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บทคัดย่ อ

การวิจยัเรื่ องการประเมินธรรมาภิบาลเทศบาลตำาบลกำาแพง อำาเภอละงู จงัหวดัสตลู มีวตัถุ
ประสงค์ เพื่ อทราบระดบัความร้ ูความข้ าใจ และระดบัการปฏิ บตัิ งานตามหลกั ธรรมาภิ บาลของ
บคุลากรของเทศบาลตำาบลกำาแพง และทราบระดบัความเป็ นธรรมาภิบาลของเทศบาลตลอดจน
ทราบปั ญหา อปุสรรค และข้ อเสนอแนะตอ่การดำาเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบล
กำาแพง วิธีดำาเนินการวิจยัใช้ ประชากรในการศกึษาคือบคุลากรของเทศบาลตำาบลกำาแพง จำานวน
96 คน และประชาชนผ้มูีสิทธิ์เลือกตงั้ในเขตเทศบาลตำาบลกำาแพง จำานวน 3,361 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บข้ อมลูเป็ นแบบสอบถามที่สร้ างขนึ้ 2 แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแรกเก็บข้ อมลูจาก
บคุลากรของเทศบาลทกุคนทงั้ 96 คน และแบบสอบถามชดุที่สองเก็บข้ อมลูจากประชาชนผ้มูีสิทธิ์
เลื อ กตงั้ ในเขตเทศบาลตำา บลกำา แพง โดยวิ ธี ส มุ่ ตวั อยา่ งแบบอยา่ งง่ า ย จำา นวน 350 คน การ
วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ ในสว่นความร้ ูความเข้ าใจในหลกัธรรมาภิบาลของบคุลากรใช้ คา่ร้ อยละ
แล้ วจดัแบง่ระดบัออกเป็ น 3 ระดบั คือ ระดบัตา่ำ ระดบัปานกลาง และระดบัสงู ในสว่นการปฏิบตัิ
งานตามหลกัธรรมาภิบาลของบคุลากรเทศบาล และในสว่นความเป็ นธรรมาภิบาล ใช้ คา่เฉลี่ย คา่
เบี่ยงเบนมาตรฐานและคา่ร้ อยละแล้ วจดัแบง่ระดบัออกเป็ น 5 ระดบั คือ ระดบัตา่ำมาก ระดบัตา่ำ
ระดบัปานกลาง ระดบัสงู และระดบัสงูมาก
ผลการศกึษาพบว่า ร้ อยละ 65.6 ของบคุลากรมีความร้ ูความเข้ าใจหลกัธรรมาภิบาลใน
ระดบัสงู ร้ อยละ 91.67 ของบคุลากรมีการปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาลในระดบัสงูถึงสงูมาก
และความเป็ นธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบลกำาแพงโดยรวมอยใู่นระดบัสงู
ข้ อเสนอแนะ ควรมีการพฒ
ั นาคณ
ุ ภาพของบคุลากรเทศบาลโดยเพิ่มความร้ ูความเข้ าใจใน
หลกัธรรมาภิบาล สร้ างจิตสำา นกึในการปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาล และเสริ มสร้ างความ
สามคัคีในบคุลากรของเทศบาลโดยการจดัอบรมสมัมนาให้ ความร้ ูเป็ นประจำา ควรมีการประเมิน
ความพงึพอใจของผ้รูับบริ การทกุคน ควรมีการเร่ งปรั บปรุ งแก้ ไขระบบประชาสมัพนัธ์ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งคณ
ุ ภาพของระบบเสียงตามสาย และรู ปแบบการจดัรายการให้ เกิ ดประโยชน์ สงูสดุแก่
ประชาชน ควรปรับปรุ งระบบการให้ และรับข้ อมลูขา่วสารทางอินเตอร์ เน็ตให้ มีความเป็ นปั จจบุนั
ควรหาวิธีให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่นร่ วมในการจดัทำา แผนพฒ
ั นาเทศบาล และร่ างเทศบญ
ั ญตัิงบ
ประมาณ ในการทำาวิจยัตอ่ไปควรศกึษาปั จจยัที่จะยกระดบัความเป็ นธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตำาบลกำาแพงให้ ขนึ้ถึงระดบัสงูสดุ และควรศกึษาเปรี ยบเทียบการบริ หารจดัการตามหลกัธรรมาภิ
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ABSTRACT
The objectives of the research entitled The Assessment of Good Governance as
Practiced by the Municipality of Tambon Kumpaeng, La-ngu District, Satoon Province,
were: to know the Municipality personnel’s levels of knowledge and understanding of the
principles of good governance and their work performance by those principles, to know
the quality of good governance of the Municipality, as well as to identify problems,
obstacles, and suggestions regarding the Municipality’s compliance with the principles
of good governance in its operations. For research procedure, the population of the
study consisted of 96 personnel of the Municipality and 3,361 citizens eligible to vote
within the jurisdiction of the Municipality. The research instruments were two
questionnaires: one to elicit data from 96 Municipality personnel, and the other to elicit
data from the voting Municipality citizens, numbering 350 by means of simple random
sampling. The statistical analysis consisted of three parts. Regarding the personnel’s
knowledge and understanding of the principles of good governance, percentage values
were used, with three levels of classification: low, medium, and high. Regarding the
personnel’s work performance by the principles of good governance, the statistical
values of mean, standard deviation, and percentage were used, with five levels of
classification: very low, low, medium, high, and very high. Mean and standard-deviation
values were used for the quality of good governance, with five levels of classification:
very low, low, medium, high, and very high.
The findings of the study were as follows. The percentage of the personnel with
a high level of knowledge and understanding was 65.6. The personnel’s work
performance complied with the principles of good governance on high and very high
levels altogether at 91.67 per cent. The overall quality of good governance of the
Municipality averaged 3.65.
These suggestions were made. Quality development should be effected for the
personnel of the Municipality as follows: enhancement of the knowledge and
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understanding of good governance; exercise of control and cultivation of conscience in
work performance by the principles of good governance; and promotion of group unity
for the personnel. Education should be provided through regular training sessions and
seminars. All people serviced should be gauged for their satisfaction. The system of
public relations should speedily be remedied, particularly concerning the quality of the
public-address system and the types of programs to benefit the public maximally. The
transmission and reception of Internet data and information should be brought up-todate. The public’s satisfaction as a whole should be assessed three times a year at
least. Ways should be found to involve the public in the preparation of the Municipality’s
development plan and of a draft Municipal budget. For future research, a study should
be made of factors for upgrading the quality of good governance of the Municipality to
the highest level. And a comparative study should be made between the Municipality of
Tambon Kumpaeng and other organizations of local administration in terms of the
management by the principles of good governance for the purpose of upward
development of the said management.
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ประกาศคุณูปการ
ภาคนิพนธ์ฉบบันีส้ำาเร็ จได้ ด้วยดีเพราะความกรุณาอยา่งยิ่ง จากคณาจารย์ผ้ทูรงคณ
ุ วฒ
ุ ิทกุ
ท่าน ที่ได้ กรุณาให้ คำาปรึกษา แนะนำาตลอดจนแก้ ไขข้ อบกพร่องตา่ง ๆ อยา่งดียิ่ง โดยเฉพาะ
ผ้ชู่วยศาสตราจารย์ ภาณ ุ ธรรมสวุรรณ และ อาจารย์ ปาริ ฉตัร ต้ดูำา ประธานและกรรมการที่
ปรึกษาภาคนิพนธ์ และ นายวฒ
ั นา บญ
ุ ชดั ที่ได้ กรุ ณาสละเวลาเป็ นกรรมการสอบเพิ่มเติม ตลอด
ทงั้อาจารย์ ผ้สูอนทกุท่านที่ ได้ ประสิทธิ ประสาทวิ ชา ถ่ายทอดความร้ ู แนวคิดและวิ ธีการทำา ให้
สามารถดำาเนินงานได้ สำาเร็ จลลุว่งไปด้ วยดี ผ้ศูกึษาขอกราบขอบพระคณ
ุ เป็ นอยา่งสงูไว้ ณ โอกาส
นี ้
ขอขอบพระคณ
ุ บคุลากรของเทศบาลตำาบลกำาแพงทกุคน รวมทงั้ประชาชนที่อยใู่นพืน้ที่
เทศบาลตำาบลกำาแพง ที่ได้ ให้ ความร่วมมือและอำานวยความสะดวกในการจดัเก็บข้ อมลูครัง้นีอ้ยา่ง
ดียิ่ง
สดุท้ าย ขอขอบพระคณ
ุ เพื่อน ๆ นิสิตปริ ญญาโท สาขานโยบายและการวางแผนสงัคม
มหาวิทยาลยัทกัษิ ณรุ่นที่ 7 ทกุคน ที่ให้ กำาลงัใจ และช่วยเหลือ
คณ
ุ คา่ และประโยชน์อนัพงึมีจากภาคนิพนธ์ฉบบันี ้ ผ้ศูกึษาขอมอบให้ เป็ นกตญ
ั ญตุาบชูา
แด่ บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผ้มูีพระคณ
ุ ทกุท่าน

สมัฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
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บทท่ี 1
บทนำา
ภมูิหลัง

การปกครองสว่นท้ องถิ่น เป็ นรูปแบบการปกครองในลกัษณะกระจายอำานาจจากสว่นกลาง
ไปให้ ท้องถิ่นดำา เนินการเอง ซงึ่มีความสำา คญ
ั และจำา เป็ นอยา่งยิ่งตอ่การพฒ
ั นาชมุชนในระบอบ
ประชาธิปไตย กลา่วคือ การปกครองสว่นท้ องถิ่นจะมีสว่นช่วยแบง่เบาภาระของรัฐบาลกลาง ใน
แง่ที่ว่า ผ้ทูี่อยใู่นท้ องถิ่นและผ้นูำาท้ องถิ่นยอ่มเข้ าใจถึงปั ญหา และความต้ องการของคนในท้ องถิ่น
เองดี ก ว่าคนตา่งถิ่ น ดี กว่ า รั ฐ บาลกลางซงึ่ มกั ออกนโยบายในภาพรวมทงั้ ประเทศ ดงันนั้ การ
ปกครองสว่นท้ องถิ่นจะมีผลสำาคญ
ั คือ ทำาให้ ท้องถิ่นร้ ูจกัแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง (ลิขิต ธีรเวคิน, 2539,
หน้ า 314) และยงัสนองความต้ องการของประชาชนอยา่งมีประสิทธิ ภาพ การดำา เนินงานตาม
โครงการตา่ง ๆ ยอ่มเป็ นไปได้ อยา่งรวดเร็ ว เพราะมีขนั้ตอนในการทำางานน้ อยกว่าการทำางานของ
หน่วยงานรัฐบาล (ประหยดั หงษ์ ทองคำา และพรศกัดิ์ ผ่องแผ้ ว, 2529, หน้ า 261-267)
การปกครองท้ องถิ่ น ของประเทศไทยมี วิ ว ฒ
ั นาการมาจากการจดั ปกครองรู ป แบบ
สขุาภิบาล ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้ าเจ้ าอยหู่วั เมื่อปี พ.ศ. 2448 จนกระทงั่มีการ
เปลี่ ย นแปลงการปกครองเป็ นระบอบประชาธิ ป ไตย เมื่ อ ปี พ.ศ.2475 รั ฐ บาลในระบอบ
ประชาธิปไตยได้ จดัการปกครองท้ องถิ่นในรู ปแบบเทศบาล เมื่อปี พ.ศ.2476 โดยมีความมงุ่หมาย
จะยกฐานะตำาบลตา่ง ๆ ที่มีอยปู่ระมาณ 4,800 ตำาบล ขนึ้เป็ นเทศบาลทงั้สิน้ อยา่งไรก็ดี ปรากฏ
ว่าการปกครองท้ องถิ่นรู ปแบบเทศบาล ไมส่ามารถจะเปิ ดได้ ทวั่ทกุตำา บล เพราะฐานะของตำา บล
แตล่ ะแห่ง แตกตา่งกนัมาก คงเกิ ดเป็ นเทศบาลได้ เ พี ย ง 117 แห่ งเท่านนั้ รั ฐบาลจงึ หนักลบัมา
พิจารณาการปกครองท้ องถิ่นรู ปแบบสขุาภิบาลแทน (ประหยดั หงส์ทองคำา , 2523 หน้ า 44) จน
กระทงั่มีการประกาศใช้ รัฐธรรมนญ
ู แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 จงึมีการปกครองท้ องถิ่นรู ป
แบบใหมเ่กิด ขนึ้ คือองค์การบริ หารสว่นตำาบล และองค์การบริ หารสว่นจงัหวดั
ปั จจบุนั ประเทศไทยมีการปกครองท้ องถิ่น 4 รู ปแบบ คือ เทศบาล องค์การบริ หารสว่น
ตำาบล องค์การบริ หารสว่นจงัหวดั และเมืองรู ปแบบพิเศษ คือ กรุ งเทพมหานคร และเมืองพทัยา
สำาหรับการปกครองท้ องถิ่นรูปแบบสขุาภิบาลนนั้ ถกูยกเลิกและยกฐานะสขุาภิบาลทงั้หมดจำานวน
980 แห่ง ขนึ้เป็ นเทศบาล เมื่อปี พ.ศ.2542
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ในการปฏิรูประบบราชการ เมื่อปี พ.ศ.2542 กระทรวงมหาดไทยได้ จดัตงั้กรมสง่เสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่นขนึ้ เพื่อสนบัสนนุ สง่เสริ ม และกำากบัดแูลการทำางานขององค์กรปกครองสว่นท้ อง
ถิ่นทงั้ 4 รู ปแบบ กรมสง่เสริ มการปกครองท้ องถิ่นได้ สง่เสริ มให้ องค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นทกุรู ป
แบบ ใช้ ห ลกั การบริ ห ารจดั การที่ ดี หรื อ หลกั ธรรมาภิ บ าล ในการบริ ห ารจดั การ โดยตงั้ แต่
ปี พ.ศ.2546 เป็ นต้ น มา คณะกรรมการกระจายอำา นาจให้ แก่ อ งค์ ก รปกครองสว่ นท้ องถิ่ น ได้
สนบัสนนุงบประมาณให้ แก่กรมสง่เสริ มการปกครองท้ องถิ่น เพื่อเป็ นเงินรางวลัในการจดัประกวด
องค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นที่มีการบริ หารจดัการที่ดีเป็ นประจำาทกุปี
เทศบาลตำาบลกำาแพง อำาเภอละงู จงัหวดัสตลู เป็ นเทศบาลที่ได้ รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ
มาจากสขุาภิ บาล ตามพระราชบญ
ั ญตัิ เ ปลี่ ย นแปลงฐานะสขุ าภิ บ าลเป็ นเทศบาล พ.ศ.2542
ปั จจบุนัเป็ นเทศบาลขนาดกลาง ตงั้อยใู่นพืน้ที่หมทู่ี่ 3 และหมทู่ี่ 4 ตำาบลกำาแพง อำาเภอละงู จงัหวดั
สตลู มีพืน้ที่รวม 2.61 ตารางกิโลเมตร มีจำานวนครัวเรื อน 2,027 ครัวเรื อน มีประชากรตามทะเบียน
ราษฎร์ 5,063 คน และประชากรแฝงประมาณ 4,000 คน(เทศบาลตำาบลกำาแพง, 2549 หน้ า 3,8)
เทศบาลตำาบลกำาแพงเป็ นเทศบาลที่ใช้ หลกัธรรมาภิบาลในการบริ หารจดัการ ดงัจะเห็นได้
จากนโยบายที่ นายกเทศมนตรี แถลงตอ่สภาเทศบาล ที่กำา หนดให้ 4 ปี ตอ่ไปเป็ น “4 ปี แห่งการ
บริ หารจดัการที่ดี ตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อพฒ
ั นาเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้ อมชมุชน นำา
เทศบาลตำาบลกำาแพง มงุ่สเู่มืองน่าอยทู่ี่ยงั่ยืน” (สมัฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ , คำาแถลงนโยบายของนายก
เทศมนตรี ตำาบลกำาแพง ตอ่สภาเทศบาลตำาบลกำาแพง วนัที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2547) และตงั้แตป่ีพ.ศ.
2546 ซงึ่กรมสง่เสริ มการปกครองท้ องถิ่นเริ่ มจดัประกวดท้ องถิ่นที่มีการบริ หารจดัการที่ดี เทศบาล
ตำา บลกำา แพง ได้ สมคัรเข้ าร่ วมประกวดเป็ นประจำา ทกุ ปี และได้ รั บรางวลัติด ตอ่ กนัถึ ง 3 ปี ซ้ อน
นอกจากนีใ้นการจดัประเมินองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นที่มีความเป็ นเลิศด้ านความโปร่งใส และสง่
เสริ มการมีสว่นร่ วมของประชาชน ซงึ่จดัประเมินโดยสถาบนัพระปกเกล้ า และใช้ ชื่อรางวลัว่า “
รางวลัพระปกเกล้ า“ เทศบาลตำาบลกำาแพงก็ได้ สมคัรเข้ าร่วมรับการประเมิน และได้ รับรางวลัติดตอ่
กนั 2 ปี ซ้อน
การประกวดองค์ กรปกครองสว่นท้ องถิ่นที่มีการบริ หารจดัการที่ดี ของกรมสง่เสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่น จดัประกวดโดยให้ องค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นทกุแห่งจดัทำา เอกสารผลงานการ
บริ หารจดัการ ตามเกณฑ์ชีว้ดัที่กรมสง่เสริ มการปกครองท้ องถิ่นกำาหนดขนึ้ นำาเสนอตอ่คณะกรรม
การประเมิน คณะกรรมการจะพิจารณาหลกัฐานเอกสารและลงพืน้ที่ให้ องค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่น
นำาเสนอข้ อมลูเพิ่มเติม องค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นใดนำาเสนอข้ อมลูให้ คณะกรรมการได้ ครบถ้ วน
ชดัเจน น่าเชื่อถือ และตอบคำาถามของคณะกรรมการได้ ครอบคลมุ ตรงประเด็นกว่า จะเป็ นผ้ชูนะ
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การประกวด ซงึ่การประเมินธรรมาภิบาลในลกัษณะดงักลา่วเป็ นการประเมินการดำาเนินงานของ
องค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นนนั้ ๆ จากข้ อมลูและหลกัฐานที่องค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นเองนำาเสนอ
ตอ่คณะกรรมการ ในสว่นของการจดัประเมินท้ องถิ่นที่มีความเป็ นเลิศด้ านความโปร่ งใส และสง่
เสริ มการมีสว่นร่ วมของประชาชน ของสถาบนัพระปกเกล้ า ดำาเนินการโดยในขนั้แรกจะพิจารณา
ผลเบือ้งต้ นจากเอกสารการสมคัรและหลกัฐานเอกสารที่แนบมาพร้ อมใบสมคัร ขององค์กรปกครอง
สว่นท้ องถิ่น หลงัจากนนั้ จะมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานขององค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่น โดย
ลงพืน้ที่ประเมินคะแนนความพงึพอใจ และจดัสนทนากลมุ่ นำา คะแนนทงั้หมดรวมกนั แล้ วจดั
อนัดบัแยกตามประเภทองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่น แล้ วนำาผลทงั้หมดให้ คณะกรรมการพิจารณา
คดัเลือกท้ องถิ่นดีเดน่ เพื่อรั บรางวลัพระปกเกล้ าตอ่ไป ผ้ศูกึษาซงึ่ปั จจบุนัดำา รงตำา แหน่ง นายก
เทศมนตรีตำาบลกำาแพง มีความคิดว่าการประเมินองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นที่มีการบริ หารจดัการ
ที่ดี ตามวิธีการที่กรมสง่เสริ มการปกครองท้ องถิ่นดำาเนินการนนั้ ชีว้ดัความเป็ นธรรมาภิบาลของ
องค์กรได้ ในมิติหนงึ่เท่านนั้ วิธีการประเมินที่สามารถชีใ้ห้ เห็นถึงความเป็ นธรรมาภิบาลขององค์กร
ในอีกมิตหิ นงึ่ ซงึ่น่าจะมีความชดัเจนกว่า คือ การประเมินจากบคุลากร หรื อพนกังานเจ้ าหน้ าที่ ใน
องค์กรผ้ปูฏิบตัิงาน โดยประเมินความร้ ูความเข้ าใจในหลกัธรรมาภิบาลและการนำาหลกัธรรมาภิ
บาลไปปฎิบตัิ และประเมินจากประชาชนในพืน้ที่โดยประเมินจากผลการดำาเนินงานตามหลกัธร
รมาภิบาลที่ประชาชนได้ รับ นอกจากนี ้ การใช้ วิธีการประเมินข้ างต้ นยงัสามารถแยกความเป็ นธร
รมาภิบาลแตล่ะด้ าน และสามารถชีใ้ห้ เห็นว่าประชาชนต้ องการบริ การด้ านใดเป็ นพิเศษ ซงึ่จะทำาให้
ผ้บูริ หารองค์กรทราบถึงรายละเอียดความต้ องการที่แท้ จริ งของประชาชน อนัจะนำาไปสกู่ารพฒ
ั นา
ท้ องถิ่นให้ ถกูต้ องตรงกบัความต้ องการของประชาชน
จากความคิดเห็นในมิติการประเมินที่แตกตา่งกนั ทำาให้ ผ้ศูกึษามีความสนใจและอยาก
ทราบว่า ความเป็ นธรรมาภิ บาลของเทศบาลตำา บลกำา แพง ในมิติ ที่ ประเมิ น จากบคุ ลากรหรื อ
พนกังานเจ้ าหน้ าที่ในองค์กร และในมิติที่ประเมินจากประชาชนในพืน้ที่เป็ นอยา่งไร เปรี ยบเทียบ
กบัการประเมินของกรมสง่เสริ มการปกครองท้ องถิ่น และของสถาบนัพระปกเกล้ าได้ ผลแตกตา่ง
อยา่งไร และจะนำาผลการประเมินที่ได้ ไปใช้ ในการกำาหนดนโยบายเพื่อพฒ
ั นาองค์กรให้ ตอบสนอง
ตอ่ความต้ องการของประชาชนอยา่งดียิ่งตอ่ไป

