประชาชน มีผ ลการประเมิ น อยู ใ นระดั บ สูง ทั้ง คู โดยกลุ มตั ว อย างที่ เป น พนั ก งานในองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นไดเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(คาเฉลี่ยมากทีส่ ุด) ซึ่งสอดคลองกับกลุมตัวอยางที่เปนประชาชน คือ แนวทางการสงเสริมใหมีการ
นําวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรเผยแพรใหบุคลากรและประชาชนในทองถิ่นไดทราบ เพื่อใหรับรูถึง
แนวคิดวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรที่จะปฏิบัติในอนาคตสําหรับองคกรและทองถิ่น วาตรงกับความ
ตองการที่แทจริงของบุคลากรและชุมชนเพียงใด
นอกจากนั้นกลุมตัว อยางที่เปนประชาชน ยังไดเสนอแนวทางอีก คือ แนวทางการ
เสริมสรางกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรสําหรับการบริหารงานในอนาคต เพื่อจัด
วางตําแหนงขององคกรใหบรรลุผลสําเร็จ
และจากการสั ม ภาษณ เชิ ง ลึ ก (In depth Interview) ผู บริ ห าร ผู ป ฏิบั ติ ง านและ
ประชาชน ทําใหทราบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการนําขอเสนอของชุมชนมาจัดทําเปน
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒ นาของชุน ซึ่งหนวยงานนโยบายและแผนไดกลั่นกรองขอเสนอ
เหลานั้น เพื่อเสนอสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น หากวาโครงการใดรีบดวนอาจจะมีการจัดทํา
ไดเลย นับเปนขอดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่นําขอเสนอของชุมนั้นมาจัด เพื่อใหไดตรง
ตามความตองการของชุมชน
10. ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น ผลการศึกษาวิจัยและวิเคราะหขอมูล พบวา
กลุมตัวอยางที่เปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกลุมตัวอยางที่เปนประชาชน มีผล
การประเมินอยูในระดับสูง ทั้งคู โดยกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น (คาเฉลี่ยมากที่สุด) คือ
แนวทางการการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศิลธรรมใหกับทองถิ่นในการตระหนักภัยของการ
คอรรัปชั่น
สว นกลุมตัว อยางที่เปน ประชาชน ไดเสนอแนวทาง (คาเฉลี่ยมากที่สุด) คือ แนว
ทางการสงเสริมภาคประชาสังคมและกลุมตาง ๆ ในชุมชนใหมีบทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบ
การดําเนินของหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และจากการสัมภาษณเ ชิงลึก กับประชาชน และผูป ฏิบัติง าน ทํ าใหท ราบว า การ
ควบคุมการคอรั ปชั่น นั้ น ยัง ทําไดย าก เพราะผูปฏิ บัติง านยังคงตอ งทํ าตามฝา ยบริหารซึ่ง เป น
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ผูบังคับบัญชาในระดับสูง และเปนผูใหความดีความชอบ หรือขั้นเงินเดือน แตอยางไรก็ตามยังมี
กฎระเบียบตาง ๆ ที่ยังตองปฏิบัติตามและคอยบังคับไมใหกระทําผิด อีกทั้งยังมีหนวยงานภายนอก
ที่คอยตรวจสอบการดําเนินงานและโครงการตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยู ซึ่งถือเปน
การควบคุมการคอรัปชั่นในระดับหนึ่งเชนกัน
สรุป ผลการวิเ คราะห ซึ่ง ได เสนอแนวทางการเสริม สร างธรรมาภิบ าลในองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดดังนี้
1. ดานหลักนิติธรรม ไดเสนอแนวทาง ไว 2 ขอ คือ
1. แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภ าพของหนวยงานทองถิ่นโดยเนนการ
อํานวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม
2. การเสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพของกลไกการตรวจสอบโดย
ภาคประชาชนทองถิ่น
2. ดานหลักคุณธรรม ไดเสนอแนวทาง ไว 2 ขอ คือ
1. การเสริ ม สร างความสามั ค คี และลดความขัด แยง ระหว างเจา หน าที่ กั บ
เจาหนาที่และผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา
2. แนวทางการเสริม สรา งจริ ยธรรมและพั ฒ นาระบบราชการให ยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ
3. ดานหลักความโปรงใส ไดเสนอแนวทาง ไว 1 ขอ คือ
1. แนวทางการเสริ ม สร า งความโปร ง ใสด า นการเป ด เผยข อ มู ล เพื่ อ ให
ประชาชนสามารถรับรูการทํางานของหนวยงานได
4. ดานการมีสวนรวม ไดเสนอแนวทาง ไว 1 ขอ คือ
1. แนวทางการเสริมสรางกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียงสวนใหญ ในการ
หาฉันทามติรวมกันระหวางประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. ดานความรับผิดชอบ ไดเสนอแนวทาง ไว 2 ขอ คือ
1. แนวทางการเสริมสรางใหบุคลากรในองคกรไดเคารพในความความคิดเห็น
ที่แตกตางกันและกลายอมรับผลของการกระทํา พรอมรับการตรวจสอบ
2. แนวทางการใหบุคลากรยอมรับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรั บใชใน
การบริหารจัดการองคกรและชุมชน
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6. ดานหลักความคุมคา ไดเสนอแนวทาง ไว 1 ขอ คือ
1. แนวทางการเสริมสรางใหหนว ยงานมีวิธีก ารและขั้น ตอนในการจัดสรร
งบประมาณอยางเปนระบบและเหมาะสมกับการดําเนินงาน
7. ดานหลักความเสมอภาค ไดเสนอแนวทาง ไว 2 ขอ คือ
1. แนวทางการสงเสริมการใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือกปฏิบัติ มีความ
เสมอภาคเทาเทียมและเปนธรรมกับทุกฝาย
2. แนวทางการเสริมสรางการมีระบบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่
คํานึงถึงความตองการและผลประโยชนของคนทุกกลุมโดยไมเลือกปฏิบัติ
8. ดานหลักความสอดคลอง ไดเสนอแนวทาง ไว 2 ขอ คือ
1. แนวทางการสงเสริมการเรียนรูของบุค ลากรดวยวิธีการเรียนรูวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมของสังคม เพื่อใหทราบถึงความตองการของชุมชนและสังคมที่แทจริง
2. การมีนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายและแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานที่
มีทิศทางสอดคลองกับความตองการของชุมชน ตลอดจนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีอยูใ น
ชุมชน
9. ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร ไดเสนอแนวทาง ไว 2 ขอ คือ
1. แนวทางการส ง เสริ ม ให มี ก ารนํ า วิ สั ย ทั ศ น เ ชิ ง ยุท ธศาสตร เ ผยแพร ใ ห
บุค ลากรและประชาชนในทองถิ่น ไดทราบ เพื่อใหรับรู ถึงแนวคิด วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรที่จ ะ
ปฏิบัติใ นอนาคตสําหรับองคก รและทองถิ่น วาตรงกับความตองการที่แทจ ริงของบุค ลากรและ
ชุมชนเพียงใด
2. แนวทางการเสริ มสร างกระบวนการกํ าหนดวิ สัยทั ศน และยุท ธศาสตร
สําหรับการบริหารงานในอนาคต เพื่อจัดวางตําแหนงขององคกรใหบรรลุผลสําเร็จ
10. ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น ไดเสนอแนวทาง ไว 2 ขอ คือ
1. แนวทางการการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศิลธรรมใหกับทองถิ่นใน
การตระหนักภัยของการคอรรัปชั่น
2. แนวทางการสงเสริมภาคประชาสังคมและกลุมตาง ๆ ในชุมชนใหมีบทบาท
มากขึ้นในการตรวจสอบการดําเนินของหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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5.4 ขอเสนอแนะ
5.4.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. รัฐ บาลควรให ค วามสําคั ญใหม ากขึ้น ในการสรา งจิ ต สํ านึ ก สํ าหรับ การ
บริหารงานตามหลัก การบริหารกิจ การบานเมืองที่ดี ขององคกรปกครองสว นทองถิ่น เพราะมี
ความสําคัญสําหรับการพัฒนาชุมชนหมูบาน ซึ่งเปนรากหญาของประเทศ
2. ควรมีนโยบายในการสนับสนุน ใหมีการจัดทําตัวชี้วัด การบริหารงานตาม
หลัก การบริหารกิจ การบานเมืองที่ดี และกระบวนการนําไปปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสว น
ทองถิ่น ในการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอยางแทจริง
3. ควรมีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการติดตามและประเมินผลการบริหารงานตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทําหนาที่ในการกํากับดูแล
การบริหารจัดการทองถิ่น
5.4.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ควรมีก ารสงเสริม ใหมีก ารนําผลงานวิจัยตาง ๆ ดานการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ไปปรับใชกับองคกรปกครองสว นทองถิ่ น ตลอดจนการเขาถึงประชาชนที่อยูใ น
ทองถิ่น เพื่อสรางพลังชุมชนใหมีค วามเขมเข็งและสามารถทํางานรวมกับองคกรปกครองสว น
ทองถิ่นไดอยางสมานฉันท
2. ควรมีการเสริมสรางประสิทธิภาพของหนวยงานทองถิ่นโดยเนนการบริการ
รวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม และเสริมสรางกลไกในการตรวจสอบโดยภาคประชาชนทองถิ่น
3. ควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ
อยางเครงครัดใหมีความถูกตอง พรอมทั้งสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมใหกับทองถิ่นใน
การตระหนักถึงภัยของการคอรรัปชั่น
5.4.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
1. ควรนํางานวิจัยนี้ไปศึกษาตอยอด ดว ยการสรางตัว ชี้วัด และกระบวนการ
ปฏิบัติ ในแตละดาน เพื่อวัดความสําเร็จของธรรมาภิบาลพรอมกับการนําไปทดลองใชในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ไทยใหยั่งยืน
2. ควรศึก ษาแนวทางการเสริ มสรา งธรรมาภิ บาลจากองคก รปกครองสว น
ทองถิ่นที่ประสบความเสร็จอยางแทจริงดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล)
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แบบสอบถามการวิจัย
(สําหรับ ผูบริหาร/สมาชิก/พนักงาน/เจาหนาที่ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
เขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
องคก รปกครองสว นทองถิ่น กรณีศึกษา องคก ารบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอํา เภอบาง
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)
โดยแบบสอบถามฉบับนี้ใชเพื่อการศึกษาวิจัยเทานั้น ขอมูลทุกอยางจะถูกเก็บไวเปน
ความลับ จะไมมีผลกระทบตอสถานภาพและการปฏิบัติงานของทานแตอยางใด ขอความกรุณาใหทาน
อานใหเขาใจกอนตอบและตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง กรุณาตอบใหครบทุกขอเพื่อประโยชน
ในการนํามาประมวลผลและวิเคราะหขอมูล สิ่งที่ไดจากการวิจัยนี้ จักเปนประโยชนตอการศึกษาและ
การเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และพัฒนาสังคมใหยั่งยืนตอไป
แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อเปด โอกาสใหผูตอบแบบสอบถามไดใ ห
ขอเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระตอการเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอขอบพระคุณอยางสูง ในความอนุเคราะหการตอบแบบสอบถามนี้เปนอยางดี
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สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางทีต่ รงกับความเปนจริงที่สุด เพียงคําตอบเดียว
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามทุกขอ)
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 อายุ ต่ํากวา 25 ป
 อายุระหวาง 26 - 30 ป
 อายุระหวาง 36 - 40 ป  อายุระหวาง 41 - 45 ป
 อายุระหวาง 51 - 55 ป  อายุ 56 ป ขึ้นไป