วัตถุประสงค์ ของการวจิยั
1. เพื่อประเมินความร้ ูความเข้ าใจในหลกัธรรมาภิบาลของบคุลากรเทศบาลตำาบลกำาแพง
2. เพื่อประเมินการปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบคุลากรเทศบาลตำาบลกำาแพง
3. เพื่อทราบความเป็ นธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบลกำาแพง
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4. เพื่อทราบปั ญหา อปุสรรค และข้ อเสนอแนะ ในการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตำาบลกำาแพง

ประโยชน์ ท่คีาดว่ าจะได้ รับจากการวจิยั

1. ทำาให้ ทราบความร้ ูความเข้ าใจในหลกัธรรมาภิบาลของบคุลากรเทศบาลตำาบลกำาแพง
2. ทำาให้ ทราบการนำาหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบตัิของบคุลากรเทศบาลตำาบลกำาแพง
3
3. ทำาให้ ทราบความเป็ นธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบลกำาแพง
4. ทำาให้ ทราบปั ญหา อปุสรรค และข้ อเสนอแนะ ในการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตำาบลกำาแพง
5. ผลการศกึษาที่ได้ สามารถนำาไปใช้ ในการปรับปรุงการบริ หารงาน ของเทศบาลตำาบล
กำาแพง

ขอบเขตของการวจิยั
ด้ านเนือ้หา
1. มงุ่ประเมินความร้ ูความเข้ าใจในหลกัธรรมาภิบาลของบคุลากรเทศบาลตำาบลกำาแพง
2. มงุ่ประเมินการนำาหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบตัิของบคุลากรเทศบาลตำาบลกำาแพง
3. มงุ่ประเมินความเป็ นธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำาบลกำาแพง จากการสอบถาม
ประชาชนผ้รูับบริ การหรื อประชาชนผ้เูข้ าร่ วมกิจกรรมในพืน้ที่ โดยประเมินจากผลการดำาเนินงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลที่ประชาชนได้ รับทงั้ 6 ด้ าน คือ
- ด้ านนิติธรรม
- ด้ านคณ
ุ ธรรม
- ด้ านความโปร่งใส
- ด้ านการมีสว่นร่วม
- ด้ านความรับผิดชอบ
- ด้ านความค้มุคา่
4. มงุ่ศกึษาถึงปั ญหา อปุสรรค และข้ อเสนอแนะในการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตำาบลกำาแพง
ด้ านประชากร
1. บคุลากรของเทศบาลตำาบลกำาแพง จำานวน 96 คน
2. ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตงั้ในเขตเทศบาลตำาบลกำาแพง จำานวน 3,361 คน
ด้ านพนื้ท่ ี
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พืน้ที่ที่ใช้ ในการศกึษาได้ แก่ พืน้ที่ในเขตเทศบาลตำาบลกำาแพง

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริ การจดัการที่ ดี ซงึ่สามารถสร้ างเป็ นธรรมและความ
สมดลุแก่กลมุ่ผลประโยชน์ ทกุฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ตรงกบัคำา ภาษาองักฤษว่า “good governance”
เป็ นการบริ หารจดัการหรื อการปกครองที่ ประกอบด้ วยหลกัสำา คญ
ั 6 ประการ คือ หลกันิติธรรม
หลกัคณ
ุ ธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีสว่นร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความค้มุคา่
2. หลกันิติธรรม หมายถึง การปรับปรุงกฎหมาย คำาสงั่ หรื อระเบียบตา่ง ๆ ให้ เหมาะสม
เป็ นธรรม ตรงกบัความต้ องการของสว่นรวม การรณรงค์หรื อประชาสมัพนัธ์ ให้ ผ้เูกี่ยวข้ องรับทราบ
และปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบที่กำาหนด
3. หลกัคณ
ุ ธรรม หมายถึง การดำาเนินการให้ บคุลากรของเทศบาลและประชาชนปฏิบตัิ
ตนในสิ่งที่ถกูต้ อง ดีงาม และซื่อสตัย์สจุริ ต การให้ บริ การและบงัคบัใช้ กฎหมายกบัประชาชนทกุคน
อยา่งเท่าเทียม เสมอภาคและเป็ นธรรม การไมเ่รี ยกร้ องพิเศษจากการให้ บริ การ
4. หลกัความโปร่งใส หมายถึง ความสะดวกของประชาชนในการตรวจสอบการทำางาน
การรับ และให้ ข้อมลูขา่วสารกบัเทศบาล การเปิ ดเผยข้ อมลูขา่วสารของเทศบาลอยา่งถกูต้ อง
ตรงไปตรงมา และการสอบถามความพงึพอใจของประชาชน
5. หลกัการมีสว่นร่ วม หมายถึง การดำา เนินการให้ ประชาชน และผ้เูกี่ยวข้ องได้ ร่วมรับ
ทราบ ร่ วมดำาเนินการ ร่ วมปฏิบตัิและร่ วมติดตามผลในกิจกรรมตา่ง ๆ ของเทศบาล ตลอดถึงการ
รณรงค์และประชาสมัพนัธ์ เพื่อสร้ างจิตสำานกึในการมีสว่นร่วมของประชาชน
6. หลกัการความรับผิดชอบ หมายถึง ความมงุ่มนั่ และตงั้ใจปฏิบตัิงาน ให้ บรรลคุวาม
สำา เร็ จ โดยคำา นงึถึงประโยชน์ ของผ้รูับบริ การและสว่นรวม ของผ้บูริ หารและพนกังาน เจ้ าหน้ าที่
ความสามารถในการดำาเนินงานตามหน้ าที่และความรับผิดชอบ และการยอมรับคำาติชมและยินดี
แก้ ไข หากเกิดความผิดพลาด
7. หลกัความค้มุคา่ หมายถึง การดำา เนิ นกิ จกรรมเหมาะสม ไมฟ่่มุเฟื อย การได้ รับ
ประโยชน์ของคนสว่นมาก จากโครงการตา่ง ๆ ที่เทศบาลดำา เนินการ การปรับปรุ งระบบงานหรื อ
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ในการทำา งาน เพื่ อความสะดวก รวดเร็ ว ในการให้ บริ การ และมีการติดตาม
ประเมินผลการทำางาน
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บทท่ี 2

เอกสารและงานวิจัยท่เีก่ ียวข้ อง
ในการวิจยั การประเมินธรรมาภิบาลเทศบาลตำาบลกำาแพง อำาเภอละงู จงัหวดัสตลู
ผ้ ู
วิจยั ได้ ศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และรายงานวิจยัที่เกี่ยวข้ องตา่ง ๆ ซงึ่มีรายละเอียด
ดงั
ตอ่ไปนี ้
1. แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกบัธรรมาภิบาล
2. แนวคิดเกี่ยวกบัการประเมิน
3. แนวคิดเกี่ยวกบัความร้ ูความเข้ าใจ
4. การประกวดองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นที่มีการบริ หารจดัการที่ดี ของกรมสง่เสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่น
5. ธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบลกำาแพง
6. งานวิจยัที่เกี่ยวข้ อง
7. กรอบแนวคิดในการประเมิน

แนวคดิท่เีก่ ียวข้ องกับธรรมาภบิาล

1. วิวัฒนาการของธรรมาภบิาล
สถาบนัพระปกเกล้ า (2546:5-6) อธิบายวิวฒ
ั นาการของธรรมาภิบาลว่า
อภิบาลเป็ นแนวคิดการปกครองที่มีมาแตโ่บราณกาล นบัแตส่มยั เพลโต (Plato) และ
อริ สโตเติล (Aristotle) นกัปราชญ์หลายท่านได้ พยายามที่จะค้ นหารู ปแบบการปกครองที่ดีแตก่็ยงั
ไมไ่ด้ ความหมายและขอบเขตที่ชดัเจน อาจกลา่วได้ ว่าวิวฒ
ั นาการของรู ปแบบอภิบาลที่ดีเกิดขนึ้
ช่วงหลงัสงครามโลกครั ง้ที่ 2 เมื่อมีการค้ นหารู ปแบบการปกครองที่สามารถนำา ประเทศไปสกู่าร
ปกครองแบบประชาธิ ปไตยตะวนัตกของประเทศ ที่เพิ่งได้ รับการปลดปลอ่ยจากอาณานิคมและ
สามารถช่วยฟื น้ฟปูระเทศจากความเสียหายภายหลงัจากสงคราม
ซงึ่ตอ่มารูปแบบการปกครองดงักลา่วผสมผสานกบัระบบราชการของ Weberian ได้ ถกู
นำาไปใช้ ในประเทศตา่ง ๆ ทวั่โลก อยา่งไรก็ตามรู ปแบบของ Weberian อยากที่จะนำาไปประยกุต์ใช้
และสานตอ่ เนื่องจากการขยายตวัของระบบราชการทำาให้ ยากตอ่การจดัการและขาดความยืดหยนุ่
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ในการปรับตวัตามการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วของโลก นอกจากโครงสร้ างของระบบราชการจะทำาให้
การปกครองบ้ านเมืองขาดทงั้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ ว ยงัก่อให้ เกิดช่องทางการบิดเบือน
การใช้ อำานาจและการคอร์ รัปชนั่
ในช่วงต้ น พ.ศ. 2523 นกัวิชาการสว่นใหญ่ตา่งเห็นพร้ องกนัว่าแนวทางการบริ หารภาค
รัฐที่เป็ นอยไู่มส่อดคล้ องกบัเศรษฐกิจและสงัคมโลกที่ปรั บเปลี่ยนตลอดเวลา และมีความจำา เป็ น
ต้ องมีการปฏิรูปแบบการปกครองใหม่ ในช่วงเวลาดงักลา่วมีองค์กรระหว่างประเทศที่สำาคญ
ั ๆ เช่น
ธนาคารโลก (World Bank) และกองทนุนานาชาติได้ เข้ ามามีบทบาทในการสนบัสนนุและพฒ
ั นา
แนวคิดเกี่ยวกบัการปกครองที่ดี หรื อเรี ยกกนัทวั่ไปว่า “Good Governance” หรื อ “ธรรมาภิบาล”
เมื่อย้ อนยคุไปในอดีต แม้ ธรรมาภิบาลจะเป็ นเรื่ องที่มีการพดูถึงอยา่งมากในช่วงปี ค .ศ.
1980-1990 แตธ่รรมาภิบาลก็มีความเก่าแก่เทียบเท่ากบัเรื่ องประวตัิศาสตร์ ของมนษุย์ชาติก็ว่าได้
ปั จจบุนัธรรมาภิบาลถกูนำา มาใช้ เป็ นสว่นสำา คญ
ั สว่นหนงึ่ในนโยบายขององค์ กรระหว่างประเทศ
หลาย ๆ องค์กร นอกจากนีย้งัมีนกัวิชาการและนกัปฏิบตัิสว่นหนงึ่นำาแนวคิดธรรมาภิบาลไปขยาย
ผลใช้ กบัการปรับโครงสร้ างและกระบวนการ ทงั้ในองค์ กรของรั ฐ และธรุกิจในขณะที่นกัวิชาการ
บางสว่ น ได้ นำา เอาธรรมาภิ บ าลไปใช้ ในความหมายที่ ใ กล้ เคี ย งกบั ความหมายของคำา ว่ า
Government หรื อการปกครองที่หมายถึง รั ฐบาล (Weiss 2000) โดยทวั่ไปรัฐบาลเป็ นเพียงสว่น
หนงึ่ที่มีความสำาคญ
ั ตอ่ธรรมาภิบาล หลกัการของธรรมาภิบาลสามารถดำารงอยไู่ด้ ถึงแม้ ว่าจะมี
รัฐบาลที่ได้ รับการยอมรับหรื อไมก่็ตาม (The Urban Governance Initiative 1999; The Express
India Group 1997)
2. ความหมายและคาำนิยามของธรรมาภบิาล
บษุบง ชยัเจริ ญวฒ
ั นะ (2546:3-6) อธิบายถึงความหมายและคำานิยามธรรมาภิบาลว่า
เนื่องจากมีองค์กร หน่วยงาน นกัวิชาการ และผ้รูู้ทงั้ในและตา่งประเทศ ได้ ให้ ความหมาย
และนิยามคำาว่า “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) ไว้ หลากหลาย ซงึ่ขนึ้อยกู่บัมมุมองแนวคิด
การบริ หารจดัการที่สอดคล้ องกบัลกัษณะการปกครอง วฒ
ั นธรรม และวตัถปุระสงค์ ขององค์กรที่
ต้ องการผลกัดนัให้ นำาแนวคิดนีไ้ปปรับใช้ สำาหรับองค์กรระหว่างประเทศที่สนบัสนนุแนวคิดนีใ้ห้ เกิด
กบันานาประเทศอยา่งมากได้ แก่
2.1 ธนาคารโลก (World Bank) ซงึ่ ได้ นำา แนวคิ ด นี ไ้ ปใช้ ค รั ง้ แรกเมื่ อ ประมาณปี
ค.ศ.1989 ในรายงานเรื่ อ ง “Sub-Sahara: Form Crisis to Sustainable Growth” (นฤมล ทบั
จมุพล 2541) โดยได้ ให้ ความหมายว่า “Good Governance” เป็ นลกัษณะและแนวทางของการใช้
อำา นาจทางการเมืองเพื่ อบริ หารจดัการงานของบ้ านเมือง โดยเฉพาะการจดัการทรั พยากรทาง
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เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศเพื่อการพฒ
ั นา เพื่อช่วยในการฟื น้ฟเูศรษฐกิจของประเทศ ทงั้นี ้
โดยเพิ่ ม ศกั ยภาพของรั ฐ บาลให้ สามารถให้ บริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ร ะบบที่ ย ตุิ ธ รรม มี
กระบวนการทางกฎหมายที่อิสระ รวมทงั้การมีระบบราชการ ฝ่ ายนิติบญ
ั ญตัิ และสื่อที่มีความ
โปร่งใส รับผิดชอบและตรวจสอบได้
2.2 สหประชาชาติ (United and Development Programme:UNDP) ให้ นิยามของ
คำาว่าธรรมาภิบาล ว่าหมายถึง การดำาเนินงานทงั้ทางด้ านการเมือง ด้ านบริ หาร และด้ านเศรษฐกิจ
ที่มีกลไก กระบวนการ และสถาบนัตา่ง ๆ ที่ทำาให้ ประชาชนและกลมุ่ตา่ง ๆ สามารถแสดงออกซงึ่
ผลประโยชน์และปกป้องสิทธิของตนเองตามกฎหมาย และสามารถแสดงความเห็นที่แตกตา่งกนั
บนหลกัการของการมีสว่นร่ วม ความโปร่ งใส ความรับผิดชอบ และมีการสง่เสริ มหลกันิติธรรม ใน
ทกุระดบัของการจดัการกิจการของประเทศ เพื่อให้ มนั่ใจว่าการจดัลำาดบัความสำาคญ
ั ทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสงัคม สำาหรับการจดัสรรทรัพยากรเพื่อการพฒ
ั นาได้ ยืนอยบู่นความเห็นพ้ องต้ อง
กนัทางสงัคม และเสียงของคนยากจนและผ้ดู้อยโอกาส (สดุจิต นิมิตกลุ 2543,13-24)
2.3 ธนาคารพฒ
ั นาแห่ งเอเชีย (The Asian Development Bank: ADB) กลา่วว่า
ธรรมาภิบาลคือ การมงุ่ความสนใจไปที่องค์ ประกอบที่ทำา ให้ เกิดการจดัการอยา่งมีประสิทธิ ภาพ
เพื่อให้ แน่ใจว่านโยบายที่กำาหนดไว้ ได้ ผล หมายถึง การมีบรรทดัฐานเพื่อให้ มีความแน่ใจว่ารัฐบาล
สามารถสร้ างผลงานตามที่สญ
ั ญาไว้ กบัประชาชนได้ (อมรา พงศาพิชญ์ และ นิตยา ภทัรลีรดะ
พนัธ์ุ 2541)
จะเห็นว่าในทศันะของธนาคารโลก และธนาคารพฒ
ั นาแห่งเอเชีย ธรรมาภิบาลเป็ นการ
ใช้ อำานาจทางการเมืองเพื่อจดัการงานของบ้ านเมืองโดยให้ บริ การสาธารณะที่มีประสิทธิ ภาพ มี
ระบบที่ยตุิธรรม กระบวนการทางกฎหมายที่อิสระ ในขณะที่นิยามของธนาคารพฒ
ั นาแห่งเอเชีย
เน้ น ไปที่ อ งค์ ป ระกอบ ที่ ทำา ให้ เ กิ ด การบริ ห ารจดั การอยา่ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยรวมแล้ วทงั้
ธนาคารโลก และธนาคารพฒ
ั นาแห่งเอเชีย ตา่งเน้ นประเด็นการบริ หารจดัการของภาครัฐอยา่งมี
ประสิทธิ ภาพและโปร่ งใส ดงันนั้แนวคิดขององค์ กรระหว่างประเทศ จงึเป็ นเรื่ องการสร้ างความ
เชื่อถือและความชอบธรรมของรัฐบาลที่มีตอ่ตา่งประเทศ
ในประเทศไทยเองก็มีองค์กร หน่วยงาน และบคุคลที่สนใจศกึษาเกี่ยวกบัธรรมาภิบาล
ได้ ให้ ความหมายของคำาว่าธรรมาภิบาลที่แตกตา่งกนั เช่น
ธีรยุทธ บุญมี (2541) เสนอแนวคิดธรรมรัฐว่า คือ การเป็ นห้นุสว่นกนัในการบริ หาร
และปกครองประเทศโดยรัฐ ประชาชน และเอกชน ซงึ่ขบวนการอนันีจ้ะก่อให้ เกิดความเป็ นธรรม
ความโปร่ งใส ความยตุิธรรม โดยเน้ นการมีสว่นร่ วมของคนดี ซงึ่แนวคิดนีเ้กิดจากการที่ประชาชน
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เห็นว่า ระบบราชการล้ าหลงั ทกุสว่นต้ องการการปฏิรูป ต้ องมีการปรับโครงสร้ างราชการให้ ดีขนึ้
ให้ ประชาชนมีสว่นร่วมมากขนึ้
และประชาชนต้ องการให้ มีการตรวจสอบโดยสื่อมวลชน
และนกัวิชาการ
ธี รยทุ ธ บญ
ุ มี เป็ นผ้ทูี่ อ ธิ บายว่ า ธรรมาภิ บาลเป็ นกระบวนความสมัพนั ธ์ ร่ ว มกนั
ระหว่างภาครัฐ สงัคม เอกชน และประชาชน ซงึ่ทำาให้ การบริ หารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ มี
คณ
ุ ธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และมีความร่ วมมือของฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง และยงัมองว่าในการที่จะ
สร้ างธรรมาภิบาลในสงัคมไทยได้ นนั้ ควรให้ มีการปฏิรูประบบ 4 สว่นคือ ปฏิรูปภาคราชการ ภาค
ธรุกิจเอกชน ภาคเศรษฐกิจสงัคม และปฏิรูปกฎหมาย
ศาสตราจารย์ ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2541) ให้ ความหมายธรรมาภิบาลว่า การที่กลไก
ของรัฐ ทงั้การเมืองและการบริ หาร มีความแข็งแกร่ ง มีประสิทธิภาพ สะอาด โปร่ งใส และรับผิด
ชอบ เป็ นการให้ ความสำาคญ
ั กบัภาครัฐและรัฐบาลเป็ นด้ านหลกั
อานั น ท์ ปั น ยารชุ น (2542) กลา่วถึ ง ธรรมาภิ บาลว่ า เป็ นผลลพั ธ์ ข องการจดั การ
กิจกรรมซงึ่บคุคลและสถาบนัทวั่ไป ภาครั ฐและเอกชนมีผลประโยชน์ ร่วมกนัได้ กระทำา ลงไปใน
หลายทาง มี ล กั ษณะเป็ นขบวนการที่ เ กิ ด ขนึ้ อยา่ งตอ่ เนื่ อ ง ซงึ่ อาจนำา ไปสกู่ ารผสมผสานผล
ประโยชน์ที่หลากหลายและขดัแย้ งกนัได้
นายแพทย์ ประเวศ วะสี (2542) อธิ บายว่าการที่สงัคมประกอบด้ วยภาคสำา คญ
ั ๆ3
ภาค คือ ภาครั ฐ ภาคธรุกิจเอกชน และภาคประชาชน เมื่อพิจารณาถึงธรรมาภิบาลก็จะรวมถึง
ความโปร่งใส ความถกูต้ องของสามภาคดงักลา่ว ธรรมาภิบาลในทศันะของนายแพทย์ประเวศ
วะสี จงึเป็ นเสมือนพลงัผลกัดนัที่จะนำาไปสกู่ารแก้ ไขปั ญหาของประเทศชาติ
ระเบียบสาำนักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการสร้ างระบบบริ หารกิจการบ้ านเมืองและ
สังคมท่ดีี พ.ศ. 2542 ได้ ระบหุลกัการของคำา นิยาม การบริ หารกิจการบ้ านเมืองและสงัคมที่ดี
ไว้ ดงันี ้ “การบริ หารกิจการบ้ านเมืองและสงัคมที่ดีเป็ นแนวทางสำาคญ
ั ในการจดัระเบียบให้ สงัคมทงั้
ภาครัฐ ภาคธรุกิจเอกชนและภาคประชาชน ซงึ่ครอบคลมุถึงฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายปฏิบตัิการ ฝ่ าย
ราชการและฝ่ ายธรุกิจสามารถอยรู่่วมกนัอยา่งสงบสขุ มีความร้ ูรักสามคัคีและร่ วมกนัเป็ นพลงัก่อ
ให้ เกิดการพฒ
ั นาอยา่งยงั่ยืน และเป็ นสว่นเสริ มความเข้ มแข็งหรื อสร้ างภมูิค้มุกนัแก่ประเทศเพื่อ
บรรเทา ป้องกนั หรื อแก้ ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยนัตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสงัคมจะ
ร้ ูสกึถึงความยตุิธรรม ความโปร่ งใส และการมีสว่นร่ วมอนัเป็ นคณ
ุ ลกัษณะสำา คญ
ั ของศกัดิ์ศรี
ความเป็ นมนษุย์และการปกครองประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมขุสอดคล้ องกบั
ความเป็ นไทย รัฐธรรมนญ
ู และกระแสโลกยคุปั จจบุนั (สดุจิต นิมิตกลุ 2543, 13-24)
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สถาบันวิจัยเพ่อืการพฒ
ั นาประเทศไทย (2541) ได้ ให้ ความสำา คญ
ั องค์ กรประชา
สงัคม ซงึ่มีสว่นในการร่ วมสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบัชมุชน ทงั้นีอ้งค์กรรั ฐจะอาศยัการบริ หารการ
จดัการที่ดีเป็ นกลไกเกือ้หนนุ เพื่อให้ บรรลเุป้าหมายของการฟื น้ฟสูงัคมและเศรษฐกิจของชมุชนให้
ยงั่ยืน
แม้ มีการนิยามความหมายธรรมาภิบาลที่แตกตา่งกนั แตเ่ห็นได้ ชดัว่าตา่งมีแนวคิดพืน้
ฐานและหลกัการที่ใกล้ เคียงกนั คือ การสร้ างธรรมาภิบาลเพื่อการปฏิรูปการบริ หารการปกครอง
ประเทศให้ มีประสิทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และการกระต้นุและเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนทกุ
ฝ่ ายทกุระดบัร่ วมกนัพฒ
ั นาประเทศทงั้ทางด้ านเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองการปกครอง ซงึ่
เป็ นแนวคิดที่สอดคล้ องกบับริ บทการพฒ
ั นาและสง่เสริ มระบอบประชาธิปไตย หากประมวลจาก
ความหมายตา่ง ๆ ที่กลา่วข้ างต้ น อาจสรุ ปรวมได้ ว่า “ธรรมาภิบาล” ทำาหน้ าที่เป็ นกลไก เครื่ องมือ
และแนวทางการดำาเนินงานที่เชื่อมโยงกนัของภาคเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองโดยเน้ นความ
จำาเป็ นของการสร้ างความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน อยา่งจริ งจงัและตอ่
เนื่อง เพื่อให้ ประเทศมีพืน้ฐานระบอบประชาธิปไตยที่เข้ มแข็ง มีความชอบธรรมของกฎหมาย มี
เสถียรภาพ มีโครงสร้ างและกระบวนการบริ หารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส
3. ธรรมาภบิาลกับคาำเรี ยกใช้
สถาบนัพระปกเกล้ า (2546 :13-14) อธิบายคำาเรี ยกใช้ มีความหมายเดียวกบัธรรมาภิ
บาลว่า
มีการเลือกใช้ คำา ที่แตกตา่งกนัเช่น ธรรมาภิบาล ธรรมรั ฐ สปุระศาสนการ ประชารั ฐ
การปกครองที่ดี การบริ หารจดัการบ้ านเมืองที่ดี และอื่น ๆ ในการศกึษานีจ้ะใช้ คำาว่าธรรมาภิบาล
ในการสมัมนาวิ ช าการ: จากวิ ก ฤติ สกู่ารพฒ
ั นาที่ ย งั่ ยื น ซงึ่ จดั โดย TDRI (สถาบนัวิ จ ยั เพื่ อ การ
พฒ
ั นาประเทศไทย 2541) ได้ อธิบายว่า ธรรมาภิบาลเป็ นศพัท์ที่สร้ างขนึ้จากคำาว่า “ธรรม” ซงึ่แปล
ว่า ความดี หรื อ กฏเกณฑ์ สว่นคำาว่า “อภิบาล” แปลว่า บำารุ งรักษา ปกครอง เมื่อรวมกนัก็กลาย
เป็ น “ธรรมาภิบาล” ซงึ่มีความหมายเดียวกนักบัคำาว่า Good Govermance
นอกจากนีย้งัมีคำาเรี ยกอื่น ๆ ซงึ่มีความหมายเดียวกนักบัธรรมาภิบาล จงึได้ สรุปคำาและ
แหลง่ที่มาของคำาเรี ยกใช้ ตา่ง ๆ ดงัตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคำาเรี ยกใช้ ธรรมาภิบาล
คำาเรี ยกใช้
ความหมาย
ธ ร ร ม า ภิ การบริ หารงานที่เป็ นธรรม