 อายุระหวาง 31 - 35 ป
 อายุระหวาง 46 - 50 ป

3. ระดับการศึกษา

 ต่ํากวาปริญญาตรี
 ปริญญาโท

 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
 ปริญญาเอก  อื่น ๆ โปรดระบุ……………….

4. ตําแหนง ............................................................
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

 ต่ํากวา 5 ป
 16 - 20 ป

 6 - 10 ป
 21 - 25 ป

 11 - 15 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
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามขอคําถามนั้น ๆ โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางใหตรงกับความ
เปนจริงมากที่สุด เพียงคําตอบเดียว และขอความอนุเคราะหตอบคําถามทุกขอ โดยมีเกณฑในการเลือก
คําตอบ ดังตอไปนี้
เกณฑใ นการใหค ะแนนระดับความคิด เห็น ดังนี้
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักนิติธรรม
1. เสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพของกลไก
การตรวจสอบโดยภาคประชาชนทองถิ่น
2. สรางวัฒนธรรมแบบธรรมาภิบาลและจัดใหมีกลไก
ที่สงเสริมการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี
3. เสริมสรางประสิทธิภาพของหนวยงานทองถิ่นโดยเนน
การอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม
4. สงเสริมใหประชาชนและบุค ลากรในหนวยงานมี
สิทธิใ นการคัดคานการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ ที่
ไม เ ป น ธรรม ต อ ผู มี อํ า นาจในหน ว ยงานหรื อ
หนวยงานระดับสูง
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักคุณธรรม
5. เสริมสรางความสามั คคีและลดความขั ดแย งระหวาง
เจ าหน า ที่ กั บเจ าหน าที่ และผู บั ง คั บบั ญ ชากั บ
ผูใตบังคับบัญชา

ระดับความเห็น
มากที่สุด มาก

ปานกลาง นอย นอยที่สุด
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6. เสริมสรางจริยธรรมและพัฒนาระบบราชการใหยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ
7. สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและประโยชน
ของคนในทองถิ่นเปนหลัก
8. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมที่แยกเรื่องสวนตัว
ออกจากเรื่ อ งส ว นรวม พรอ มกั บมี จิ ต สาธารณะ
พรอมรับผิดชอบตอสวนรวม
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักความ
โปรงใส
9. สรางระบบการตรวจสอบการทํางานในหนวยงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง
10. เสริมสรางความโปรงใสด านการเปดเผยขอมูล เพื่อให
ประชาชนสามารถรับรูการทํางานของหนวยงานได
11. สงเสริมใหประชาชนและสื่อมวลชนมีสวนรวมใน
การตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจาง การใหสัมปทาน
และการออกระเบียบตาง ๆ
12. สงเสริมใหหนวยงานมีค วามโปรงใสดานการให
คุณ ใหโทษแกบุคลากร
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานการมีสวนรวม
13. เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการรับฟงความ
คิดเห็น การตัดสินใจ ของหนวยงานหรือทําประชาพิจารณ
14. สงเสริมองคกรสตรีและผูพิการในทองถิ่นใหมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการทองถิ่น
15. เสริมสรางโดยการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สว นรว มในการเขาถึงอํานาจการตัดสิน ใจในการ
พั ฒ นาท อ งถิ่ น ในรู ป ของคณะกรรมการภาค
ประชาชน

ระดับความเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
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16. เสริมสรางกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียงสวน
ใหญ ในการหาฉันทามติรวมกันระหวางประชาชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานความรับผิดชอบ
17. เสริมสรางระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินการโดย
มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
18. เสริมสรางการทํางานเปนทีม อยางมีเปาหมาย และเนนให
บุคลากรมีจิตสํานึกในหนาที่ที่มีตอทองถิ่น และตระหนัก
ถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ
19. เสริมสรางใหบุคลากรในองคกรไดเคารพในความ
ความคิด เห็นที่แตกตางกัน และกลายอมรับผลของ
การกระทํา พรอมรับการตรวจสอบ
20. บุคลากรยอมรับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
ปรับใชในการบริหารจัดการองคกรและชุมชน
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักความคุมคา
21. เสริมสรางใหหนวยงานมีวิธีการและขั้นตอนในการ
จัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบและเหมาะสมกับการ
ดําเนินงาน
22สงเสริมการฝกอบรมและเพิ่มพูนความรู ในการใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพื่อบูรณาการในงาน ที่ตนเองรับผิดชอบและลด
ตนทุนได
23. เสริมสรางระบบบริหารการเงินที่รัดกุมเพื่อปองกัน
ปญหาประสิทธิภาพของการใชเงินผิดประเภทหรือ
ผิดวัตถุประสงค
24. หนวยงานมีการจัดทํารายงานและแจกแจงการใช
จายเงินเพื่อเผยแพรแกสาธารณชนโดยทั่วไป
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักความเสมอภาค
25. เสริมสรางการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานในแตละฝาย
ตองคํานึงถึงความเปนกลางในการใหบริการ ไมเลือกขาง
ไมเลือกหมูเหลา อยางเทาเทียมกัน