ผ้ใูช้ /ปี (อ้ างอิง)
(TDRI 2541; นฤมล ทบัจมุพล 2541;
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บวรศกัดิ์ อวุรรณโณ 2542;
ประสิทธิ์ ดำารงชยั 2542)

บาล
ตารางที่ 1 (ตอ่)
คำาเรี ยกใช้
ธรรมรัฐ

ความหมาย
รัฐที่มีการบริ หารบ้ านเมืองด้ วย
ความเป็ นธรรม

ผ้ใูช้ /ปี (อ้ างอิง)
(อานนัท์ ปั นยารชนุ 2541;
ชยัวฒ
ั น์ สถาอานนัท์ 2540;
ประเวศ วะสี 2541;ลิขิต ธีรเวคิน 2541)
ความสมั พนั ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ สงั คม (ธีรุยทธ บญ
ุ มี 2541)
เอกชน และประชาชน ที่ จ ะทำา ให้
การบริ ห ารราชการแผ่นดิน เป็ นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและยตุิธรรม
สปุระศาสนการ การบริ หารจดัการที่ดี
ติ น ปรั ช ญพฤทธิ์ (นฤมล ทบั จมุ พล
2541)
ธรรมราษฎร์
การกำากบัดแูลที่ดี
(อมรา พงศาพิชญ์ 2541)
การกำา กบั ดแู ล การดแูลผลประโยชน์สว่นรวม โดย (วรภทัร โตธนะเกษม 2541;พลูนิจ
ที่ดี
ประชาชนมีสว่นร่วมและตรวจสอบ ปิ ยะอนนัต์ 2541)
ประชารัฐ
แผนพฒ
ั นาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ฉบบัที่ 8 (ประเวศ วะสี 2541;
ชยัอนนัต์ สมทุวณิช 2541)
รัฐภิบาล
(ชยัอนนัต์ สมทุวณิช 2541)
การปกครอง
ราชบณ
ั ฑิ ต ยสถาน (ชนะศกั ดิ์ ยวุ บรู ณ์
ที่ดี
2543, 3 -12; อภิ ง ค์ ญ ฎา วงษานทุ ศั น์
2543)
การบริ หาร
(สำา นกังานกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น
กิ จ ก า ร บ้ า น
2542)
เมืองและสงัคม
Good
ลกั ษณะและวิ ถี ท างของการที่ World Bank (Agere 2000);
Governance อำานาจได้ ถกูใช้ ไปในการจดัการทาง JICA. UN (สยมุพร ปญ
ุ ญาคม 2541)
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เศรษฐกิ จ และสงั คมของประเทศ
เพื่อการพฒ
ั นา
4. องค์ ประกอบของธรรมาภบิาล
บษุบง ชยัเจริ ญวฒ
ั น์ (2546 : 6 - 13) อธิบายถึงองค์ประกอบของธรรมาภิบาลว่า
ในการจำาแนกหลกัธรรมาภิบาล
เป็ นองค์ประกอบตา่ง ๆ ขนึ้อยกู่บัเป้าหมาย
วตัถปุระสงค์ และแนวทาง หรื อกรอบวิธีปฏิบตัิในการนำา หลกัธรรมาภิบาลไปปรั บใช้ ซงึ่มีหน่วย
ราชการหลกั ๆ ของรัฐได้ นำาแนวคิดนีไ้ปสภู่าคปฏิบตัิ ได้ แก่
ก. สาำนักนายกรั ฐมนตรี
สำานกันายกรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยคณะรัฐมนตรี ได้ มีมติเห็นชอบวาระ
แห่งชาติสำาหรับการสร้ างระบบบริ หารกิจการบ้ านเมืองและสงัคมที่ดี โดยกำาหนดเป็ นระเบียบสำานกั
นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการสร้ างระบบบริ หารกิจการบ้ านเมืองและสงัคมที่ดี พ.ศ. 2542 ขนึ้ ระเบียบ
นีม้ีผลบงัคบัใช้ ตงั้แตว่นัที่ 11 สิงหาคม 2542 โดยทกุสว่นราชการต้ องถือปฏิบตัิและรายงานผลการ
ปฏิบตัิตอ่คณะรั ฐ มนตรี และรั ฐสภา (ชนะศกัดิ์ ยวุบรูณ์ 2543, 3-12) ตามระเบีย บสำา นกันายก
รัฐมนตรี ได้ ระบถุึงหลกัสำาคญ
ั ของธรรมาภิบาล 6 หลกั คือ หลกันิติธรรม หลกัคณ
ุ ธรรม หลกัความ
โปร่งใส หลกัความมีสว่นร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความค้มุคา่ จะเห็นได้ วา่ องค์ประกอบ
หลกัของธรรมาภิบาลที่เสนอโดยระเบียบสำานกันายกรัฐมนตรี เน้ นการกำาหนดเป็ นกรอบแนวทางให้
แก่หน่วยงานราชการเพื่อถือปฏิบตัิ
1. หลักนิตธิรรม เป็ นการตรากฎหมาย และกฎข้ อบงัคบัให้ ทนัสมยัและเป็ น
ธรรม เป็ นที่ยอมรับของสงัคม อนัจะทำาให้ สงัคมยินยอมพร้ อมใจกนัปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎข้ อ
บงัคบัเหลา่นนั้ โดยถือว่าเป็ นการปกครองภายใต้ กฎหมาย มิใช่อำาเภอใจหรื อำานาจของตวับคุคล
ในระดบัประเทศ หมายถึง กระบวนการเสนอร่างกฎหมาย กฎ ข้ อบงัคบัตา่ง ๆ
เป็ นไปด้ วยความชอบธรรม เนือ้หาของกฎหมายมีความทนัสมยัเป็ นธรรม เป็ นที่ยอมรับของสงัคม
และสงัคมยินยอมพร้ อมใจปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ ข้ องบงัคบัเหลา่นนั้ จะต้ องไมข่ดักบัรัฐธรรมนญ
ู
บงัคบัใช้ กบัทกุคนอยา่งเสมอภาค ไมเ่ลือกปฏิบตัิและไมข่ดัแย้ งกบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ในระดบัภาครั ฐ หมายถึง การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบที่ใช้ ในการ
บริ หารงานร่วมกนัภายในภาครัฐ เช่น กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกบัการบริ หารงบประมาณ พสัดุ
และบริ หารงานบคุคล
ในระดบัองค์กร หมายถึง กฎ กติกา ที่ใช้ ในการบริ หารงานภายใน เช่น การมา
ทำางานหรื อ เข้ าประชมุให้ ตรงตอ่เวลา การให้ บริ การประชาชนอยา่งเสมอภาค รวมทงั้ข้ อตกลงใน
การสบัเปลี่ยนหน้ าที่ภายในองค์กร
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2. หลักคุณธรรม เป็ นการยดึมนั่ในความถกูต้ องดีงาม โดยรณรงค์ให้ เจ้ าหน้ าที่
ของรั ฐ ยดึ ถื อ หลกันี ใ้นการปฏิ บตัิ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ให้ เ ป็ นตวัอยา่ งแก่ ส งั คม และสง่ เสริ มสนบั สนนุ ให้
ประชาชนพฒ
ั นาตนเองไปพร้ อมกนั เพื่อให้ คนไทยมีความซื่อสตัย์ จริ งใจ ขยนั อดทน มีระเบียบ
วินยั ประกอบอาชีพสจุริ ตจนเป็ นนิสยัประจำาชาติ
ในระดบัประเทศ ประชาชนแตล่ะคนทำาหน้ าที่อยา่งถกูต้ องคือ เลือกทำางานที่สจุริ ต
และเป็ นประโยชน์ตอ่สงัคมตอ่สว่นรวม ปฏิบตัิตามกฎหมาย และเป็ นพลเมืองดี เจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะ
ต้ องปฏิบตัิหน้ าที่ให้ เป็ นตวัอยา่งแก่ประชาชนด้ วย
ในระดบัภาครัฐ ผ้แูทนประชาชนที่เข้ าไปบริ หารราชการต้ องเข้ าสหู่น้ าที่ด้วย
ความชอบธรรม ทงั้เจ้ าหน้ าที่ของรัฐฝ่ ายการเมืองและฝ่ ายประจำาจะต้ องปฏิบตัิตามมาตรฐานทาง
คณ
ุ ธรรม และจริ ยธรรมของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่ระบไุว้ ในรัฐธรรมนญ
ู มาตรา 77
ในระดบัองค์กร เจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะต้ องปฏิบตัิงานให้ มีประสิทธิ ภาพ ให้
ความยตุิธรรมแก่ประชาชนอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทงั้จดัระบบงานที่ตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชน และปฏิบตัิตามข้ อบงัคบั ก.พ. ว่าด้ วยจรรยาบรรณของข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2537
คือ มีจรรยาบรรณตอ่หน่วยงาน ตอ่ผ้รู่วมงาน ตอ่ประชาชนและสงัคม
3. หลักความโปร่ งใส เป็ นการสร้ างความไว้ วางใจซงึ่กนัและกนัของคนในชาติ โดย
ปรับปรุ งกลไกการทำางานขององค์กรทกุวงการให้ มีความโปร่ งใส มีการเปิ ดเผยข้ อมลูขา่วสารที่เป็ น
ประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมาด้ วยภาษาที่เข้ าใจง่าย ประชาชนเข้ าถึงข้ อมลูขา่วสารได้ สะดวกและมี
กระบวนการให้ ประชาชนตรวจสอบความถกูต้ องชดัเจน
ในระดบัประเทศ ประชาชนมีอิสระในการสื่อสาร สื่อมวลชนสามารถปฏิบตัิ
หน้ าที่อยา่งเต็มที่ และมีจริ ยธรรม มีการเปิ ดเผยข้ อมลูขา่วสารที่เป็ นประโยชน์ตอ่สงัคม อยา่งตรงไป
ตรงมา ประชาชนเข้ าถึงข้ อมลูขา่วสารได้ สะดวก และมีกระบวนการให้ ประชาชนตรวจสอบความถกู
ต้ องได้
ในระดบัภาครั ฐ การตดัสินใจและการปฏิบตัิงานของภาครั ฐต้ องมีความ
โปร่ งใส ข้ อมลูขา่วสารของภาครัฐจะช่วยให้ ภาคธรุกิจเอกชนและประชาชนตดัสินใจถกูต้ อง และ
ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำางานของภาครัฐได้ พระราชบญ
ั ญตัิข้อมลูขา่วสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ช่วยให้ ประชาชนมีโอกาสกว้ างขวางในการได้ รับข้ อมลูขา่วสาร เกี่ยวกบัการดำาเนินการ
ตา่ง ๆ ของรัฐ
ในระดงัองค์กร ประชาชนร้ ูขนั้ตอนที่จะติดตอ่งานและสามารถตรวจสอบการ
ทำางานได้ ระเบียบสำานกันายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการปฏิบตัิราชการ เพื่อประชาชนของหน่วยงานของ
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รั ฐ พ.ศ. 2532 กำาหนดให้ หน่วยงานภาครัฐกำาหนดขนั้ตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการเพื่อ
ประชาชนและภายในองค์กรจะมีความโปร่ งใสในการบริ หารงาน เงิน คน มีการสื่อสารที่ดีภายใน
ด้ ว ย เช่ น มี ก ารกระจายขา่ วรายวนั หรื อ รายสปั ดาห์ เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ในองค์ ก รได้ ท ราบความ
เคลื่อนไหว
4. หลักการมีส่วนร่ วม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ประชานมีสว่นร่ วมรั บร้ ู และเสนอ
ความเห็นในการติดสินใจปั ญหาสำา คญ
ั ของประเทศ ไมว่่าด้ วยการแสดงความเห็น การไตส่วน
สาธารณะ ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ
ในระดบัประเทศ รัฐธรรมนญ
ู กำา หนดให้ บคุคลยอ่มมีสิทธิมีสว่นร่ วมในการ
พิจารณาของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่มีผลหรื ออาจมีผลกระทบตอ่สิทธิและเสรี ภาพของตน (มาตรา 60)
และให้ รั ฐสง่เสริ มสนบัสนนุการมี สว่นร่ ว มของประชาชนในการกำา หนดนโยบาย การตดัสิ นใจ
ทางการเมือง การวางแผนพฒ
ั นาของเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง รวมทงั้การตรวจสอบการใช้
อำานาจรัฐทกุระดบั (มาตรา 76) นอกจากนนั้ยงัให้ รัฐกระจายอำานาจให้ ท้องถิ่นพงึ่ตนเองและตดัสิน
ใจในกิจการท้ องถิ่นได้ เอง
ในระดบั ภาครั ฐ ระเบี ย บสำา นกั นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
สาธารณะ โดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539 กำาหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการรับฟั งการแสดงความ
คิดเห็นในปั ญหาสำา คญ
ั ของชาติที่มีข้อโต้ เถียงหลายฝ่ าย เพื่อเป็ นแนวทางประกอบการตดัสินใจ
ของรั ฐ ในการดำา เนินงานอนัมีผลกระทบตอ่ประชาชน และควรมีการสำา รวจความเห็นของผ้รูับ
บริ การ เพื่อปรับปรุงงานให้ เกิดประโยชน์สงูขนึ้
ในระดบัองค์กร จะต้ องมีการวางระบบการรับฟั งความเห็นและการรับเรื่ องราวร้ อง
ทกุข์ ที่จะให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่นร่ วมและขณะเดียวกนั ภายในองค์กรเองจะต้ องสนบัสนนุการมี
สว่นร่วมในการบริ หารภายในด้ วย
5. หลักความรั บผิดชอบ เป็ นการตระหนกัในสิทธิหน้ าที่ ความสำานกึในความรับ
ผิดชอบตอ่สงัคม การใสใ่จปั ญหาสาธารณะของบ้ านเมืองและกระตือรื อร้ นในการแก้ ปัญหา ตลอด
จนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตา่งและความกล้ าที่จะยอมรับผลจากการกระทำาของตน
ในระดบัประเทศ ประชาชนร้ ูเข้ าใจการใช้ สิทธิ เสรี ภาพและปฏิบตัิหน้ าที่ตามที่
รัฐธรรมนญ
ู กำาหนดไว้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะต้ องปฏิบตัิหน้ าที่ตามกฎหมาย และ
ใช้ อำานาจโดยคำานงึถึงศกัดิ์ศรี ความเป็ นมนษุย์ สิทธิ และเสรี ภาพตามบทบญ
ั ญตัิของรัฐธรรมนญ
ู
และมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้ าที่ของภาครัฐ ธรุกิจเอกชน มีหน้ าที่สร้ างสรรค์ สินค้ า และ
บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภยั ให้ ผ้บูริ โภค และไมส่ร้ างความเดือดร้ อนแก่ผ้อูาศยัในท้ องถิ่น
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ในระดบั ภาครั ฐ (มาตรา 88) ของรั ฐ ธรรมนญ
ู กำา หนดแนวทางสำา หรั บ การตรา
กฎหมาย และการกำา หนดนโยบายในการบริ หารราชการแผ่นดิน โดยในการแถลงนโยบายตอ่
รั ฐสภา คณะรัฐมนตรี ต้องชีแ้จงตอ่รั ฐสภาให้ ชดัแจ้ งถึงแนวทางในการดำา เนินการ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ และจะต้ องจดัทำารายงานแสดงผลการดำาเนินการ รวมทงั้ ปั ญหา
อปุสรรค เสนอตอ่รัฐสภาปี ละหนงึ่ครัง้
ในระดบัองค์กร มีการกำาหนดโครงสร้ างและระบบการใช้ อำานาจรัฐใหม่ มีการกระจา
ยอำา นาจการติด สินใจลงสรู่ ะดบัลา่ง เพื่ อให้ ความรั บผิ ดชอบในทกุ ระดบัมี ค วามชดั เจน และมี
รายงานประจำาปี รายงานผลการปฏิบตัิงานที่มีตวัชีว้ดัความสำาเร็ จให้ ประชาชนรับผิดชอบด้ วย
6. หลั ก ความค้ มุ ค่ า เป็ นการบริ หารจดัการและใช้ ทรั พยากรที่ มีจำา กดั เพื่ อให้ เ กิ ด
ประโยชน์สงูสดุแก่สว่นรวม โดยรณรงค์ให้ คนไทยมีความประหยดั ใช้ ของอยา่งค้มุคา่ สร้ างสรรค์
สินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ สามารถแขง่ขนัได้ ในเวทีนานาชาติ และพฒ
ั นาทรัพยากรธรรมชาติให้
สมบรูณ์ยงั่ยืน
ในระดบัประเทศ การใช้ ทรัพยากรของประเทศต้ องเป็ นไปด้ วยความประหยดั
หมนุเวียนใช้ และสร้ างทดแทนใหมอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ พยายามลดการเกิดมลภาวะทงั้ในดิน ใน
น้ำ า และในอากาศ เพื่อการสง่ทอดทรัพยากรที่มีความสมบรูณ์ให้ คนไทยรุ่นถดัไป
ในระดบัภาครัฐ ทกุหน่วยงานที่ต้องใช้ ทรัพยากรสาธารณะต้ องมีการทำางาน
และแสดงประสิทธิ ภาพในการใช้ ทรั พยากรตอ่สาธารณะ ซงึ่เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐต้ องมีความเข้ าใจ
อยา่งดี ในเรื่ องประสิทธิภาพและความค้มุคา่ของโครงสร้ าง
ในระดบัองค์ กร ผ้บูริ หารต้ องทบทวนงานในความรั บผิ ดชอบทงั้หมด เพื่อ
พิจารณาถ่ายโอนงานที่ภาคธรุกิจเอกชน หรื อภาคประชาชนทำา ได้ มีประสิทธิ ภาพสงูกว่าออกไป
เลือกนำาเทคโนโลยีสมยัใหม่ มาใช้ เพื่อพฒ
ั นาความสามารถของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐอยา่งเป็ นระบบ
และตอ่เนื่อง
ข. กระทรวงมหาดไทย
องค์ ประกอบในการเสริ มสร้ างการบริ หารกิ จการบ้ านเมื อง และสงั คมที่ ดี ของ
กระทรวงมหาดไทย มี 11 องค์ประกอบ คือ การมีสว่นร่ วม ความยงั่ยืน สิ่งที่ชอบธรรม ความ
โปร่งใส ความเป็ นธรรมและความเสมอภาค ความร้ ูและทกัษะของเจ้ าหน้ าที่ ความเสมอภาคทาง
เพศ ความอดทนอดกลนั้ หลกันิติธรรม ความรับผิดชอบและการเป็ นผ้กูำากบัดแูล จะเห็นได้ ว่าองค์
ประกอบของธรรมาภิบาล ที่เสนอโดยกระทรวงมหาดไทยเน้ นไปทางด้ านการบริ หาร การปกครอง
การพฒ
ั นา และการกระจายอำานาจ ซงึ่เป็ นสายงานที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบโดยตรง (สดุจิต
นิมิตกลุ 2543,13-24)
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1. การมีส่วนร่ วม (Participation) เป็ นการมีสว่นร่ วมของทงั้ประชาชนและเจ้ า
หน้ าที่รัฐในการบริ หารงาน เพื่อให้ เกิดความคิดริ เริ่ มและพลงัการทำา งานที่ สอดประสานกนั เพื่อ
บรรลเุป้าหมายในการให้ บริ การประชาชน
2. ความย่ ังยืน (Sustainability) มีการบริ หารงานที่อยบู่นหลกัการของความสมดลุ
ทงั้ในเมืองและชนบท ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ
3. ประชาชนมี ค วามร้ ูสึก ว่ า เป็ นส่ ิงท่ชีอบธรรม (Legitimacy) และให้ การ
ยอมรั บ (Acceptance) การดำา เนิ น งานของแตล่ ะหน่ ว ยงาน สอดคล้ อ งกบั ความต้ อ งการของ
ประชาชน ประชาชนพร้ อมที่จะยอมสญ
ู เสียประโยชน์สว่นตนไป เพื่อประโยชน์สว่นรวมที่ต้องรับ
ผิดชอบร่วมกนั
4. มีความโปร่ งใส (Transparency) ข้ อมลูตา่ง ๆ ต้ องตรงกบัข้ อเท็จจริ งของ การ
ดำาเนินการและสามารถตรวจสอบได้ มีการดำาเนินการที่เปิ ดเผยชดัเจนและเป็ นไปตามที่กำาหนดไว้
5. ส่ งเสริมความเป็ นธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality) มีการกระ
จายการพฒ
ั นาอยา่งทวั่ถึงเท่าเทียมกนั ไมม่ีการเลือกปฏิบตัิ และมีระบบการรับเรื่ องราวร้ องทกุข์ที่
ชดัเจน
6. มีความสามารถท่จีะพฒ
ั นาทรั พยากรและวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองและ
สังคมท่ดีี เจ้ าหน้ าที่ของทกุหน่วยงานจะต้ องได้ รับการพฒ
ั นาความร้ ู และทกัษะเพื่อให้ สามารถนำา
ไปปรับใช้ กบัการทำางานได้ และมีการกำาหนดขนั้ตอนการดำาเนินงานที่ชดัเจนเพื่อให้ ทกุหน่วยงาน
ยดึถือเป็ นแนวปฏิบตัิร่วมกนั
7. ส่ งเสริ มความเสมอภาคทางเพศ (Promoting Gender Balance) เปิ ด
โอกาสให้ สตรี ทงั้ในเมืองและชนบทเข้ ามามีสว่นร่ วมในการพฒ
ั นาชมุชนและสงัคมในทกุ ๆ ด้ าน
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งให้ เข้ ามามีสว่นร่วมในการปกครองท้ องถิ่นมากขนึ้
8. การอดทนอดกลั น้ (Tolerance) และการยอมรั บ (Acceptance) ตอ่
ทศันะที่หลากหลาย (Diverse Perspectives) รวมทงั้ต้ องยตุิข้อขดัแย้ งด้ วยเหตผุล หาจดุร่ วมที่ทกุ
ฝ่ ายยอมรับร่วมกนัได้
9. การดาำเนินการตามหลักนิตธิรรม (Operating by Rule of Law) พฒ
ั นา
ปรับปรุง แก้ ไขและเพิ่มเติมกฎหมายให้ มีความทนัสมยัและเป็ นธรรม
10. ความรั บผิดชอบ (Accountability) เจ้ าหน้ าที่จะต้ องมีความรั บผิดชอบตอ่
ประชาชน ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การปฏิบตัิงาน จะเป็ นตวัชีว้ดัสำา คญ
ั ในการประเมิน
ความสำาเร็ จของหน่วยงานและเจ้ าหน้ าที่
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11. การเป็ นผ้ กู าำกับดูแล (Regulator) แทนการควบคมุ โอนงานบางอยา่งไปให้
องค์ กรท้ องถิ่นซงึ่ใกล้ ชิดกบัประชาชนที่สดุ หรื องานบางอยา่งก็ต้องแปรรู ปให้ เอกชนดำา เนินการ
แทน
ค. สาำนักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน (ก.พ.)
หลกัธรรมาภิบาลของสำา นกังานข้ าราชการพลเรื อน เป็ นผลจากการประชมุประจำา ปี
ระหว่างสว่นราชการกบัสำา นกังาน ก.พ. เมื่อ วนัที่ 23 ธนัวาคม 2542 ซงึ่ประกอบด้ วยหลกัการ
สำาคญ
ั 6 ประการคือ หลกันิติธรรม ความโปร่ งใส ความรับผิดชอบ ความค้มุคา่ การมีสว่นร่ วม
และหลกัคณ
ุ ธรรม จะเห็นได้ วา่ องค์ประกอบของสำานกังาน ก.พ. เน้ นเกี่ยวกบัการบริ หารงานบคุคล
และการให้ บริ การของรัฐ ซงึ่พอสรุปได้ ดงัตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงองค์ประกอบของธรรมาภิบาลที่เสนอโดยสำานกังาน ก.พ.
หลกันิติธรรม กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ มีความเป็ นธรรม สามารถปกป้องคนดีและลงโทษ
คนไมด่ีได้
มีการปฏิรูปกฎหมายอยา่งสมา่ำเสมอให้ เหมาะสมกบัสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป
การดำาเนินงานของกระบวนการยตุิธรรมเป็ นไปอยา่งรวดเร็ ว โปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ และได้ รับการยอมรับจากประชาชน
ประชาชนตระหนกัถึงสิทธิเสรี ภาพ หน้ าที่ของตนเอง เข้ าใจกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ และมี
สว่นร่วมในกรณีตา่ง ๆ
ห ล กั ค ว า ม การสำารวจความพงึพอใจของผ้มูาใช้ บริ การของรัฐและเจ้ าหน้ าที่ของสว่นราชการ
โปร่งใส
จำานวนเรื่ องกลา่วหา ร้ องเรี ยน หรื อสอบสวนเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
เกณฑ์ในการใช้ ดลุพินิจของสว่นราชการมีความชดัเจนเป็ นที่ยอมรับ
สว่นราชการมีตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานที่เป็ นรูปธรรมและเปิ ดเผยตอ่สาธารณะ
หลกัความ การได้ รับการยอมรับและความพอใจจากผ้รูับบริ การและผ้เูกี่ยวข้ อง
รับผิดชอบ การบรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ที่กำาหนดไว้ ของงานที่ปฏิบตัิ
คณ
ุ ภาพของงานทงั้ด้ านปริ มาณ ความถกูต้ อง ครบถ้ วน รวมทงั้จำานวนความผิด
พลาดที่เกิดขนึ้จากการปฏิบตัิงาน และจำานวนการร้ องเรี ยนหรื อการกลา่วหาที่ได้
รับ
หลกัความ ความพงึพอใจของผ้รูับบริ การ
ค้มุคา่
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทงั้ด้ านปริ มาณและคณ
ุ ภาพ
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ตารางที่ 2 (ตอ่)
ห ล กั ก า ร มี ความสมัฤทธิ์ผลของโครงการตา่ง ๆ รวมถึงการประหยดังบประมาณ
สว่นร่วม
ความพงึพอใจของผ้มูีสว่นเกี่ยวข้ องหรื อผ้ไูด้ รับผลกระทบ
จำา นวนผ้เูข้ าร่ วมแสดงความคิดเห็นหรื อจำา นวนข้ อเสนอแนะหรื อข้ อคิดเห็นของ
ประชาชนในการดำาเนินการเรื่ องตา่ง ๆ รวมถึงคณ
ุ ภาพของการเข้ ามามีสว่นร่วม
หลกั
การร้ องเรี ยนหรื อร้ องทกุข์ในการดำาเนินการในเรื่ องตา่ง ๆ ทงั้ในและนอกองค์กรลด
คณ
ุ ธรรม
ลง
คณ
ุ ภาพชี วิตของคนในสงัคมดี ขนึ้ มีการบริ การจดัการและใช้ ท รั พ ยากรในชาติ
อยา่งเกิดประโยชน์สงูสดุ
สงัคมมีเสถียรภาพ อยรู่่วมกนัอยา่งสงบสขุด้ วยความมีระเบียบวินยั
ที่มา : สำานกังานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน 2543
สำา หรั บ Commonwealth Secretanat องค์ กรระหว่างประเทศที่ช่วยประเทศสมาชิกใน
การสง่เสริ มฝึ กอบรมและปรับปรุ งการบริ หารการจดัการของภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาล (Agere
2000) เน้ นหลกั
ธรรมาภิบาลในองค์ประกอบของความโปร่ งใส การตรวจสอบ การมีสว่นร่ วม
และการตอ่ ส้กู บั ปั ญ หาการคอร์ รั ป ชนั่ ขณะที่ อ งค์ ป ระกอบของธรรมาภิ บ าลตามที่ United
Nations Development Programme (UNDP) เสนอ ประกอบด้ วย การมีสว่นร่ วมของประชาชน
กฎหมายที่ยตุิธรรม การเปิ ดเผยโปร่งใส การมีฉนัทานมุตัิร่วมในสงัคม กลไกการเมืองที่ชอบธรรม
ความเสมอภาค ประสิทธิภาพประสิทธิผล พนัธะความรับผิดชอบตอ่สงัคม และการมีวิสยัทศัน์
เชิงกลยทุธ์ (เกรี ยงศกัดิ์ เจริ ญวงศ์ศกัดิ์ 2541)
1. การมี ส่วนร่ วมของประชาชน (Public Participation) ประชาชนทงั้ชายและหญิ งมี
สว่นร่วมในกระบวนการตดัสินใจอยา่งเท่าเทียมกนั ไมว่า่ จะเป็ นการมีสว่นร่วมโดยตรงหรื อทางอ้ อม
โดยผ่านสถาบนัตา่ง ๆ ที่มีอำานาจอนัชอบธรรม (legitimate intermediate institution)
2. กฏหมายท่ยีุ ต ธิ รรม (Rule of Law) การปกครองประเทศจะใช้ กฎหมายเป็ น
บรรทดัฐานและทกุคนเคารพกฎหมาย โดยที่กรอบของกฎหมายที่ใช้ ในประเทศต้ องมีความยตุิธรรม
และถกูบงัคบัใช้ กบัคนกลมุ่ตา่ง ๆ อยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั
3. ความโปร่ งใส (Transparency) กระบวนการทำา งาน กฏเกณฑ์ กติกาตา่ง ๆ มีความ
เปิ ดเผยตรงไปตรงมา ข้ อมลูขา่วสารตา่ง ๆ ในสงัคมสามารถถ่ายโอนได้ อยา่งเป็ นอิสระ (Free flow
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of information) ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง และรั บ ทราบข้ อ มลู หรื อ ขา่ วสารสาธารณะของทาง
ราชการได้ ตามที่กฎหมายบญ
ั ญตัิ
4. การมี ฉั น ทานุ มั ต ริ่ วมในสั ง คม (Consensus Orientation) การตดั สิ น ใจดำา เนิ น
นโยบายใด ๆ ของภาครัฐ ต้ องมีการประสานความต้ องการหรื อผลประโยชน์ ที่แตกตา่งของกลมุ่
คนในสงัคม ให้ เกิดเป็ นความเห็นร่ วมกนั (broad consensus) บนพืน้ฐานของสิ่งที่เป็ นประโยชน์
สงูสดุแก่สงัคมโดยรวม
5. กลไกการเมืองท่ชีอบธรรม (Political Legitimacy) กระบวนการเข้ าสอู่ำานาจทางการ
เมือง มีความชอบธรรมและเป็ นที่ยอมรับของคนในสงัคม เช่น การได้ มาซงึ่สมาชิกสภาผ้แูทน
ราษฏรที่ มีคณ
ุ การมีคณะรั ฐมนตรี ที่ปฏิบตัิงานเพื่อประโยชน์ แก่สว่นรวม การมีระบบราชการที่
สจุริ ตโปร่ งใสตรวจสอบได้ การมีกระบวนการเปิ ดเผยทรั พย์ สินและหนีส้ินของนกัการเมือง การมี
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทำาหน้ าที่ไตส่วนและวิจยัเจ้ า
หน้ าที่รัฐที่ร่ำารวยผิดปกติ
6. ความเสมอภาค (Equity) ประชาชนทกุคนมีความสามารถอยา่งเท่าเทียมกนัในการเข้ า
ถึ ง โอกาสตา่ ง ๆ ในสงั คม เช่ น โอกาสพฒ
ั นาหรื อ มี ค วามเป็ นอยทู่ี่ ดี โดยรั ฐ เป็ นผ้จู ดั สรร
สาธารณปูโภคขนั้พืน้ฐานเพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงบริ การโดยเท่าเทียมกนั
7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) กระบวนการและ
สถาบนัตา่ง ๆ เช่น รัฐสามารถจดัสรร ใช้ ทรัพยากรตา่ง ๆ ได้ อยา่งค้มุคา่และเหมาะสม เพื่อตอบ
สนองความต้ องการของคนในสงัคมโดยรวม รวมถึงการทำางานที่รวดเร็ ว มีคณ
ุ ภาพและก่อให้ เกิด
ประโยชน์สงูสดุ
8. พนัธะความรั บผิดชอบต่ อสังคม (Accountability) การตดัสินใจใด ๆ ของภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนต้ องกระทำา โดยมีพนัธะความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทำา ตอ่
สาธารณชนหรื อผ้มูีสว่นได้ เสียกบัหน่วยงานนนั้ โดยคำานงึถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขนึ้แก่สว่นรวม
เป็ นหลกัและมีจิตใจเสียสละ เห็นคณ
ุ คา่สงัคมที่ตนเองสงักดัอยู่
9. การมีวิสัยทศัน์ เชงิกลยุทธ์ (Strategic Vision) การที่ผนู้ ำาและประชาชนในประเทศมี
วิสยัทศัน์ในการสร้ างธรรมาภิบาล และการพฒ
ั นาอยา่งยงั่ยืน
จากการศกึษาเพื่อพฒ
ั นาดชันีวดัผลการพฒ
ั นาระบบบริ หารจดัการที่ดี ที่ทางสถาบนั
พระปกเกล้ า (2545) ได้ ดำาเนินการเพื่อสนบัสนนุยทุธศาสตร์ การพฒ
ั นาประชารัฐตามแผนพฒ
ั นา ฯ
ฉบบัที่ 8 และการบริ หารจดัการที่ดีตามแผนพฒ
ั นา ฯ ฉบบัที่ 9 นนั้ ได้ กำา หนดกรอบของหลกัธร
รมาภิบาลหรื อการบริ หารจดัการที่ดีไว้ 6 หลกัการคือ
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1. หลักนิตธิรรม เป็ นหลกัที่ไมต่้องการให้ มีอำานาจใดอำานาจหนงึ่มีอำานาจเหนืออำานาจ
อื่น ทงั้นีเ้พื่อมงุ่ค้มุครองสิทธิและเสรี ภาพของประชาชนจากการใช้ อำานาจรัฐ ซงึ่แยกเป็ นหลกัการ
ยอ่ย 7 หลกั คือ
1.1 หลกัการแบง่แยกอำานาจ
1.2 หลกัการค้มุครองสิทธิและเสรี ภาพ
1.3 หลกัความผกูพนัตอ่กฎหมายของเจ้ าหน้ าที่
1.4 หน่วยงานได้ ปฏิบตัิหน้ าที่ตามหลกัความชอบด้ วยกฎหมายในทางเนือ้หา
1.5 ผ้มูีอำานาจตดัสินใจในหน่วยงานมีความอิสระในการปฏิบตัิหน้ าที่
1.6 หน่วยงานยดึหลกั “ไมม่ีความผิดและไมม่ีโทษโดยไมม่ีกฎหมาย”
1.7 หน่วยงานยดึหลกัการทำางานภายใต้ กฎระเบียบสงูสดุ
2. หลักคุณธรรม เป็ นหลกัที่พิจารณาลกัษณะพฤติกรรมที่พงึประสงค์ ของผ้นูำา และ
บคุลากรในองค์กร ซงึ่มีหลกัการยอ่ย 3 หลกั คือ
2.1 การปลอดจากคอร์ รัปชนั่
2.2 การปลอดจากการทำาผิดวินยั
2.3 การปลอดจากการทำาผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ
3. หลั ก ความโปร่ งใส เป็ นหลกัของความสจุ ริ ต ที่ พิ จารณาความหมายเชิ งเนื อ้ หา
โครงสร้ าง และหลกัเกณฑ์ โดยแยกเป็ น 4 หลกัการยอ่ย คือ
3.1 ความโปร่งในด้ านโครงสร้ างของระบบงาน
3.2 ความโปร่งใสด้ านระบบการให้ คณ
ุ
3.3 ความโปร่งใสด้ านระบบการให้ โทษ
3.4 ความโปร่งใสด้ านการเปิ ดเผยของระบบงาน
4. หลั กการมี ส่วนร่ วม เป็ นหลกัของการกระจายโอกาสให้ ประชาชนมี สว่นร่ ว ม
ทางการเมืองและการบริ หารเกี่ยวกบัการตดัสินใจในเรื่ องตา่ง ๆ รวมทงั้การจดัสรรทรั พยากรของ
ชมุชนและของชาติ ซงึ่จะสง่ผลกระทบตอ่วิถีชีวิต และความเป็ นอยขู่องประชาชน โดยการให้ ข้อมลู
แสดงความคิดเห็น ให้ คำาแนะนำาปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตัิ รวมตลอดจนการควบคมุโดยตรง
จากประชาชน ซงึ่มีหลกัการยอ่ย 4 หลกั คือ
4.1 หลกัการให้ ข้อมลูขา่วสาร
4.2 หลกัการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน
4.3 หลกัการให้ ประชาชนมีสว่นร่วมในกระบวนการตดัสินใจ
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4.4 หลกัการพฒ
ั นาขีดความสามารถในการมีสว่นร่วมของประชาชน
5. หลักสาำนึกความรั บผิดชอบ เป็ นหลกัการทำางานที่มีหลกัการ เหตผุล รับผิดชอบ
และสามารถตรวจสอบได้ โดยแบง่เป็ น 6 หลกัการ คือ
5.1 หน่วยงานมีการสร้ างความเป็ นเจ้ าของร่วมกนั
5.2 หน่วยงานมีเป้าหมายที่ชดัเจน
5.3 หน่วยงานมีการบริ หารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ
5.4 หน่วยงานมีระบบติดตามประเมินผล
5.5 หน่วยงานมีการจดัการกบัผ้ไูมม่ีผลงาน
5.6 หน่วยงานมีแผนสำารอง
6. หลักความค้ มุ ค่ า เป็ นหลกัการใช้ ทรัพยากรที่มีอยจู่ำากดัให้ เกิดประโยชน์สงูสดุ แก่
สว่นรวม ซงึ่ประกอบด้ วย 3 หลกัการ คือ
6.1 การประหยดั
6.2 การใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงูสดุ
6.3 ความสามารถในการแขง่ขนั
5. ธรรมาภบิาลในประเทศไทย
สถาบนัพระปกเกล้ า (2546: 38 - 40) อธิบายธรรมาภิบาลในประเทศไทยว่า
นบัแตส่มยัของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็ นต้ นมา รัฐบาลเกือบทกุสมยัได้ พยายาม
ปฏิรูประบบราชการของประเทศ แตก่ารปฏิรูปที่ผ่าน ๆ มา ไมป่ระสบผลสำาเร็ จตามเป้าหมาย อาทิ
เช่น ในสมยัพลเอกเปรม ติณสลูานนท์ มีนโยบายสำาคญ
ั สองเรื่ องคือ คณะกรรมการปฏิรูประบบ
ราชการ และระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน กำาหนดนโยบายจำากดัการขยายตวัของข้ าราชการและ
ลกู จ้ า งได้ ไ มเ่ กิ น ร้ อยละ 2 ของจำา นวนข้ า ราชการที่ มี อ ย ู่ ณ ขณะนนั้ (พ.ศ. 2523) และคณะ
กรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น (ก.พ.) ได้ นำา ระบบการทำา แผนอตั รากำา ลงั 3 ปี มาใช้ เพื่ อ ให้ ส ว่น
ราชการได้ มองอนาคตในงานที่รับผิดชอบ การปรับปรุงโครงสร้ าง และการจดัระบบงานให้ ดีขนึ้ให้ มี
ความคลอ่งตวัและลดความซ้ำ าซ้ อน แตท่งั้สองนโยบายไมส่ามารถยบัยงั้การเติบโตของสว่นราชการ
ได้ ระบบราชการไทยกลบัขยายตวัสงูมาก จากปี พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2537 สว่นราชการเพิ่มจาก
13 กระทรวง เป็ น 14 กระทรวง จาก 112 กรม เป็ น 124 กรม จาก 11,332 กอง เป็ น 11,551 กอง
และจาก 1,757,458 คน เป็ น 1,967,458 คน ปี พ.ศ. 2543 มีสว่นราชการทงั้สิน้ 15 กระทรวง 100
กรม (รุ่ง แก้ วแดง 2538) แม้ ว่ากรมจะลดน้ อยลงก็ตาม แตเ่ป็ นการเปลี่ยนย้ ายงานไปอยทู่ี่กระทรวง
ที่ตงั้ขนึ้ใหม่ ดงันนั้จำานวนข้ าราชการโดยรวมยงัมีจำานวนเพิ่มขนึ้จากเดิม
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ในสมยัของพลเอก ชาติชาย ชณ
ุ หะวณ
ั รัฐบาลได้ ออกระเบียบสำานกันายกรัฐมนตรี ว่า
ด้ วยการปฏิบตัิราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 เพื่อปรับปรุ งประสิทธิภาพ
ของการบริ หารราชการ แตส่ว่นราชการไมไ่ด้ ให้ ความสนใจอยา่งจริ งจงั และนโยบายการปฏิรูป
ระบบราชการของรั ฐ บาลอานนัท์ ปั น ยารชนุ ที่ ให้ มีการปรั บปรุ ง ประสิท ธิ ภ าพ ลดขนาดสว่น
ราชการ เพิ่มคณ
ุ ภาพและคณะกรรมการในการสรรหาบคุลากร ก็ไมไ่ด้ รับการปฏิบตัิและตอบสนอง
จากสว่นราชการตา่ง ๆ เท่าใดนกั
นบัตงั้แตป่ี พ.ศ. 2538 ซงึ่เป็ นช่วงที่ประเทศไทยได้ รับแรงผลกัดนัอยา่งมากจากกระแส
โลกาภิวตัน์ ปั ญหาเศรษฐกิจ และสงัคม รวมถึงสภาวะการแขง่ขนัทางการค้ าระหว่างประเทศใน
ภมูิภาค ประเทศไทยจำา เป็ นต้ องพฒ
ั นาและปฏิรูปโครงสร้ างและวิ ธีการปฏิ บตัิของภาครั ฐให้ มี
ประสิทธิภาพอยา่งจริ งจงัและตอ่เนื่อง ดงันนั้จงึมีการศกึษาและนำาแนวคิดของธรรมาภิบาลมาผสม
ผสานกบัรู ปแบบการปกครองที่ใช้ อยู่ และมีการผลกัดนัให้ เป็ นหลกัในการสร้ างการปกครองที่ดีของ
ประเทศ การนำา หลกัธรรมาภิบาลมาปฏิบตัิใช้ ในหน่วยงานตา่ง ๆ ของรั ฐ มีผลให้ มีการเริ่ มปรั บ
เปลี่ยนโครงสร้ างของระบบราชการ รูปแบบการบริ หารการจดัการของรัฐ
ท่ามกลางปั ญหาที่ทบัถมอยมู่ากมาย ประชาชนไทยได้ ประสบความสำาเร็ จในการจดัทำา
รัฐธรรมนญ
ู แห่งราชอาณาจกัรไทย ปี 2540 ซงึ่เป็ นกฎหมายสงูสดุของประเทศที่วางระบบในการ
บริ หารกิจการบ้ านเมืองที่เป็ นประชาธิปไตยยิ่งขนึ้ ประชาชนได้ รับการค้มุครองสิทธิ เสรี ภาพ มี
กลไกการตรวจสอบระบบการเมื อ ง และระบบราชการให้ ใ ช้ อำา นาจอยา่ งชอบธรรม และมี
ประสิทธิภาพ รัฐธรรมนญ
ู ฉบบันีเ้ป็นประหนงึ่รากฐานของการบริ หารกิจการบ้ านเมืองและสงัคมที่ดี
ของประเทศไทย (วีระ ไชยธรรม,2542)
ในปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยประสบกบัปั ญหาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจการเงินที่รุนแรง และ
ยงุ่ยากมากกว่าที่ผ่านมา จนรัฐบาลไทยภายใต้ การนำาของพลเอกเชาวลิต ยงใจยทุธ ตดัสินใจก้ ู
วิกฤติเศรษฐกิจด้ วยการเจรจาขอความช่วยเหลือทางการเงิน จากกองทนุการเงินระหว่างประเทศ
(International Monetary Fund) หรื อ IMF ซงึ่ IMF ได้ ตกลงให้ ความช่วยเหลือเพื่อฟื น้ฟเูศรษฐกิจ
และมีการกำาหนดเงื่อนไขการปฎิรูประบบราชการ อนัเป็ นกลไกสว่นหนงึ่ในการสร้ างธรรมาภิบาล
โดยมีประเด็นสำาคญ
ั เกี่ยวกบัการจดับทบาทของภาครัฐให้ เหมาะสมในสงัคม ซงึ่รวมทงั้การกระจา
ยอำานาจให้ แก่องค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่น การสร้ างระบบการตรวจสอบเพื่อความโปร่ งใส การมี
สว่นร่วมของสาธารณะชน เพื่อป้องกนัการปราบปรามทจุริ ตคอรัปชนั่ (วิศรา รัตนสมยั 2543: 1)
ตอ่มาเมื่อรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภยั ได้ เข้ ามาบริ หารประเทศได้ พิจารณา
เห็นความจำาเป็ นที่ต้องมีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองและสงัคมที่ดี เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั
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เศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองของประเทศ เพื่อสามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ ได้
อยา่ งทนั สถานการณ์ จ งึ ได้ มี ห นงั สื อ ลงวนั ที่ 15 ธนั วาคม 2540 ขอความร่ ว มมื อ จากมลู นิ ธิ
สถาบนัวิ จ ยัเพื่ อ การพฒ
ั นาประเทศไทย (ที ดีอาร์ ไ อ) ในการดำา เนิ น การค้ นคว้ าวิ จ ยั เพื่ อเสนอ
แนะแนวทางที่เหมาะสมทงั้ในระยะสนั้ และระยะยาว เพื่อแก้ ปัญหาวิกฤติการณ์ ทางเศรษฐกิจที่
เกิดขนึ้ เพื่อเสริ มสร้ างและพฒ
ั นาประเทศให้ มีความยงั่ยืนถาวรโดยเร็ วที่สดุ
คณะทำางานเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปั ญหาวิกฤติเศรษฐกิจ มลูนิธิสถาบนัวิจยั เพื่อ
การพฒ
ั นาประเทศไทยได้ จดัทำา ข้ อเสนอเพื่ อสง่เสริ มธรรมาภิบาลไทย เสนอตอ่นายกรั ฐ มนตรี
เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2542 ซงึ่นายกรัฐมนตรี ได้ มอบหมายให้ เลขาธิการ ก.พ. จดัทำาบนัทกึกำาหนด
เรื่ องนีเ้ป็นวาระแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาแนวทางดำาเนินการ ซงึ่คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติ
เห็นชอบการสร้ างระบบบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี เป็ นวาระแห่งชาติ และให้ ออกระเบียบสำา นกั
นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการสร้ างระบบบริ หารกิจการบ้ านเมืองและสงัคมที่ดี พ.ศ. 2542 เพื่อให้ เป็ น
รู ป แบบที่ ช ดั เจน หน่ ว ยงานของรั ฐ สามารถนำา ไปปฏิ บ ตัิ ไ ด้ และจะไมถ่ กู ยกเลิ ก เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงรัฐบาล ทำาให้ การดำาเนินการสร้ างระบบบริ หารกิจการบ้ านเมือง และสงัคมที่ดี เป็ นไป
ได้ อยา่งตอ่เนื่อง
ในสมยัรัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิ ณ ชินวตัร ได้ มีการปฏิรูประบบราชการเพื่อให้ การปฏิบตัิ
งานของสว่ นราชการตอบสนองตอ่ การพฒ
ั นาประเทศ และให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนได้ อ ยา่ งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขนึ้ ซงึ่การบริ หารราชการและการปฏิบตัิหน้ าที่ของสว่นราชการนนั้ต้ องใช้ วิธีการ
บริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี เพื่อให้ การบริ หารราชการแผ่นดินเป็ นไปเพื่อประโยชน์สขุของประชาชน
เกิดผลสมัฤทธิ์ตอ่ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความค้มุคา่ในเชิงภารกิจภาครัฐ ลดขนั้ตอน
การปฏิบตัิงานที่เกินความจำาเป็ น และประชาชนได้ รับการอำานวยความสะดวก และได้ รับการตอบ
สนองความต้ องการ และเพื่อให้ การบริ หารงานเกิดความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ เป็ นธรรมาภิบาล
จงึมีการเสนอพระราชกฤษฏีกา ว่าด้ วยหลกัเกณฑ์ และวิธีการบริ หารกิ จการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
ซงึ่ ทพ.ญ.สณ
ุ ี ผลดีเยี่ยม ได้ สรุปสาระสำาคญ
ั ของ พ.ร.ฎ. แบง่ออกเป็ น 9 หมวด ดงันี ้
1. การบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สขุของประชาชน เกิดผล
สมัฤทธิ์ ตอ่ภารกิ จรั ฐมีประสิทธิ ภาพและเกิดความค้มุค้ า ไมม่ีขนั้ตอนในการทำา งานที่ เกิ นความ
จำา เป็ น มี ก ารปรั บปรุ ง ภารกิ จ ให้ ท นั ตอ่ สถานการณ์ ประชาชนได้ รั บ การสอบสนองตามความ
ต้ องการ และมีการประเมินผลอยา่งสมา่ำเสมอ
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2. การบริ หารราชการเพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ สขุของประชาชน โดยทกุสว่นราชการต้ อง
กำาหนดภารกิจในการทำางานให้ สอดคล้ องกบันโยบายรัฐบาลที่แถลงตอ่รัฐสภา และหากภารกิจใด
สง่ผลกระทบตอ่ประชาชน ต้ องขอรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนก่อนดำาเนินการ
3. การบริ หารราชการเพื่อให้ เกิดผลสมัฤทธิ์ตอ่ภารกิจรัฐ โดยจดัทำาแผนการปฏิบตัิ
งานทกุปี งบประมาณซงึ่ประกอบด้ วยรายละเอียดของขนั้ตอน ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย
ผลสมัฤทธิ์ และตวัชี ว้ดัความสำา เร็ จ เพื่อของบประมาณในการดำา เนินการตอ่ ครม. ซงึ่หากสว่น
ราชการใดไมไ่ด้ นำาเสนอแผนงาน หรื อไมไ่ด้ รับความเห็นชอบจาก ครม. จะไมไ่ด้ รับการจดัสรรงบ
ประมาณจากสำา นกังบประมาณ นอกจากนี ้ ครม.เองก็ต้องจดัทำา แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน
4 ปี ภายใน 90 วนั หลงัแถลงนโยบายตอ่รั ฐสภา โดยให้ สำา นกัเลขาธิ การ ครม.สำา นกังานคณะ
กรรมการพฒ
ั นาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) และสำานกังบประมาณ ร่วมกนัจดัทำาแผนงาน
ดงักลา่ว เพื่อให้ คณะรัฐมนตรี และสว่นราชการดำาเนินงานตามแผนงานตอ่ไป ทงั้นีจ้ะมีการจดัทำา
ข้ อตกลงเป็ นลายลกัษณ์ อกัษร (Performance Agreement) เพื่อกำาหนดผ้รูับผิดชอบในการปฏิบตัิ
งาน
4. การบริ หารราชการอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความค้มุคา่ในเชิงภารกิจ โดยให้ ทกุ
สว่นราชการเผยแพร่ แผนการดำาเนินงานให้ ประชาชนรับทราบ เว้ นแตเ่รื่ องงบประมาณที่ใช้ ในการ
จดัซือ้จดัจ้ างที่ให้ เปิ ดเผยภายหลงัมีการจดัซือ้จดัจ้ างแล้ ว ซงึ่การจดัซือ้จดัจ้ างไมจ่ำาเป็ นต้ องเลือก
ราคาที่ตา่ำที่สดุ แตใ่ห้ ยดึคณ
ุ ภาพเป็ นหลกั นอกจากนีย้งัให้ สว่นราชการจดัทำา บญ
ั ชีต้นทนุในงาน
บริ การสาธารณะแตล่ะประเภท เพื่อเสนอตอ่สำานกังบประมาณ กรมบญ
ั ชีกลาง และ ก.พ.ร. หาก
ไมม่ีการท้ วงติงภายใน 15 วนัให้ ดำา เนินการตามแผนการนนั้ได้ ทงั้นีส้ว่นราชการที่จำา เป็ นต้ องให้
ความเห็นสว่นราชการอื่น ต้ องแจ้ งผลการพิจารณาให้ สว่นราชการที่เป็ นเจ้ าของเรื่ องทราบภายใน
15 วนั หากไมแ่จ้ งจะถื อว่าข้ าราชการที่มีหน้ าที่ เกี่ ยวข้ อง และหวัหน้ าสว่นราชการนนั้ประมาท
เลินเลอ่อยา่งร้ ายแรง นอกจากพิสจูน์ได้ ว่าไมเ่กี่ยวข้ องกบัตน สว่นเรื่ องการสงั่ราชการนนั้ให้ ทำาเป็ น
ลายลกัษณ์ อกัษรเท่านนั้ แตห่ากมี การสงั่ การด้ วยวาจาผ้รูั บคำา สงั่ ต้ อ งบนัทกึวาจานนั้เป็ นลาย
ลกัษณ์อกัษร
5. การลดขนั้ตอนการปฏิบตัิง าน โดยให้ กระจายอำา นาจในการตดัสินใจในเรื่ อ งการ
อนญ
ุ าต อนมุตัิ การปฏิบตัิราชการไปยงัผ้มูีหน้ าที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อความรวดเร็ วในการบริ การ
ประชาชน นอกจากนีท้กุสว่นราชการต้ องติดประกาศแผนภมูิขนั้ตอนและระยะเวลาในการดำาเนิน
การให้ ประชาชนที่ มาติดตอ่ราชการทราบและให้ ปลดักระทรวงเป็ นผ้รูับผิ ดชอบการจดัตงั้ศนูย์
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บริ หารร่วม (One Stop Service) ขณะที่ผ้วู่าราชการจงัหวดัและนายอำาเภอจะเป็ นผ้รูับผิดชอบศนูย์
บริ หารร่วมประจำาจงัหวดั
6. การปรั บปรุ งภารกิ จ ของสว่นราชการในกรณี ที่มีการยบุเลิก โอน หรื อรวมสว่น
ราชการใดแล้ ว ห้ ามจดัตงั้สว่นราชการที่มีภารกิจ อำานาจหน้ าที่เหมือนหรื อคล้ ายกบัสว่นราชการที่
ถกูยบุเลิกไป
7. การอำานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้ องการของประชาชนโดยทกุสว่น
ราชการต้ องกำาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็ จของงานและประกาศให้ ประชาชนทราบ แตห่าก ก .พ.ร.เห็น
ว่า ระยะเวลาที่ประกาศไว้ ลา่ช้ าเกินไปก็สามารถกำา หนดเวลาให้ สว่นราชการนนั้ ๆ ใหมไ่ด้ สว่น
กรณีที่มีประชาชนทำาหนงัสือร้ องเรี ยนหรื อเสนอแนะความคิดเห็นให้ แตล่ะสว่นราชการนนั้ ต้ องเร่ ง
แก้ ไ ขพร้ อมกบั แจ้ ง กลบั กรณี ที่ ผ้รู้ องเรี ย นระบชุื่ อ มาด้ ว ย แตใ่ นการแจ้ งผ่ า นระบบเครื อ ขา่ ย
สารสนเทศ จะไมม่ีการเปิ ดเผย ชื่อ ที่อยขู่องผ้รู้องเรี ยน
8. การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ให้ ทกุสว่นราชการแตง่ตงั้คณะผ้ปูระเมินอิสระตาม
หลกัเกณฑ์ที่ ก.พ.ร.กำาหนด เพื่อขอรับเงินรางวลัประจำาปี แตห่ากสว่นราชการใดสามารถลดคา่ใช้
จ่ายได้ ตามหลกัเกณฑ์ที่ ก.พ.ร.กำาหนด จะมีการเพิ่มรางวลัพิเศษให้ ด้วย ทงั้นีก้ารประเมินต้ องเป็ น
ความลบัเพื่อความสามคัคีของราชการในสงักดั
9. บทเบด็เตลด็ ให้ องค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นจดัทำาหลกัเกณฑ์การบริ หารกิจการบ้ าน
เมืองที่ดีตามแนวทาง พ.ร.ฏ.นีภ้ายใต้ การดแูลและให้ ความช่วยเหลือของกระทรวงมหาดไทย