ระดับความเห็น
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แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
26. สงเสริมใหมีการพัฒนาความเปนอยูและการมีสวน
รว ม โดยเปด โอกาสใหแกหญิ งและชายอยางเท า
เทียมกัน เชน การวางแผนพัฒ นาทองถิ่น และการ
บริการสาธารณะซึ่งจําเปนในการดํารงชีวิต
27. เสริมสรางการมีร ะบบการจัด สรรทรัพยากรและ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ คํ า นึ ง ถึ ง ค ว า ม ต อ ง ก า ร แ ล ะ
ผลประโยชนของคนทุกกลุมโดยไมเลือกปฏิบัติ
28. สงเสริมการใชก ฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือก
ปฏิบัติ มีความเสมอภาคเทาเทียมและเปนธรรมกับ
ทุกฝาย
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักความ
สอดคลอง
29. สงเสริมการระดมความคิดจากคนในชุมชนเพื่อหาจุด
สนใจร ว มกั น หรื อฉั น ทามติ และความต องการที่
สอดคลองตองกันเพื่อลดปญหาความขัดแยงของคนใน
ชุมชน
30. เสริมสรางแนวทางการวางแผนการพัฒนาชุมชนที่สอดคลอง
กับวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา ตลอดจนสอดคลองกับ
สิ่งแวดลอมที่อยูในชุมชนทองถิ่นนั้น ๆ
31. มี น โยบาย วั ต ถุ ป ระสงค เป า หมายและแผน
ยุทธศาสตรการดําเนินงานที่มีทิศทางสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน ตลอดจนการอนุรัก ษภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่มีอยูในชุมชน
32. เสริ มสร างแนวทางการสงเสริ มการเรี ยนรู ข อง
บุ ค ลา กร ด ว ยวิ ธี ก าร เรี ยน รู วั ฒน ธร รม และ
สิ่งแวดลอมของสังคม เพื่อใหทราบถึงความตองการ
ของชุมชนและสังคมที่แทจริง

ระดับความเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
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แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักการมี
วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร
33. เสริมสรางกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
สําหรับการบริหารงานในอนาคต เพื่อจัดวางตําแหนงของ
องคกรใหบรรลุผลสําเร็จ
34. เสริมสรางแนวทางการสื่อสารและถายทอดแผน
ยุทธศาสตรใหบุคลากรในองคกรสามารถเขาใจได
และนํ าเอาไปปฏิบั ติไ ดอ ยา งถู ก ตอ ง เป น ทิ ศทาง
เดียวกัน
35. ส ง เสริ ม ให ผู นํ า หรื อ ผู บ ริห ารองค ก รทอ งถิ่ น มี
การบูรณาการขอมูลขาวสารที่แตกตางกันทั้งภายใน
และภายนอก เข า ไว เ ปน ยุ ทธศาสตร สํา หรับ การ
เปลี่ยนแปลง และคาดการณแนวโนนในอนาคตของ
องคกร สังคมและชุมชนทองถิ่น
36. ส ง เสริ ม ให มี ก ารนํ า วิ สั ย ทั ศ น เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร
เผยแพรใ ห บุค ลากรและประชาชนในทองถิ่น ได
ท ร า บ เพื่ อใ ห รั บ รู ถึ ง แน ว คิ ด วิ สั ย ทั ศ น เชิ ง
ยุทธศาสตรที่จะปฏิบัติในอนาคตสําหรับองคกรและ
ท อ งถิ่ น ว า ตรงกั บ ความต อ งการที่ แ ท จ ริ ง ของ
บุคลากรและชุมชนเพียงใด
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักการ
ควบคุมการคอรัปชั่น
37. สงเสริมการใชกลไกทางกฎหมายในการตรวจสอบ
การดําเนิน งานในหนวยงานองคก รปกครองสว น
ทองถิ่น
38.สงเสริมโดยใชองคกรอิสระที่มีอยูตามกฎหมายเปนกลไกใน
การตรวจสอบการดําเนินงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
39. สงเสริมภาคประชาสังคมและกลุมตาง ๆ ในชุมชน
ใหมีบทบาทมากขึ้น ในการตรวจสอบการดําเนิ น
ของหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระดับความเห็น
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แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล

ระดับความเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

40. การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศิลธรรมใหกับ
ทองถิ่นในการตระหนักภัยของการคอรรัปชั่น

สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะและ
แสดงความคิดเห็นอยางอิสระตอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็น เพื่อนํามาใชในการเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เหมาะสมตอไป
1. ขอเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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..............................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................
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ขอขอบพระคุณอยางสูง ในความอนุเคราะหการตอบแบบสอบถามนี้เปนอยางดี
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แบบสัมภาษณการวิจัย
เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
เขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
คําชี้แจง
แบบสัมภาษณการวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมา
ภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 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)
โดยแบบสัมภาษณนใี้ ชเพื่อการศึกษาวิจัยเทานั้น ขอมูลทุกอยางจะถูกเก็บไวเปนความลับ
จะไมมีผลกระทบตอสถานภาพและการปฏิบัติงานของทานแตอยางใด ขอความกรุณาใหทานตอบ
ตามความเปนจริงมากที่สุด เพื่อประโยชนในการนํามาวิเคราะหขอมูล สิ่งที่ไดจากการวิจัยนี้จักเปน
ประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 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.การควบคุมการคอรัปชั่น (Control of corruption)
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โดยในแตละหลักการจะถามถึงความเห็นของแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ผูถูกสัมภาษณเห็นวาควรจะเปน ซึ่งเปนการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
ขอขอบพระคุณอยางสูง ในความอนุเคราะหใหสัมภาษณนี้เปนอยางดี
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แบบสอบถามการวิจัย
(สําหรับ ประชาชนทั่วไป)
เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
เขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
องคก รปกครองสว นทองถิ่น กรณีศึกษา องคก ารบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอํา เภอบาง
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)
โดยแบบสอบถามฉบับนี้ใชเพื่อการศึกษาวิจัยเทานั้น ขอมูลทุกอยางจะถูกเก็บไวเปน
ความลับ จะไมมีผลกระทบตอสถานภาพและการปฏิบัติงานของทานแตอยางใด ขอความกรุณาใหทาน
อานใหเขาใจกอนตอบและตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง กรุณาตอบใหครบทุกขอเพื่อประโยชน
ในการนํามาประมวลผลและวิเคราะหขอมูล สิ่งที่ไดจากการวิจัยนี้ จักเปนประโยชนตอการศึกษาและ
การเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และพัฒนาสังคมใหยั่งยืนตอไป
แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อเปด โอกาสใหผูตอบแบบสอบถามไดใ ห
ขอเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระตอการเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอขอบพระคุณอยางสูง ในความอนุเคราะหการตอบแบบสอบถามนี้เปนอยางดี
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สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางทีต่ รงกับความเปนจริงที่สุด เพียงคําตอบเดียว
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามทุกขอ)
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 อายุ ต่ํากวา 25 ป
 อายุระหวาง 26 - 30 ป
 อายุระหวาง 36 - 40 ป  อายุระหวาง 41 - 45 ป
 อายุระหวาง 51 - 55 ป  อายุ 56 ป ขึ้นไป

 อายุระหวาง 31 - 35 ป
 อายุระหวาง 46 - 50 ป

3. ระดับการศึกษา

 ต่ํากวาปริญญาตรี
 ปริญญาโท

 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
 ปริญญาเอก  อื่น ๆ โปรดระบุ……………….