แนวคดิเก่ ียวกับการประเมิน
ไพศาล ชโนวรรณ ( 2547 : 10 -14) กลา่วถึงแนวคิดเกี่ยวกบัการประเมินว่า
การประเมิ น ผลนโยบาย (policy evaluation) เป็ นขนั้ ตอนที่ สำา คญ
ั ขนั้ ตอนหนงึ่ ของ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ (Public Policy Process) ทงั้นีเ้พราะการประเมินผลนโยบายจะ
บอกให้ ทราบถึงระดบัความสำาเร็ จ (success) หรื อล้ มเหลว (failure) ของการนำานโยบายไปปฏิบตัิ
และจะบอกให้ ทราบว่ า มี ปั ญหาอะไรบ้ างเกี่ ย วกบั เป้ าประสงค์ (goals) หรื อ วตั ถปุ ระสงค์
(obectives) ของนโยบายตลอดจนทรัพยากร (inputs) กระบวนการ (process)หน่วยงานที่รับผิด
ชอบ (organization) ผลผลิ ต (outputs) ผลลพั ธ์ (outcomes) ผลกระทบ (impacts) และสิ่ ง
แวดล้ อม (environment) ที่เกี่ยวข้ องกบันโยบาย ซงึ่เป็ นเครื่ องมือสำา คญ
ั ของผ้ตูดัสินใจนโยบาย
(policy-decision markers) ว่าจะดำา เนินนโยบายนนั้ตอ่ไป หรื อต้ องทำา การปรั บปรุ งนโยบายเสีย
ใหม่ หรื อจำาเป็ นต้ องยกเลิกนโยบายในที่สดุ (Anderson,1979 :151)
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การประเมินผลเป็ นกระบวนการวิเคราะห์สภาพปั ญหาที่เกิดจากการนำานโยบายไปปฏิบตัิ
อยา่งเป็ นระบบ เพื่ อนำา เสนอแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาอยา่งมีประสิท ธิ ภาพ การประเมิ นผล
นโยบายและโครงการของรัฐทงั้ในระดบัชาติและระดบัท้ องถิ่น จะก่อให้ เกิดประโยชน์ทงั้ตอ่รัฐบาล
และตอ่ประชาชนผ้รูับบริ การอยา่งกว้ างขวาง ทงั้นีเ้พราะการประเมินผลจะไปสกู่ารพฒ
ั นาทางเลือก
ใหม่ ๆ ตลอดจนนวตักรรมที่มีผลตอ่การแก้ ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจและสงัคม เพื่อประโยชน์ในการ
ปรับปรุง สภาพความเป็ นอยู่ และสภาพแวดล้ อมของสมาชิกในชมุชน
เนื่องจากการประเมินผลเป็ นกระบวนการที่มีความสมัพนัธ์ ตอ่เนื่อง ทงั้การก่อรู ปนโยบาย
(policy formation) จนกระทงั่ผลกระทบของนโยบาย ดงั นนั้ การประเมิ น ผลจงึ อาจกำา หนดให้
เฉพาะเจาะจงว่าเป็ นการประเมินผลนโยบายในขนั้ตอนใด หรื อกระทำา การประเมินผลนโยบาย
ตลอดทกุขนั้ตอน อาทิเช่น การประเมินผลนโยบายที่กระทำาในระหว่างกระบวนการนำานโยบายไป
ปฏิบตัิหรื อขนั้ตอนแรกของการพฒ
ั นาโครงการ การประเมินผลในกรณี นีอ้าจมีจดุมงุ่หมายหลาย
ประการ กลา่ วคื อ ประการแรก เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง ระดบั ความสำา เร็ จ (policy efficacy) หรื อ
ประสิทธิภาพของนโยบาย (policy efficiency) โดยมงุ่ให้ เกิดผล (effects) ที่พงึปรารถนามากที่สดุ
โดยใช้ ต้นทนุ (cost) ในการดำาเนินการให้ น้อยที่สดุ ประการที่สอง เพื่อเป้าหมายในการให้ บริ การ
อยา่งเป็ นธรรม โดยพิจารณาว่าผลจากการดำาเนินงานโครงการหรื อการให้ บริ การสาธารณะไปถึง
ประชาชนกลมุ่เป้าหมายที่กำาหนดไว้ หรื อไม่ (Rossi and Freeman, 1993 :9 )
ความหมายของการประเมินผลโครงการ
“ขอบขา่ยความหมายของการประเมินผลแผนงาน/โครงการ มีการเปลี่ยนแปลงไปในแตล่ะ
ช่วงเวลา การทำาความเข้ าใจในสาระของการประเมินผลแผนงาน/โครงการจงึต้ องพิจารณาจาก
พฒ
ั นาการของการประเมินแผนงาน/โครงการ โดยการใช้ ตวัแบบเชิงระบบในการอธิ บายเราอาจ
พิจารณาความหมายของการประเมินผลแผนงาน/โครงการได้ เป็ น 3 ลกัษณะ ซงึ่ในแตล่ะลกัษณะ
ครอบคลมุเนือ้หาสาระแตกตา่งกนัไปดงัตอ่ไปนี”้ (ทวีศกัดิ์ สทูกวาทิน,วารสารการจดัการภาครั ฐ
และภาคเอกชน ปี ที่ 8 ฉบบัที่ 3 กนัยายน – ธนัวาคม 2542 : 71-78)
ความหมายแรก การประเมินความพยายาม
การประเมิ น ผลแผนงานโครงการในความหมายแรก มี จ ดุ เน้ น อยทู่ี่ การประเมิ น ความ
พยายาม (Effort evaluation
หรื อ Input evaluation) โดยมีฐานคติที่สำาคญ
ั ว่า ภายในระบบมี
กลไกที่เป็ นอตัโนมตัิในการนำาปั จจยันำาเข้ า (Input) ได้ ดำาเนินการให้ เกิดเป็ นปั จจยัสง่ออก (Output)
ดงันนั้ การประเมินผลในความหมายแรกจงึหมายถึง การประเมินความพยายามด้ วยความ
เชื่อมนั่ว่า เมื่อใสค่วามพยายามหรื อปั จจยันำาเข้ าไปสรู่ะบบแล้ วจะมีกระบวนการอตัโนมตัิในการนำา
ปั จจยันำาเข้ าไปดำาเนินการให้ เกิดปั จจยัสง่ออกที่เราต้ องการในที่สดุ
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ความหมายท่สีอง การประเมินผลลัพธ์
เพื่อแก้ ไขจดุออ่นของการประเมินผลแผนงาน/โครงการ ในความหมายแรก ซงึ่ปั ญหาว่าเรา
ไมอ่าจมนั่ใจได้ ว่าปั จจยันำาเข้ าที่เราสง่เข้ าไปในระบบ ได้ ก่อให้ เกิดปั จจยัสง่ออกอยา่งที่เราต้ องการ
หรื อไม่ การประเมินผลในความหมายนีจ้งึหนัมาเน้ นที่การประเมินผลลพัธ์ (Effect evaluation หรื อ
Output Evaluation)
ดงันี ้ การประเมินผลในความหมายที่สองจงึหมายถึงการประเมินผลลพัธ์ที่เกิดขนึ้โดยเชื่อ
ว่า ผลลพัธ์ที่เกิดขนึ้นนั้ เกิดจากแผนงาน/โครงการซงึ่เป็ นปั จจยันำาเข้ านนั่เอง
ความหมายท่สีาม การประเมินผลความสัมพนัธ์ เชงิสาเหตุและผลระหว่ างแผน
งาน/โครงการกับผลลัพธ์ /ผลกระทบ
โดยที่การประเมินผลในความหมายแรก และการประเมินผลที่สองตา่งก็มีจดุบกพร่ องทงั้คู่
กลา่วคือ การประเมินความพยายามในความหมายแรก ขาดความสนใจในการตรวจสอบว่าได้ เกิด
ผลลพัธ์/ผลกระทบตามที่แผนงาน/โครงการต้ องการบรรลหุรื อไม่ ในขณะที่การประเมินผลลพัธ์ ใน
ความหมายที่สอง ขาดความสนใจที่จะตรวจสอบว่าผลลพัธ์/ผลกระทบที่วดัได้ เป็ นผลที่เกิดขนึ้สืบ
เนื่องมาจากแผนงาน/โครงการที่เราดำาเนินการหรื อไม่ จงึได้ มีความพยายามที่จะประเมินผลด้ วย
การตรวจสอบ เชื่อมโยงความสมัพนัธ์เชิงสาเหตแุละผลของแผนงาน/โครงการที่เราดำาเนินการกบั
ผลลพัธ์/ผลกระทบที่เกิดขนึ้ นกัวิชาการท่านแรกที่เสนอแนวคิดการประเมินผลตามความหมายนีค้ือ
Edward A Suchman (1967) ซงึ่เป็ นผ้เูสนอแนะให้ นำาเอาระเบียบวิธีวิจยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
วิจยัตามรู ปแบบการทดลอง (Experimental Research) มาใช้ เป็ นแนวทางในการประเมินผลแผน
งาน/โครงการ ซงึ่จะช่วยให้ สามารถสรุ ปความสมัพนัธ์เชิงสาเหตแุละผลระหว่างแผนงาน/โครงการ
ในฐานะที่เป็ นตวัแปรสาเหตหุรื อตวัแปรอิสระ (Explanatory or Independent Variable)
ดงันนั้ การประเมิน ผลในความหมายที่ สาม จงึ หมายถึง การประเมิ นความสมัพนั ธ์ เ ชิง
สาเหตแุละผลระหว่างแผนงาน/โครงการกบัผลลพัธ์ ผลกระทบที่เกิดขนึ้ โดยนำาเอาระเบียบวิธีวิจยั
แบบการวิจยัทดลองเข้ ามาใช้ เป็ นแนวทางในการประเมินผล
จุดม่ ุงหมายของการประเมินผลแผนงาน/โครงการ
ทวีศกัดิ์ สทูกวาทิน (วารสารการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนปี ที่ 8 ฉบบัที่ 3 กนัยายน –
ธนัวาคม 2542 : 78 – 79 ) หากพิจารณาอยา่งผิวเผิน การประเมินผลแผนงาน/โครงการน่าจะมีจดุ
มงุ่หมายเพื่อตรวจสอบความสำาเร็ จของโครงการ กลา่วคือ เป็ นการตรวจสอบว่าแผนงาน/โครงการ
ได้ ก่อให้ เกิดผลลพัธ์ /ผลกระทบตามที่เราต้ องการหรื อไม่ ถ้ าแผนงาน/โครงการได้ ก่อให้ เกิดผลลพัธ์ /
ผลกระทบตามที่ เราต้ องการ เราเรี ยกว่าโครงการประสบความสำา เร็ จ ตรงกนั ข้ ามถ้ า แผนงาน/
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โครงการไมก่่อให้ เกิดผลลพัธ์ /ผลกระทบตามที่เราต้ องการเราเรี ยกว่า โครงการประสบความล้ ม
เหลว (ปรุชยั เปี่ ยมสมบรูณ์ 2538 , หน้ า 26 – 30)
ถ้ าพิจารณาจดุมงุ่หมายของการประเมินผล ในมมุมองด้ านการบริ หารจะพิจารณาถึงผล
ประโยชน์ ใช้ สอยของผลสรุ ปของการประเมินที่ ได้ ซงึ่มีตอ่นกับริ หาร กลา่วคื อ นกับริ หารจะนำา
สารสนเทศ (Information) ที่ ได้ จากผลสรุ ปของการประเมิน ผลไปใช้ ประโยชน์ อ ยา่ งไร เมื่ อ ร้ ูว่ า
โครงการประสบความล้ มเหลว หรื อโครงการประสบความสำาเร็ จ ในมมุมองเช่นนีจ้ดุมงุ่หมายที่แท้
จริ งของการประเมินผลแผนงาน/โครงการน่าจะอยทู่ี่การสารสนเทศให้ กบันกับริ หาร เพื่อใช้ ประกอบ
การตดัสินใจ เกี่ยวกบัอนาคตของแผนงาน/โครงการที่ถกูประเมินว่างาน/โครงการนนั้สมควรมีการ
ปรับปรุ งหรื อสมควรล้ มเลิก หรื อสมควรขยายผลเพื่อดำาเนินการตอ่ไป จากการทบทวนวรรณกรรม
และองค์ความร้ ูที่เกี่ยวกบัการบริ หารโครงการและการประเมินผลโครงการ ตามที่ได้ นำาเสนอมาแล้ ว
นนั้ ผ้วูิจยัเห็นว่าการบริ หารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลเป็ นการบริ หารองค์กรประเภทหนงึ่ ดงันนั้
บคุลลภายในองค์กรจงึต้ องมีความร้ ูความเข้ าใจในความหมาย องค์ ประกอบหรื อการดำา เนินการ
ตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อจะได้ บริ การแก่ประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ สว่นการประเมินธรรมาภิ
บาลขององค์กรนนั้ ผ้วูิจยัเห็นว่าจำาเป็ นอยา่งยิ่งที่จะต้ องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานเพื่อ
ผ้เูกี่ยวข้ องจะได้ ทราบว่า การปฏิบตัิงานเป็ นไปในทิศทางที่กำาหนดไว้ ในนโยบายหรื อไมเ่พียงไร และ
นำาผลการประเมินที่ได้ มาทำา การปรั บปรุ งแก้ ไขนโยบาย ระบบงาน ให้ สามารถบริ หารจดัการเพื่อ
ความสำาเร็ จตามเป้าหมายตอ่ไป

แนวคดิเก่ ียวกับความร้ ูความเข้ าใจ

ไพศาล ชโนวรรณ (2547 : 14 - 15) กลา่วถึงแนวคิดเกี่ยวกบัความร้ ูความเข้ าใจว่า
The Lexicon Webster Dictionary (1974) ได้ ให้ ความหมายว่า ความร้ ู หมายถึง ความร้ ู
เกี่ยวกบัข้ อเท็จจริ ง กฎเกณฑ์ และโครงสร้ างที่เกิดขนึ้จากการศกึษา ค้ นคว้ า หรื อ เป็ นความร้ ูเกี่ยว
กบัสถานที่ สิ่งของ หรื อบคุคลซงึ่ได้ จากการสงัเกต ประสบการณ์ หรื อรายงาน การรับร้ ูข้อเท็จจริ ง
เหลา่นีต้้องชดัเจน และต้ องอาศยัเวลา
วิธีการวดัความร้ ู (ชวาล แพรัตกลุ ,2526 : 201) ได้ แนวคิดไว้ ว่าใครมีความร้ ูในเรื่ องนนั้ ๆ
หรื อไม่ เราทำาโดยตงั้คำาถามที่เกี่ยวกบัเนือ้เรื่ อง วิธีการ ความร้ ูรวบยอด ของเรื่ องราวนนั้ ให้ เขาตอบ
โดยจะถามแตเ่พี ย งอยา่ งใดอยา่ งหนงึ่ หรื อ ครบทกุ อยา่ งก็ ไ ด้ ถ้ า ใครสามารถตอบได้ ถกู ต้ อ ง
สอดคล้ องกบัที่เขาเคยสงั่สอนอบรมกนัไว้ ก็ เรี ยกว่า เป็ นผ้ทูี่มีความร้ ูในเรื่ องนนั้วิชานนั้ คำา ถาม
ประเภทความร้ ูทกุชนิดเป็ นการวดัความสามารถ ในการระลกึออกของความจำาที่เคยบนัทกึไว้ ใน
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สมองมาก่อนทงั้สิน้ จงึกลา่วได้ ว่า คนที่มีความร้ ู ก็คือ ผ้ทูี่จำาเรื่ องราว วิธีการ และความคิดรวบยอด
ของเรื่ องนนั้ได้ ก็สามารถระลกึทงั้ 3 สิ่งนนั้ออกมาได้
มิทตนั เจ โรเสนเบริ ก์ และเคลิก แอล โฮแลนด์ (ยทุธนา ทรัพย์สมบรูณ์ ,2538:25 อ้ างอิงมา
จาก Mitton J.Ronsenberg และ Carl L. Hovland.1960 ) อธิ บายว่า ความเข้ าใจ ได้ แก่ ความ
เชื่อ หรื อความนกึคิด (concept) หรื อการสำา เหนี ยก (conception) ตอ่สิ่งใดสิ่งหนงึ่ ซงึ่เป็ นไปทงั้
ทางดีและไมด่ี ความร้ ูความเข้ าใจนีเ้ป็น สิ่งที่ถ่ายทอดจากกลมุ่สงัคมมาสตู่วับคุคล
ธาริ ยา เสาวรัญ (2542:8) ได้ สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกบัความร้ ูความเข้ าใจ ที่นกัวิชาการได้ ให้ คำา
อธิบายแตกตา่งกนัไปว่า ความร้ ู หมายถึง ข้ อเท็จจริ ง เป็ นสิ่งที่ได้ รับจากการเรี ยนร้ ู การค้ นพบ หรื อ
ประสบการณ์ เป็ นข้ อมลูเฉพาะเกี่ยวกบับางเรื่ อง ความร้ ูเป็ นเรื่ องเกี่ยวกบัระดบัการระลกึถึงสิ่ง
เฉพาะและขบวนการตา่ง ๆ ซงึ่เป็ นพฤติกรรมขนั้ต้ นเกี่ยวกบัการจำาได้ ระลกึได้ ความร้ ูย้ำา ในเรื่ อง
ขบวนการทางจิตวิทยาของความจำา เป็ นขบวนการเชื่ อมโยงเกี่ยวกบัการจดัระเบียบใหม่ เมื่อมี
ความร้ ูแล้ วจะมี ความสามารถทางปั ญ ญา ได้ แ ก่ ความเข้ าใจ การนำา ไปใช้ การวิ เ คราะห์ การ
สงัเคราะห์ และการประเมินผลได้ ทงั้นีข้นึ้อยกู่บัประสบการณ์ของแตล่ะบคุคลเป็ นสำาคญ
ั
จากการศกึษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบั “ความร้ ูความเข้ าใจ” ที่นกัวิชาการได้ ให้ คำาอธิบาย
แตกตา่งกนัไป สรุปได้ ว่า ความร้ ู คือ ความสามรถในการจดจำา หรื อการระลกึเกี่ยวกบัความคิดที่รับ
ร้ ูมา เช่น ความร้ ูในสิ่งเฉพาะอยา่งใดอยา่งหนงึ่ ความร้ ูในวิธีการที่จะกระทำา ความร้ ูเกี่ยวกบักฎ
เกณฑ์ ที่ได้ รับร้ ูมา ซงึ่ความร้ ูเป็ นพฤติกรรมขนั้ต้ นเท่านนั้ สว่น “ความเข้ าใจ” คือ ความเชื่ อหรื อ
ความนกึคิดในสิ่งที่ได้ รับร้ ูมา ซงึ่อาจเป็ นไปได้ ทงั้ทางดีและไมด่ี

การป ระ กวด อ ง ค์ กรป กค รอ ง ส่ วน ท้ อ ง ถ่นิ ท่มีี การบ ริ ห า รจดั การท่ดีี
ของกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถ่นิ
ตามพระราชบญ
ั ญตัิกำา หนดแผนและขนั้ตอนการกระจายอำา นาจ ให้ แก่องค์ กรปกครอง
สว่นท้ องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 12 (11) กำา หนดให้ คณะกรรมการกระจายอำา นาจให้ แก่องค์ กร
ปกครองสว่นท้ องถิ่น พิจารณาหลกัเกณฑ์ การจดัสรรเงินอดุหนนุ ให้ องค์ กรปกครองสว่นท้ องถิ่น
ตามความจำาเป็ น ซงึ่คณะกรรมการกระจายอำานาจได้ พิจารณาจดัสรรเงินสว่นหนงึ่เป็ นเงินอดุหนนุ
ให้ แก่ องค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นผ่านกรมสง่เสริ มการปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อ
เป็ นรางวลั สำา หรั บองค์ ก รปกครองสว่ นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก ารบริ ห ารจดั การที่ ดี โดยกรมสง่ เสริ ม การ
ปกครองท้ องถิ่นได้ กำาหนดหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ เพื่อประเมินองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่น ที่มีการบริ หาร
จดัการที่ดี โดยในปี 2546 และปี 2547 กรมสง่เสริ มฯ ได้ ประกาศรับสมคัรองค์กรปกครองสว่นท้ อง
ถิ่นที่สนใจเข้ าร่วมโครงการ แตใ่นปี 2548 และ 2549 กรมสง่เสริ มฯ ได้ กำาหนดให้ ทกุองค์กรปกครอง
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สว่นท้ องถิ่นเข้ าร่วมโครงการโดยกำาหนดเกณฑ์ประเมิน 60% ผ้ไูมผ่่านเกณฑ์ 60% จะไมม่ีสิทธิรับ
เงินพิเศษ (โบนสั)
การประเมินองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นที่มีการบริ หารจดัการที่ดี มีวิธีดำาเนินการโดย กรม
สง่เสริ มฯ ได้ จดัทำาแบบประเมินแล้ วให้ องค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นแตล่ะแห่ง นำาเสนอหลกัฐาน ผล
งานโครงการ เอกสารเฉพาะหน้ า หรื อสว่นที่แสดงได้ ว่าได้ ดำา เนินการตามกิจกรรมตา่ง ๆ ตาม
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ให้ ค ะแนนในแบบประเมิ น เช่ น หน้ า ฎี ก าเบิ ก เงิ น บนั ทกึ อนญ
ุ าต อนมุ ตัิ
รายงาน ป้ายประชาสมัพนัธ์ เป็ นต้ น แจ้ งให้ กรรมการซงึ่กรมสง่เสริ มฯ ตงั้ขนึ้พิจารณาประเมินจาก
เอกสารที่นำาเสนอและตรวจสอบสภาพเป็ นจริ งตา่ง ๆ ผ้ทูี่ได้ รับรางวลัจะมีเงินอดุหนนุมอบให้ เป็ น
รางวลัตามที่กรมสง่เสริ ม ฯ กำาหนดในแตล่ะปี
การประเมิ น องค์ ก รปกครองสว่ นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก ารบริ ห ารจดั การที่ ดี ของกรมสง่ เสริ ม ฯ
ประจำาปี 2548 (กรมสง่เสริ มการปกครองท้ องถิ่น , 2548) แบง่การประเมินเป็ น 2 สว่น คือ
ส่ วนท่ี 1 การบริ หารราชการเพื่อให้ เกิดประโยชน์สขุของประชาชน การให้ ประชาชนเป็ น
ศนูย์กลาง และแก้ ไขปั ญหาตามความเดือดร้ อนของประชาชนซงึ่แบง่รายละเอียดเป็ น
1.1 ความซื่อสตัย์และความโปร่ งใสในการบริ หาราชการ ซงึ่จะมีการตรวจสอบ
เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรื อสิ่งบง่ชีท้ี่แสดงให้ เห็นว่าองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นได้ เปิ ดเผย เผยแพร่
ข้ อมลูขา่วสารเกี่ยวกบันโยบายผลการดำาเนินการจดัซือ้ จดัจ้ าง รายงานการเงิน ฯลฯ ให้ ประชาชน
ได้ รับทราบ ตรวจสอบว่ามี การวางระบบควบคมุภายในตามระเบีย บคณะกรรมการตรวจเงิ น
แผ่นดิน ว่าด้ วยการกำาหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 หรื อไม่ ตรวจสอบว่ามีการจดั
ตงั้ศนูย์ข้อมลูขา่วสารหรื อมีการเผยแพร่ ข้ อมลูขา่วสารให้ ประชาชนทวั่ไปได้ รับร้ ูมากน้ อยเพียงใด
และยงัตรวจสอบการสง่เสริ มหรื อสนบัสนนุเพื่อดำาเนินกิจกรรมด้ านการแก้ ไขปั ญหาทจุริ ตคอร์ รัปชนั
1.2 การลดขนั้ตอนการปฏิบตัิงานและการอำานวยความสะดวกเพื่อประชาชนซงึ่
จะมีการตรวจสอบว่า มีการแตง่ตงั้คณะทำางานปรับปรุ งขนั้ตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ
หรื อไม่ มีการมอบอำานาจในการปฏิบตัิหน้ าที่หรื อไม่ มีการกำาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็ จของงานให้
บริ การตา่ง ๆ ตามข้ อเสนอแนะนำาของกระทรวงมหาดไทยและได้ ประกาศให้ ประชาชนรับทราบหรื อ
ไม่ ตรวจสอบการอำานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีแผนผงักำาหนดผ้รูับผิดชอบ มีการรับความ
คิดเห็น มีแบบฟอร์ มพร้ อมตวัอยา่งการกรอกและมีการให้ บริ การประชาชนนอกเวลาราชการ
1.3 การให้ ประชาชนเป็ นศนูย์ กลางและการแก้ ไขปั ญหาความเดือดร้ อนของ
ประชาชน มีการตรวจสอบรายงานการประชมุสภาท้ องถิ่นว่าผ้บูริ หารและหน่วยปฏิบตัิงานของท้ อง
ถิ่นรับฟั ง และนำาปั ญหาความต้ องการเกี่ยวกบัการบริ การสาธารณะของสมาชิกสภาท้ องถิ่น และ
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ประชาชนไปดำาเนินการอยา่งเต็มความสามารถ และรายงานให้ สภาท้ องถิ่นทราบถึงความก้ าวหน้ า
หรื อไมเ่พียงใด ตรวจสอบบนัทกึข้ อร้ องเรี ยนตอ่องค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่น และรายงานผลการ
ดำาเนินการตามข้ อเรี ยกร้ อง ตรวจสอบเอกสารการดำาเนินงานตามภารกิจการกระจายอำานาจให้ แก่
องค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่น พ.ศ. 2543 และตรวจสอบการประเมินความพงึพอใจของประชาชนใน
การให้ บริ การของท้ องถิ่น
1.4 การทำา กิ จกรรมเพื่ อประโยชน์ ของประชาชน มีการตรวจสอบการดำา เนิ น
กิจกรรมด้ านตา่ง ๆ คือ ด้ านการสง่เสริ มคณ
ุ ภาพชีวิต ศิลปวฒ
ั นธรรม ประเพณี และภมูิปัญญา
ท้ องถิ่น ด้ านการบริ หารจดัการและอนรุักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ด้ านการสง่เสริ ม
เศรษฐกิจและแก้ ไขปั ญหาความยากจน ด้ านการจดัระเบียบชมุชน สงัคม และการรักษาความสงบ
เรี ยบร้ อย
ส่ วนท่ี 2 ผลสมัฤทธิ์ตอ่ภารกิจ ประสิทธิภาพและความค้มุคา่ในเชิงภารกิจขององค์กร
ปกครองสว่นท้ องถิ่น ซงึ่แบง่รายละเอียดเป็ น
2.1 การจดัทำาแผนพฒ
ั นาประจำาปี ที่สอดคล้ องกบัความต้ องการของประชาชน
โดยตรวจสอบว่ามีการจดัทำา แผนพฒ
ั นาประจำา ปี ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยการ
วางแผนพฒ
ั นาขององค์ กรปกครองสว่นท้ องถิ่น พ.ศ. 2541 หรื อไม่ ตรวจสอบเอกสารการจดัทำา
แผนพฒ
ั นาว่าประชาชนมีสว่นร่วมในการจดัทำาแผน และการจดัทำาแผนสอดคล้ องกบัความต้ องการ
ของประชาชนหรื อไม่ และตรวจสอบการแจ้ งแผนพฒ
ั นาประจำาปี ตอ่หน่วยงานตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2.2 การติดตามและประเมินผล โดยตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒ
ั นาประจำาปี ตรวจสอบการรายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒ
ั นาประจำาปี และการประกาศให้ ประชาชนทราบ และตรวจสอบร้ อยละของการ
ปฏิบตัิตามแผนพฒ
ั นาประจำาปี
2.3 การบรูณาการร่ วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่น
อื่น ๆ โดยตรวจสอบความร่ วมมือกนัระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มีการปฏิบตัิงานร่ วมกนั
หรื อมีแผนการดำาเนินงานที่สอดคล้ องไปในทิศทางเดียวกนัและองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นอืน่
2.4 การพฒ
ั นาองค์ความร้ ู ความสามารถของบคุลากร โดยตรวจสอบการจดัฝึ ก
อบรมและพฒ
ั นาความร้ ูความสามารถของบคุลากรโดยองค์กร เช่น การสง่เข้ าร่ วมกบัองค์กรหรื อ
ราชการอื่น ๆ และตรวจสอบจำานวนร้ อยละของบคุลากรที่ได้ รับการอบรมในรอบปี