4. อาชีพ

 เกษตรกรรม  รับจาง  รับราชการ  คาขาย  อื่น 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
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สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง โปรดอานขอคําถามทางซายมือและใหประเมินแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามขอคําถามนั้น ๆ โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางใหตรงกับความ
เปนจริงมากที่สุด เพียงคําตอบเดียว และขอความอนุเคราะหตอบคําถามทุกขอ โดยมีเกณฑในการเลือก
คําตอบ ดังตอไปนี้
เกณฑใ นการใหค ะแนนระดับความคิด เห็น ดังนี้
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักนิติธรรม
1. เสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพของกลไก
การตรวจสอบโดยภาคประชาชนทองถิ่น
2. สรางวัฒนธรรมแบบธรรมาภิบาลและจัดใหมีกลไก
ที่สงเสริมการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี
3. เสริมสรางประสิทธิภาพของหนวยงานทองถิ่นโดยเนน
การอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม
4. สงเสริมใหประชาชนและบุค ลากรในหนวยงานมี
สิทธิใ นการคัดคานการพิจารณาออกคําสั่งตางๆ ที่
ไม เ ป น ธรรม ต อ ผู มี อํ า นาจในหน ว ยงานหรื อ
หนวยงานระดับสูง
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักคุณธรรม
5. เสริมสรางความสามั คคีและลดความขั ดแย งระหวาง
เจ าหน า ที่ กั บเจ าหน าที่ และผู บั ง คั บบั ญ ชากั บ
ผูใตบังคับบัญชา
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6. เสริมสรางจริยธรรมและพัฒนาระบบราชการใหยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ
7. สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและประโยชน
ของคนในทองถิ่นเปนหลัก
8. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมที่แยกเรื่องสวนตัว
ออกจากเรื่ อ งส ว นรวม พรอ มกั บมี จิ ต สาธารณะ
พรอมรับผิดชอบตอสวนรวม
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักความ
โปรงใส
9. สรางระบบการตรวจสอบการทํางานในหนวยงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง
10. เสริมสรางความโปรงใสด านการเปดเผยขอมูล เพื่อให
ประชาชนสามารถรับรูการทํางานของหนวยงานได
11. สงเสริมใหประชาชนและสื่อมวลชนมีสวนรวมใน
การตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจาง การใหสัมปทาน
และการออกระเบียบตาง ๆ
12. สงเสริมใหหนวยงานมีค วามโปรงใสดานการให
คุณ ใหโทษแกบุคลากร
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานการมีสวนรวม
13. เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการรับฟงความ
คิดเห็น การตัดสินใจ ของหนวยงานหรือทําประชาพิจารณ
14. สงเสริมองคกรสตรีและผูพิการในทองถิ่นใหมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการทองถิ่น
15. เสริมสรางโดยการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สว นรว มในการเขาถึงอํานาจการตัดสิน ใจในการ
พั ฒ นาท อ งถิ่ น ในรู ป ของคณะกรรมการภาค
ประชาชน
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16. เสริมสรางกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียงสวน
ใหญ ในการหาฉันทามติรวมกันระหวางประชาชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานความรับผิดชอบ
17. เสริมสรางระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินการโดย
มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
18. เสริมสรางการทํางานเปนทีม อยางมีเปาหมาย และเนนให
บุคลากรมีจิตสํานึกในหนาที่ที่มีตอทองถิ่น และตระหนัก
ถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ
19. เสริมสรางใหบุคลากรในองคกรไดเคารพในความ
ความคิด เห็นที่แตกตางกัน และกลายอมรับผลของ
การกระทํา พรอมรับการตรวจสอบ
20. บุคลากรยอมรับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
ปรับใชในการบริหารจัดการองคกรและชุมชน
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักความคุมคา
21. เสริมสรางใหหนวยงานมีวิธีการและขั้นตอนในการ
จัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบและเหมาะสมกับการ
ดําเนินงาน
22สงเสริมการฝกอบรมและเพิ่มพูนความรู ในการใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพื่อบูรณาการในงาน ที่ตนเองรับผิดชอบและลด
ตนทุนได
23. เสริมสรางระบบบริหารการเงินที่รัดกุมเพื่อปองกัน
ปญหาประสิทธิภาพของการใชเงินผิดประเภทหรือ
ผิดวัตถุประสงค
24. หนวยงานมีการจัดทํารายงานและแจกแจงการใช
จายเงินเพื่อเผยแพรแกสาธารณชนโดยทั่วไป
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักความเสมอภาค
25. เสริมสรางการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานในแตละฝาย
ตองคํานึงถึงความเปนกลางในการใหบริการ ไมเลือกขาง
ไมเลือกหมูเหลา อยางเทาเทียมกัน
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26. สงเสริมใหมีการพัฒนาความเปนอยูและการมีสวน
รว ม โดยเปด โอกาสใหแกหญิ งและชายอยางเท า
เทียมกัน เชน การวางแผนพัฒ นาทองถิ่น และการ
บริการสาธารณะซึ่งจําเปนในการดํารงชีวิต
27. เสริมสรางการมีร ะบบการจัด สรรทรัพยากรและ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ คํ า นึ ง ถึ ง ค ว า ม ต อ ง ก า ร แ ล ะ
ผลประโยชนของคนทุกกลุมโดยไมเลือกปฏิบัติ
28. สงเสริมการใชก ฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือก
ปฏิบัติ มีความเสมอภาคเทาเทียมและเปนธรรมกับ
ทุกฝาย
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักความ
สอดคลอง
29. สงเสริมการระดมความคิดจากคนในชุมชนเพื่อหาจุด
สนใจร ว มกั น หรื อฉั น ทามติ และความต องการที่
สอดคลองตองกันเพื่อลดปญหาความขัดแยงของคนใน
ชุมชน
30. เสริมสรางแนวทางการวางแผนการพัฒนาชุมชนที่สอดคลอง
กับวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา ตลอดจนสอดคลองกับ
สิ่งแวดลอมที่อยูในชุมชนทองถิ่นนั้น ๆ
31. มี น โยบาย วั ต ถุ ป ระสงค เป า หมายและแผน
ยุทธศาสตรการดําเนินงานที่มีทิศทางสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน ตลอดจนการอนุรัก ษภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่มีอยูในชุมชน
32. เสริ มสร างแนวทางการสงเสริ มการเรี ยนรู ข อง
บุ ค ลา กร ด ว ยวิ ธี ก าร เรี ยน รู วั ฒน ธร รม และ
สิ่งแวดลอมของสังคม เพื่อใหทราบถึงความตองการ
ของชุมชนและสังคมที่แทจริง
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แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักการมี
วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร
33. เสริมสรางกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
สําหรับการบริหารงานในอนาคต เพื่อจัดวางตําแหนงของ
องคกรใหบรรลุผลสําเร็จ
34. เสริมสรางแนวทางการสื่อสารและถายทอดแผน
ยุทธศาสตรใหบุคลากรในองคกรสามารถเขาใจได
และนํ าเอาไปปฏิบั ติไ ดอ ยา งถู ก ตอ ง เป น ทิ ศทาง
เดียวกัน
35. ส ง เสริ ม ให ผู นํ า หรื อ ผู บ ริห ารองค ก รทอ งถิ่ น มี
การบูรณาการขอมูลขาวสารที่แตกตางกันทั้งภายใน
และภายนอก เข า ไว เ ปน ยุ ทธศาสตร สํา หรับ การ
เปลี่ยนแปลง และคาดการณแนวโนนในอนาคตของ
องคกร สังคมและชุมชนทองถิ่น
36. ส ง เสริ ม ให มี ก ารนํ า วิ สั ย ทั ศ น เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร
เผยแพรใ ห บุค ลากรและประชาชนในทองถิ่น ได
ท ร า บ เพื่ อใ ห รั บ รู ถึ ง แน ว คิ ด วิ สั ย ทั ศ น เชิ ง
ยุทธศาสตรที่จะปฏิบัติในอนาคตสําหรับองคกรและ
ท อ งถิ่ น ว า ตรงกั บ ความต อ งการที่ แ ท จ ริ ง ของ
บุคลากรและชุมชนเพียงใด
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานหลักการ
ควบคุมการคอรัปชั่น
37. สงเสริมการใชกลไกทางกฎหมายในการตรวจสอบ
การดําเนิน งานในหนวยงานองคก รปกครองสว น
ทองถิ่น
38.สงเสริมโดยใชองคกรอิสระที่มีอยูตามกฎหมายเปนกลไกใน
การตรวจสอบการดําเนินงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
39. สงเสริมภาคประชาสังคมและกลุมตาง ๆ ในชุมชน
ใหมีบทบาทมากขึ้น ในการตรวจสอบการดําเนิ น
ของหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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40. การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศิลธรรมใหกับ
ทองถิ่นในการตระหนักภัยของการคอรรัปชั่น

สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะและ
แสดงความคิดเห็นอยางอิสระตอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็น เพื่อนํามาใชในการเสนอแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เหมาะสมตอไป
1. ขอเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ขอขอบพระคุณอยางสูง ในความอนุเคราะหการตอบแบบสอบถามนี้เปนอยางดี
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เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
เขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
คําชี้แจง
แบบสัมภาษณการวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสรางธรรมา
ภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 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)
โดยแบบสัมภาษณนใี้ ชเพื่อการศึกษาวิจัยเทานั้น ขอมูลทุกอยางจะถูกเก็บไวเปนความลับ
จะไมมีผลกระทบตอสถานภาพและการปฏิบัติงานของทานแตอยางใด ขอความกรุณาใหทานตอบ
ตามความเปนจริงมากที่สุด เพื่อประโยชนในการนํามาวิเคราะหขอมูล สิ่งที่ไดจากการวิจัยนี้จักเปน
ประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 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.การควบคุมการคอรัปชั่น (Control of corruption)
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โดยในแตละหลักการจะถามถึงความเห็นของแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ผูถูกสัมภาษณเห็นวาควรจะเปน ซึ่งเปนการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
ขอขอบพระคุณอยางสูง ในความอนุเคราะหใหสัมภาษณนี้เปนอยางดี

คณะผูวิจัย