43

ธรรมาภบิาลของเทศบาลตาำบลกาำแพง
เทศบาลตำาบลกำาแพง เป็ นเทศบาลที่ได้ รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสขุาภิบาลตำาบล
กำาแพง เมื่อวนัที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบญ
ั ญตัิการเปลี่ยนแปลงฐานะ จากสขุาภิบาล
เป็ นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซงึ่ปั จจบุนัเป็ นเทศบาลขนาดกลาง ตงั้อยใู่นพืน้ที่ หมทู่ี่ 3 และ หมทู่ี่ 4
ตำาบลกำาแพง อำาเภอละงู จงัหวดัสตลู มีพืน้ที่ 2.61 ตารางกิโลเมตร ซงึ่เป็ นพืน้ที่ใจกลางเมืองละงู
มีประชากรทงั้สิน้ 5,063 คน แบง่เป็ นชาย 2,458 คน หญิง 2,605 คน จำานวนครัวเรื อน 2,027 ครัว
เรื อน ประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชีพค้ าขาย รองลงมาคืออาชีพเกษตรกรรม รับจ้ างทวั่ไป และ
ประมงพืน้บ้ าน (เทศบาลตำาบลกำาแพง 2548 : 9 -12)
เทศบาลตำาบลกำาแพงเป็ นเทศบาลที่ยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริ หารจดัการ ดงัจะเห็น
ได้ จากวิสยัทศัน์ของเทศบาลที่กำาหนดว่า “บริ หารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อคณ
ุ ภาพชีวิตที่
ดี มงุ่สเู่มืองน่าอยทู่ี่ยงั่ยืน” และนโยบายของผ้บูริ หารที่แถลงตอ่สภาเทศบาล เมื่อวนัที่ 3 มีนาคม
2547 ที่กำาหนดให้ วาระ 4 ปี ตอ่ไปของการบริ หารเป็ น “4 ปี แห่งการบริ หารจดัการที่ดีตามหลกัธร
รมาภิบาล เพื่อพฒ
ั นาเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้ อมชมุชน นำาเทศบาลตำาบลกำาแพงมงุ่สเู่มือง
น่าอยทู่ี่ยงั่ยืน”
เทศบาลตำา บลกำา แพง ได้ เข้ าร่ วมโครงการประกวดองค์ กรปกครองสว่นท้ องถิ่ นที่ มีก าร
บริ หารจดัการที่ดีของกรมสง่เสริ มการปกครองท้ องถิ่น ตงั้แตเ่ริ่ มโครงการปี แรกในปี 2546 และเข้ า
ร่ วมตอ่เนื่องมาทกุปี ซงึ่จากการประเมินของคณะกรรมการ ฯ เทศบาลตำาบลกำาแพง ได้ รับรางวลั
องค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นที่มีการบริ หารจดัการที่ดี 3 ปี ซ้ อน คือ ในปี 2546 , 2547 และ 2548 ดงั
เอกสาร 2 ปี เกียรติยศ เทศบาลตำาบลกำาแพง 2547,2548 ที่กลา่วว่าสำาหรับเทศบาลตำาบลกำาแพง
นนั้ ได้ มีการพิจารณาโครงการตา่ง ๆ ที่ได้ ดำาเนินการ เช่น โครงการก่อสร้ างลานกีฬาต้ านยาเสพติด
โครงการพฒ
ั นาด้ านกีฬา “ร่วมใจต้ านภยัยาเสพติด” โครงการจดัตงั้ศนูย์พฒ
ั นาเด็กเลก็ โครงการ
ก่อสร้ างอาคารศนูย์ จำา หน่ายสินค้ า พื น้เมือ ง โครงการจดัตงั้พิ พิธ ภณ
ั ฑ์ พื น้บ้ านละง ู โครงการ
ก่อสร้ างศนูย์สง่เสริ มการท่องเที่ยวและแหลง่เรี ยนร้ ูศิลปวฒ
ั นธรรมท้ องถิ่น โครงการก่อสร้ างสว่น
ราชการเทศบาลตำา บลกำา แพง โครงการปรั บปรุ งตลาดกลางเพื่อการเกษตรและประมงพื น้บ้ าน
โครงการก่อสร้ างครูะบายน้ำ า ถนนทกุสายในเขตเทศบาล โครงการจดัตงั้ลานค้ าชื่นมื่นคืนวนัพธุ
โครงการปรับปรุ งก่อสร้ างถนนในเขตเทศบาล โครงการปรั บปรุ งภมูิทศัน์เมือง โครงการขดุลอก
คลองปากปิ งและปรับปรุงแหลง่น้ำ าห้ วยแหมน โครงการก่อสร้ างสถานธนานบุาล โครงการก่อสร้ าง
ศนูย์บริ การสาธารณสขุ และโครงการก่อสร้ างท่าเทียบเรื อประมงพืน้บ้ าน ซงึ่โครงการเหลา่นีเ้ป็ น
ผลงานที่เดน่ชดั เป็ นไปตามความต้ องการของประชาชน สามารถแก้ ปัญหาความเดือดร้ อนของพี่
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น้ องประชาชนได้ อยา่งครอบคลมุ และครบถ้ วน จากผลงานดงักลา่ว เทศบาลตำาบลกำาแพงจงึได้ รับ
“รางวลัธรรมาภิบาล” ตงั้แตป่ี 2546 เพราะความมงุ่มนั่และแน่วแน่ในการใช้ หลกัธรรมาภิบาล เพื่อ
บริ หารพฒ
ั นาท้ องถิ่น เทศบาลตำา บลกำา แพงจงึมีผลงานตอ่มาเรื่ อย ๆ จนทำา ให้ ได้ รับ “รางวลัธร
รมาภิบาล” นีต้อ่เนื่องมาอีก 2 ปี คือ ปี 2547 และ ปี 2548 อนัถือเป็ นความสำาเร็ จอยา่งยอดเยี่ยม
ในการบริ หาร
นอกจากรางวลัองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นที่มีการบริ หารจดัการที่ดี ของกรมสง่เสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่น 3 ปี ซ้ อนแล้ ว เทศบาลตำา บลกำา แพงยงัได้ รับรางวลัพระปกเกล้ า สำา หรั บองค์ กร
ปกครองสว่นท้ องถิ่นที่มีความเป็ นเลิศด้ านความโปร่งใส และสง่เสริ มการมีสว่นร่วมของประชาชน
ซงึ่จดัโดยวิทยาลยัพฒ
ั นาการปกครองท้ องถิ่น สถาบนัพระปกเกล้ า ปี 2548 และ ปี 2549 2 ปี
ซ้ อน สถาบนั พระปกเกล้ า (2548 : 96) กลา่วถึ ง จดุ เดน่ที่ แ สดงถึ ง การมี ส ว่ นร่ ว มและความ
โปร่งใสของเทศบาลตำาบลกำาแพงว่า
การมีสว่นร่วม
เทศบาลตำาบลกำาแพง เป็ นเทศบาลที่มีความโดดเดน่ในการรวมกลมุ่ของประชาคม กลมุ่
องค์ กรชมุชนและชมรมอยา่งเข้ มแข็ง อาทิ ชมรมไทเก็ก ชมรมแอโรบิก กลมุ่อาสาสมคัรตา่ง ๆ
คณะกรรมการพฒ
ั นาตลาดสด เป็ นต้ น ซงึ่มีเทศบาลสนบัสนนุทำาให้ เกิดการรวมกลมุ่ สง่ผลให้ การ
ดำาเนินงานของเทศบาล โดยเฉพาะการจดัทำาแผนยทุธศาสตร์ ท้องถิ่นได้ รับความร่ วมมือและมีสว่น
ร่ วมจากประชาชนเป็ นอยา่งดี โดยจดัให้ มีเวทีประชาคมเพื่อรับฟั งข้ อเสนอแนะจากประชาชนเป็ น
หลกั เทศบาลยงัมีช่องทางเพื่อประชาสมัพนัธ์ ข้อมลูขา่วสาร เช่น เอกสารแผ่นพบั เสียงตามสาย
รถประชาสมัพนัธ์ บอร์ ดประชาสมัพนัธ์ทงั้ 8 ชมุชน
โครงการที่โดดเดน่ เช่น โครงการจดัตงั้ศนูย์ กลางการเรี ยนร้ ู โครงการปรั บปรุ งห้ องน้ำ า ผ้ ู
พิ การ โครงการเสริ มเพิ่ มความร้ ูมงุ่ สมู่หาวิ ท ยาลยั โครงการเทศบาลพบประชาชน โครงการ
ปรับปรุงศนูย์พฒ
ั นาเด็กและ โครงการสอนอา่นคมัภีร์อลักรุอา่นเป็ นแห่งแรกในจงัหวดัสตลู
ความโปร่งใส
เทศบาลตำาบลกำาแพง มีระบบการรับแจ้ งเรื่ องราวร้ องทกุข์ แบบครบวงจรผ่านช่องทางตา่ง
ๆ ไมว่า่ จะเป็ นศนูย์ร้องเรี ยนที่เทศบาล ต้รูับเรื่ องราวร้ องทกุข์ที่ตลาดสดและหน้ าเทศบาล นอกจาก
นีย้งัให้ มีกรรมการชมุชนร่ วมเป็ นคณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้ าง และตรวจรับงาน มีการประกาศขา่ว
ให้ ประชาชนทราบและร่ วมตรวจสอบ เมื่อมีการทำา สญ
ั ญาจ้ าง อีกทงั้ในปี 2547 เทศบาลตำา บล
กำาแพง ได้ รับรางวลัองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นที่มีการบริ หารจดัการที่ดี ของกระทรวงมหาดไทย
และไมเ่คยถกูตงั้ข้ อสงสยัในประเด็นการทจุริ ตของสำานกังานตรวจเงินแผ่นดิน
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วิทยาพฒ
ั นาการปกครองท้ องถิ่น สถาบนัพระปกเกล้ า (2549 : 48-49) กลา่วถึงเทศบาล
ตำาบลกำาแพงว่า
เทศบาลตำา บลกำา แพงเน้ นความโปร่ งใสในการบริ หารงานในหลายรู ปแบบ ตงั้แตก่ารให้
ประชาชนเข้ าเป็ นคณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้ างและตรวจรับงาน มีการประกาศรายงานบญ
ั ชีรับ –
จ่าย และการแสดงแผนการจดัหาพสัดใุห้ ประชาชนรับทราบ มีการเผยแพร่ ข้อมลูขา่วสารที่สำาคญ
ั
ผ่านเสียงตามสาย ป้ายชมุชน ป้ายประกาศเทศบาล การประชมุที่สำา คญ
ั ของเทศบาล เช่น การ
ประชมุสภา จะจดัให้ มีการถ่ายทอดเสียงผ่านเสียงตามสาย และเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ าร่ วม
ประชมุ ได้ มี ก ารจดั ตงั้ ศนู ย์ รั บ แจ้ ง ข้ อ มลู ขา่ วสารการทจุ ริ ต มี ก ารกำา หนดเวลาการให้ บ ริ ก าร
ประชาชนในแตล่ะขนั้ตอนของบริ การ รวมถึงการปรับปรุ งและลดเวลาขนั้ตอนการบริ การ นอกจาก
นีฝ้่ายสภายงัร่ วมตรวจสอบการดำา เนินงานของเทศบาล โดยมีการจดัทำา เป็ นเอกสารสรุ ปผลการ
ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของฝ่ ายบริ หาร
สำาหรับการมีสว่นร่ วมของประชาชนเทศบาลมีความโดดเดน่ และเป็ นกำาลงัสำาคญ
ั ในการ
รวมกลมุ่ของประชาคม ชมุชน และชมรมอยา่งเข้ มแข็ง ซงึ่พบว่ากลมุ่ชมรมและประชาชนเข้ าร่วมใน
กลมุ่ชมรมมากขนึ้เรื่ อย ๆ สง่ผลให้ การดำาเนินงานของเทศบาลเกิดขนึ้จากความต้ องการของคนใน
ท้ องถิ่นอยา่งแท้ จริ ง โดยเทศบาลเปิ ดโอกาสให้ แตล่ะกลมุ่เสนอความต้ องการผ่านแผนชมุชนมายงั
เทศบาล แล้ วเทศบาลนำามาบรูณาการกลนั่กรอง และสง่กลบัให้ ประชาชนพิจารณาเห็นชอบอีกครัง้
ก่อนดำาเนินการ เพื่อให้ ตอบสนองตอ่สิ่งที่ประชาชนต้ องการมากที่สดุ ซงึ่การดำาเนินการที่เกิดจาก
ประชาชนเช่นนี ้ นำาไปสคู่วามร่ วมมือ ร่ วมแรง ร่ วมใจจากประชาชนอยา่งมาก ดงัเห็นได้ จากการ
ก่อสร้ างบาลาเซาะห์ในหมบู่้านที่มีผ้บูริ จาคที่ดินให้ แล้ วเทศบาลช่วยเหลือในเรื่ องวสัดกุ่อสร้ างโดย
อาศยัแรงงานจากคนในท้ องถิ่นมาช่วยกนัสร้ างโดยไมม่ีคา่ตอบแทน หรื อ งานวนัเด็กที่เทศบาลทำา
หน้ าที่เพียงผ้ปูระสานงานเท่านนั้แตก่ิจกรรมเป็ นไปอยา่งยิ่งใหญ่ นอกจากนีเ้ทศบาลยงัจดัให้ มี
กิจกรรมทางด้ านศิลปวฒ
ั นธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่เน้ นการปลกุจิตสำานกึ ความร้ ูสกึเป็ นเจ้ าของ
และต้ องการพฒ
ั นาท้ องถิ่นมากมาย อาทิ โครงการสอนเสริ มการอา่นคมัภีร์อลักรุอา่น โครงการ
อดุหนนุกิ จกรรมทางศาสนา โครงการปรั บปรุ งพิพิธ ภณ
ั ฑ์ พืน้บ้ านละง ู โครงการสายใยสองวยั
เป็ นต้ น
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งานวจิยัท่เีก่ ียวข้ อง
เบญจวรรณ วนัดีศรี (2546: บทคดัยอ่)
การวิจยั เรื่ อง การศกึษาความเป็ นธรรมาภิบาลของนายกองค์ การบริ หารสว่นตำา บลใน
จงัหวดัร้ อยเอ็ด มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาระดบัความเป็ นธรรมาภิบาลและปั จจยัที่มีความสมัพนัธ์
กบัธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริ หารสว่นตำาบล ในจงัหวดัร้ อยเอ็ด อนัได้ แก่ อายุ ระดบัการ
ศกึษา ความร้ ูความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ และความร้ ูความเข้ าใจในการปกครองด้ วยหลกัธรรมาภิ
บาล ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ นายกองค์ การบริ หารสว่นตำา บลในจงัหวดัร้ อยเอ็ด จำา นวน
186 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ คา่ร้ อยละ คา่อนัดบั
คา่เฉลี่ย คา่สว่นเบี่ยงแบนมาตรฐาน และคา่ไคแสควร์ ซงึ่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมลูเพื่ อทดสอบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างปั จจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัธรรมาภิบาล ของนายกองค์การบริ หารสว่นตำาบล
ในจงัหวดัร้ อยเอ็ด
ผลการวิจยั พบว่า นายกองค์ การบริ หารสว่นตำา บล ในจงัหวดัร้ อยเอ็ดมีธรรมาภิบาลใน
ภาพรวมอยใู่นระดบัสงู เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านความมีประสิทธิ ภาพ ด้ านความรับ
ผิดชอบ ด้ านคณ
ุ ธรรม ด้ านนิติธรรม มีธรรรมาภิบาลระดบัสงู สว่นด้ านความโปร่งใส ด้ านการมีสว่น
ร่วม มีธรรมาภิบาลระดบัตา่ำ สำาหรับปั จจยัตา่ง ๆ ซงึ่ได้ แก่ความร้ ูความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ และ
ความร้ ูความเข้ าใจในการปกครองด้ วยหลกัธรรมาภิบาล ผลการวิจยัพบว่ามีความสมัพนัธ์ กบัธร
รมาภิบาลของนายกองค์การบริ หารสว่นตำาบล ขณะที่อายุ ระดบัการศกึษาไมม่ีความสมัพนัธ์กบัธร
รมาภิบาลของนายกองค์การบริ หารสว่นตำาบล ในจงัหวดัร้ อยเอ็ด
ข้ อเสนอแนะ คือ องค์การบริ หารสว่นตำาบลควรมี การประชาสมัพนัธ์เปิ ดเผยข้ อมลูขา่วสาร
การทำางานขององค์การบริ หารสว่นตำาบล ให้ เป็ นไปตามพระราชบญ
ั ญตัิข้อมลูขา่วสาร
พ.ศ. 2539 และจดัระบบสารสนเทศให้ ประชาชนได้ รับร้ ูอยา่งทวั่ถึงโดยใช้ สื่อขององค์ การบริ หาร
สว่นตำาบลและองค์การบริ หารสว่นตำาบล ควรเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่นร่ วมในกิจกรรม
ขององค์การบริ หารสว่นตำาบลมากยิ่งขนึ้ ตงั้แตก่ารมีสว่นร่ วมในการบริ หารงาน การรั บร้ ูขา่วสาร
การแสดงความคิดเห็นในการตดัสินใจทำาอะไร อยา่งไรขององค์การบริ หารสว่นตำาบล รวมทงั้การ
ตรวจสอบ การประเมินผลงานขององค์ การบริ หารสว่นตำา บล รวมถึงมีสว่นร่ วมในการถอดถอนผ้ ู
บริ หารหรื อสมาชิกองค์ การบริ หารสว่นตำา บล ที่ ประชาชนเห็นว่าปฏิบตัิงานเสียหายล้ มเหลว มี
พฤติกรรมเสื่อมเสีย ทงั้นีเ้พื่อให้ ประชาชนเกิดจิตสำานกึ หวงแหนและรั กษาสิทธิและผลประโยชน์
ของท้ องถิ่นตนเอง
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สถาบนัพระปกเกล้ า (2546, บทสรุปยอ่)
งานวิจยัของ ภาคภมูิ นิยมวิทยพนัธ์ุ (2546: 21) ซงึ่ทำาวิจยัเรื่ องความเป็ นธรรมาภิบาลใน
องค์ ก ารบริ ห ารสว่นตำา บล : ศกึ ษากรณี อ งค์ การบริ ห ารสว่นตำา บลดงบงั อำา เภอประจนั ตคาม
จงัหวดัปราจีนบรุี มีตวัชีว้ดัธรรมาภาลที่ใช้ ใน อบต. ประกอบด้ วยตวัชีว้ดัเกี่ยวกบัการมีสว่นร่วมและ
ความโปร่งใส มีดงันี ้
การมีสว่นร่วมของประชาชน ประกอบด้ วย
1. ฝ่ ายบริ หาร อบต. ได้ ใช้ กลไกประชาพิจารณ์ในการตดัสินใจในเรื่ องสำาคญ
ั ที่มีผลกระ
ทบตอ่ประชาชนและชมุชนตำาบลหรื อไม่
2. เมื่อมีข้อขดัแย้ งระหว่างเจ้ าหน้ าที่ของ อบต. และประชาชน ได้ มีการจดัเวทีเพื่อไตส่วน
สาธารณะว่าข้ อเท็จจริ งคืออะไร
3. อบต. ควรจดัให้ มีการลงประชามติของประชาชน ในโครงการที่ไมส่ามารถหาฉนัทามติ
ได้
4. การให้ ประชาชนเข้ าร่ วมฟั งการประชมุของสภา อบต. ได้ ซงึ่มีการระบไุว้ ในบนัทกึของ
กระทรวงมหาดไทยถึง อบต.
5. การให้ ประชาชนมีสว่นในการวางแผนและจดัทำาแผนพฒ
ั นาตำาบล เพื่อทำาข้ อบงัคบังบ
ประมาณประจำาปี ของ อบต. โดยนำาแผนที่จดัทำาแล้ วมาทำาประชาพิจารณ์ ตามหนงัสือสงั่การของ
มหาดไทย ปี พ.ศ. 2541
ความโปร่งใส ประกอบด้ วย
1. การจดัตงั้หน่วยการให้ ข้อมลูขา่วสารแก่ประชาชน
2. การจดัตงั้คณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสของสมาชิก อบต.
กลา่วได้ ว่า การมีสว่นร่ วมของประชาชนเป็ นกระบวนการที่ให้ ประชาชนร่ วมตดัสินใจใน
การดำาเนินงาน ร่วมรับร้ ูข้อมลูข้ อเท็จจริ ง ร่วมแสดงความคิดเห็น ไมว่่าจะเป็ นในรู ปแบบของการลง
ประชามติ การทำาประชาสงัคม ประชาคม ซงึ่นำาไปสกู่ารมีสว่นร่วมในการตรวจสอบงานขององค์กร
ปกครองสว่นท้ องถิ่น ซงึ่หมายถึงความโปร่งใสในองค์กร ที่พร้ อมเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีสว่นร่วม
ในการรับร้ ูและตรวจสอบได้ ดงันนั้หลกัการในการปกครองท้ องถิ่นที่ควรควบคไู่ปกบัการมีสว่นร่วม
เพื่อนำาไปสกู่ารบริ หารงานตามหลกัธรรมาภิบาลคือความโปร่งใส
สถาบนัพระปกเกล้ า (2546,บทสรุปยอ่)
รายงานการวิจยัเรื่ องตวัชีว้ดัธรรมาภิบาลฉบบันีเ้ป็นการวิจยัเอกสาร ซงึ่มีวตัถปุระสงค์หลกั
3 ประการคือ 1) เพื่อรวบรวมข้ อมลู แนวปฏิบตัิ และตวัชีว้ดัธรรมาภิบาลทงั้ในประเทศไทยและทาง
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ตา่งประเทศ 2) เพื่อจำาแนก และจดักลมุ่ตวัชีว้ดัธรรมาภิบาล และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการ
สร้ างตวัชีว้ดัธรรมาภิบาล
นอกจากสว่นที่ 1 ซงึ่เป็ นบทนำาที่กลา่วถึงความสำาคญ
ั ของงานวิจยั วตัถปุระสงค์ระเบียบ
วิธีการศกึษาและประโยชน์ ของงานวิจยัแล้ ว รายงานฉบบันีย้งัประกอบด้ วย เนื อ้หาอีก 4 สว่น
กลา่วคือ สว่นที่ 2 เป็ นการรวบรวมและเรี ยบเรี ยงเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้ องกบัธรรมาภิบาล
ซงึ่ครอบคลมุ วิวฒ
ั นาการ นิยาม และองค์ประกอบของธรรมาภิบาล สว่นที่ 3 เป็ นเรื่ องธรรมาภิบาล
ในประเทศไทยและตา่ งประเทศ ซงึ่ กลา่ วถึ ง การใช้ และตวั ชี ว้ ดั ธรรมาภิ บ าลในตา่ งประเทศ
(สหรัฐอเมริ กา ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย และบอสซาวานา) สว่นที่ 4 เป็ นกรอบตวัชีว้ดัธรรมาภิบาลที่
มี 5 ประเด็นหลกั คือ ความชอบธรรม ความโปร่ งใส การตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพ และ
การมีสว่นร่ วมในแตล่ะประเด็นได้ จดัหมวดหมู่ ออกเป็ น 4 ด้ าน คือ กฎหมาย สงัคม เศรษฐกิจ
และการเมือง นอกจากนีย้งัมีตวัชีว้ดั และตวัอยา่งตวัชีว้ดัทงั้เชิงคณ
ุ ภาพและเชิงปริ มาณ สำาหรับใน
สว่นที่ 5 นนั้ เป็ นข้ อเสนอแนะ และสรุปผลการวิจยั สาระสำาคญ
ั ของสว่นนีป้ระกอบด้ วยประเด็น
ตา่ง ๆ ดงันี ้ คือ การเลือกใช้ คำาธรรมาภิบาล กรอบธรรมาภิบาลและองค์ประกอบเรี ยนร้ ูใช้ ธรรมาภิ
บาลจากตา่งประเทศ ปั ญหาและอปุสรรคของการใช้ ธรรมาภิบาลสำารวจความโปร่ งใสในประเทศ
การจดัทำาตวัชีว้ดัคอรัปชนั่และพฒ
ั นาปั จจยัเกี่ยวข้ อง กลไกในการสร้ างธรรมาภิบาล เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อจดัสร้ างตวัชีว้ดั พร้ อมข้ อเสนอเกี่ยวกบัโครงสร้ างของคณะกรรมการสร้ างตวัชีว้ดั
ผลการวิ จ ยั พบว่า การใช้ คำา “ธรรมาภิ บาล” มี ความหมายหลากหลาย เช่ น ในที่ ต า่ง
ประเทศใช้ คำา ว่า Good Governance มีความหมายหลากหลายตามกลมุ่ผ้ใูช้ ซงึ่แบง่ออกได้ 3
กลมุ่ คือ กลมุ่ธรรมาภิบาลอำา นาจนิยม กลมุ่ธรรมาภิบาลเสรี นิยม และกลมุ่ธรรมาภิบาลชมุชน
นิยม แม้ จะแตกตา่งในสว่นของกรอบความคิด แตท่กุกลมุ่มีเป้าหมายตรงกนัที่จะนำาหลกัธรรมา
ภิบาลไปปรับใช้ เพื่อประโยชน์ของการปฏิรูปเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและการปกครอง ดงันนั้การ
เร่งรัดหาข้ อยตุสิ ำาหรับกรอบความหมายของหลกัธรรมาภิบาล โดยผสมผสานแนวคิดเพื่อสร้ างหลกั
การที่ชดัเจนและมีเอกภาพ ซงึ่จะเป็ นกรอบแมบ่ทในการสร้ างตวัชีว้ดัที่มีคณ
ุ ภาพจงึเป็ นเรื่ องจำาเป็ น
สว่นการเรี ยนร้ ูการใช้ ธรรมาภิบาลจากตา่งประเทศ และนำา สาระที่เป็ นข้ อดีมาปรั บใช้ ยอ่มเป็ น
ประโยชน์ ตอ่การพฒ
ั นาตวัชีว้ดัธรรมาภิบาล แม้ ในบางกรณี อาจมีข้อจำา กดัเกี่ยวกบัลกัษณะบาง
ประการของวฒ
ั นธรรมไทยที่ไมเ่อือ้ตอ่การสง่เสริ มหลกัธรรมาภิบาลในสงัคมไทย แตก่็อาจผ่อน
คลายปั ญหาดงักลา่วได้ โดยมีการปรับให้ เหมาะสมกบัวฒ
ั นธรรมของไทย
นอกเหนือจากการให้ ความสำาคญ
ั กบัขนั้ตอนการวิเคราะห์ความจำาเป็ น ในการสร้ างตวัชี ้
วดัธรรมาภิบาล และวงจรการสร้ างตวัชีว้ดัการจดัทำาฐานข้ อมลูของตวัชีว้ดัธรรมาภิบาลโดยเฉพาะ
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การทบทวนจดัหมวดหมตู่วัชีว้ดั และการคดัเลือกดชันีกลางของตวัชีว้ดัที่เหมาะสม โดยรายงานนี ้
ยงัได้ เสนอตวัอยา่งฐานข้ อมลูที่สามารถจดัพิมพ์รายงานตวัชีว้ดัได้ หลายรู ปแบบ เช่น รายงานตวัชี ้
วดั ที่ จำา แนกตามประเภท องค์ ป ระกอบ และด้ า นตา่ ง ๆ รายงานตวั ชี ว้ ดั ที่ ส ร้ างขนึ้ ในแตล่ ะปี
รายงานแสดงจำานวนตวัชีว้ดั และหมวดหมทู่ี่แตล่ะหน่วยงานควรจะนำาไปใช้ และรายงานสรุ ปตวัชี ้
วดัที่ถึงเวลาต้ องทบทวนใหม่
โครงสร้ างของคณะทำางานการสร้ างตวัชีว้ดัเป็ นเรื่ องสำาคญ
ั เช่นกนั ดงันนั้การจดัโครงสร้ าง
ให้ มีขนาดกะทดัรัด ประกอบด้ วยทรัพยากรบคุคลที่มีความร้ ู ความสามารถ และมีความชำานาญ
เพื่อผลกัดนัให้ มีการนำาหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ ให้ มีผลในทางนโยบาย และภาคปฏิบตัิอยา่งแท้ จริ ง
สถาบนัพระปกเกล้ า (2548,สรุปผลการวิจยั)
รายงานวิจยัการประเมินองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นที่มีความเป็ นเลิศ ด้ านความโปร่ งใส
และการมีสว่นร่วมของประชาชน ประจำาปี 2548 สรุปผลการวิจยัว่า
การวิจยัประเมินองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นที่มีความเป็ นเลิศด้ านความโปร่ งใสและการมี
สว่นร่ วมของประชาชน ตามโครงการรางวลัพระปกเกล้ า ประจำา ปี 2548 มีวตัถปุระสงค์ เพื่อจดั
อนัดบัองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นที่สมคัรเข้ าร่ วมโครงการรางวลัพระปกเกล้ า ประจำาปี 2548 ที่มี
ความเป็ นเลิศด้ านความโปร่งใสและการมีสว่นร่วมของประชาชน เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการรางวลั
พระปกเกล้ า ประจำาปี 2548
การวิจยัประเมินองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่น คณะผ้วูิจยัได้ ทำา การประเมินผลเพื่อเป็ นไป
ตามหลกัการวิจยัประเมินผล ทงั้นี ้ ได้ วางขอบเขตการประเมินให้ เป็ นการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ขององค์กรปรกครองสว่นท้ องถิ่น ที่สมคัรเข้ าร่ วมโครงการและใช้ ผลการปฏิบตัิงานเฉพาะในรอบปี
ตงั้แตว่นัที่ 15 มิถนุายน 2547 ถึง 15 พฤษภาคม 2548 สว่นกรอบเนือ้หาการประเมินใช้ แนวทาง
การจดัทำาภารกิจและอำานาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองสวนท้ องถิ่น เป็ นฐานในการสร้ างตวัชีว้ดัโดย
แบง่ ออกเป็ นตวั ชี ว้ ดั ขนั้ พื น้ ฐาน (Audit Indicators) และตวั ชี ว้ ดั ขนั้ พฒ
ั นา (Performance
Indicators) ซงึ่มงุ่เน้ นประเมินผลการปฏิบตัิงานด้ านความโปร่ งใสและกระบวนการมีสว่นร่ วมของ
ประชาชน วิธีการศกึษาใช้ ข้อมลูเอกสารและเอกสารประกอบใบสมคัรพร้ อมหลกัฐานกบัการใช้
ข้ อมลูภาคสนามทงั้การใช้ แบบสอบถามประชาชน กลมุ่ องค์กรชมุชน และการจดัประชมุสนทนา
กลมุ่ (Forcus Groups Interview)
การวิจยัประเมินผล ได้ แบง่ระดบัการประเมินองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่น ออกเป็ น 2 ระดบั ได้ แก่
1. ระดบัองค์การบริ หารสว่นจงัหวดั (อบจ.) ถือเป็ นองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นระดบับน
(Upper level) หรื อระดบัการทำาโครงการหรื อกิจกรรมภาพรวมของจงัหวดั
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2. ระดบัเทศบาลและองค์การบริ หารสว่นตำาบล (อบต.) ถือเป็ นองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่น
ระดบัลา่ง (Lower level) ที่มีภารกิจและอำานาจหน้ าที่เฉพาะในเขตพืน้ที่ของตนเอง
ผลการวิจยัประเมินผล
ขนั้ที่ 1 ผลการพิจารณาใบสมคัรและเอกสารที่แนบมาพร้ อมใบสมคัรขององค์กรปกครอง
สว่นท้ องถิ่นที่สมคัรเข้ าร่วมโครงการ
พบว่า มีองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นที่เข้ าร่ วมโครงการประกวดใน “โครงการรางวลัพระ
ปกเกล้ าประจำาปี 2548” มีจำานวนทงั้สิน้ 422 แห่ง แยกออกเป็ น
องค์การบริ หารสว่นจงัหวดั จำานวน 20 แห่ง
เทศบาล จำานวน 174 แห่ง
องค์การบริ หารสว่นตำาบล จำานวน 228 แห่ง
ในจำานวนองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นที่สมคัรเข้ าร่ วมโครงการทงั้หมด 422 แห่ง ได้ นำามา
พิจารณาตรวจสอบคณ
ุ สมบตัิเบือ้งต้ น โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานตามอำานาจหน้ าที่ที่ต้อง
ทำาซงึ่เป็ นไปตามตวัชีว้ดัขนั้พืน้ฐานที่กำาหนดไว้ ซงึ่แสดงให้ เห็นถึงกระบวนการมีสว่นร่ วมและความ
โปร่ งใส และมีความครบถ้ วนสมบรูณ์ของเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ที่แนบมากบัใบสมคัรตามตวัชีว้ดั
ขนั้พืน้ฐานที่กำาหนดไว้
ผลปรากฏว่า มีองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นทีผ่านเกณฑ์ความครบถ้ วนสมบรูณ์ตามตวัชีว้ดั
ขนั้พืน้ฐานที่กำาหนดไว้ มีจำานวน 255 แห่ง ดงันี ้
องค์การบริ หารสว่นจงัหวดั จำานวน 13 แห่ง
เทศบาล จำานวน 98 แห่ง
องค์การบริ หารสว่นตำาบล จำานวน 144 แห่ง
องค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นที่ผ่านความครบถ้ วนสมบรูณ์ ทงั้หมด 255 แห่ง คณะผ้วูิจยันำา
มาพิจารณา ให้ คา่คะแนนโดยต้ องมีผลรวมคา่คะแนนตามตวัชีว้ดัขนั้พืน้ฐาน และตวัชีว้ดัขนั้พฒ
ั นา
กำาหนดคา่คะแนนซงึ่วางเกณฑ์คา่คะแนน T-Score ที่กำาหนดไว้ ดงันี ้
องค์การบริ การสว่นจงัหวดั กำาหนดคา่คะแนน T-Score ร้ อยละ 50 ขนึ้ไป พบว่า มี อบจ. ที่
ผ่านเกณฑ์จำานวน 7 แห่ง
เทศบาล กำา หนดคา่คะแนน T-Score ร้ อยละ 60 ขนึ้ ไป พบว่ า มี เ ทศบาลที่ ผ่ า นเกณฑ์
จำานวน 24 แห่ง
องค์ การบริ หารสว่นตำา บล กำา หนดคา่คะแนน T-Score ร้ อยละ 60 ขนึ้ไป พบว่าองค์ การ
บริ หารสว่นตำาบลที่ผ่านเกณฑ์จำานวน 20 แห่ง
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ขนั้ที่ 2 ผลการประเมินการปฏิบตัิงาน
ผลการปฏิบตัิงานขององค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นในระดบัองค์การบริ หารสว่นจงัหวดัและ
ระดบัเทศบาล องค์การบริ หารสว่นตำาบล มาจากการนำาผลการรวมคะแนนจาก 3 สว่น มาพิจารณา
คือ
ระดบัองค์การบริ หารสว่นจงัหวดั พิจารณาผลรวมคา่คะแนนจาก 3 สว่น คือ
1. ผลคา่คะแนน T-Score ตามเกณฑ์ตวัชีว้ดั แปลงเป็ นคา่ร้ อยละ 50
2. ผลคา่คะแนนจากแบบสอบถามความพงึพอใจและความเชื่อถือไว้ วางใจของประชาชน
ตอ่องค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่น คิดเป็ นร้ อยละ 25
3. คา่คะแนนจากการลงพืน้ที่ประชมสนทนากลมุ่ คิดเป็ นร้ อยละ 25
ระดบัเทศบาล และองค์การบริ หารสว่นตำาบล พิจารณาผลรวมคะแนนจาก 3 สว่น คือ
1. ผลคา่คะแนน T-Score ตามเกณฑ์ตวัชีว้ดั แปลงคา่เป็ นคา่คะแนนร้ อยละ 50
2. ผลคา่คะแนนจากแบบสอบถามความพงึพอใจและความเชื่อถือไว้ วางใจของประชาชน
ตอ่องค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่น คิดเป็ นร้ อยละ 35
3. คา่คะแนนจากการลงพืน้ที่ประชมสนทนากลมุ่ คิดเป็ นร้ อยละ 15
ผลการประเมินองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่น ปรากฎผลดงันี ้
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินผลในระดบัองค์การบริ หารสว่นจงัหวดั (อบจ.) จำานวน 7 แห่ง
ลำาดบั ชื่อองค์การบริ หาร คา่ T-score
ความพงึ
สนทนากลมุ่
ที่
สว่นจงัหวดั
(50%)
พอใจ(25%)
(25%)
(อบจ.)
T
W
T
W
T
W
1. อบจ.ภเูก็ต
74.4 37.2 84.0 21.0 91.5 22.9
2. อบจ.ตรัง
52.5 26.3 70.0 17.5 84.0 21.0
3. อบจ.ลำาพนู
56.3 28.1 64.0 16.0 72.0 18.0
4. อบจ.พทัลงุ
50.4 25.2 65.2 16.3 82.0 20.5
5. อบจ.นครศรี ฯ
56.3 28.1 64.0 16.0 68.0 17.0
6. อบจ.ปั ตตานี
53.1 26.5 58.7 14.7 69.6 17.4
7. อบจ.อบุลราชธานี 53.1 26.5 58.5 14.6 66.5 16.6
หมายเหตุ : T = คา่ T – Scors
W (weight) = การปรับคา่คะแนน T – Scors เป็ นคา่ร้ อยละ

คะแนนรวม
(100%)
T
W
249.9 81.1
206.5 64.8
192.3 62.1
197.6 62.0
188.3 61.1
181.5 58.6
178.1 57.7
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ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินผลในระดบัเทศบาล จำานวน 24 แห่ง

ลำาดบั
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ชื่อเทศบาล

ทต.อโุมงค์
ทม.ศรี สะเกษ
ทน.อดุรธานี
ทน.ยะลา
ทน.ตรัง
ทน.เชียงราย
ทต.บางพระ
ทต.ปริ ก
ทม.ท่าข้ าม
ทต.กำาแพงเพชร
ทต.กำาแพง สตลู
ทน.นนทบรุี
ทต.ตาคลี
ทม.ตะพานหิน
ทต.สนัมหาพน
ทม.สกลนคร
ทต.ท่ามะเดื่อ
ทม.พิจิตร
ทน.สงขลา
ทม.บ้ านพรุ
ทม.ลำาพนู
ทต.เกาะสมยุ

คา่ T-score
(50%)
T
69.7
67.9
77.9
67.3
69.1
70.3
66.1
69.1
62.6
65.0
61.5
64.4
60.9
66.7
63.8
60.3
63.2
64.4
60.3
62.6
62.0
67.9

W
34.8
34.0
38.9
33.7
34.5
35.1
33.1
34.5
31.3
32.5
30.7
32.2
30.4
33.4
31.9
30.1
31.6
32.2
30.1
31.3
31.0
34.0

ความพงึ
พอใจ
(25%)
T
W
74.0 25.9
69.4 24.3
62.8 22.0
76.0 26.6
68.0 23.8
70.0 24.5
74.8 26.2
69.1 24.2
75.7 26.5
73.3 25.7
75.1 26.3
66.7 23.3
74.0 25.9
62.1 21.7
64.7 22.7
66.0 23.1
63.1 22.1
59.8 20.9
64.4 22.2
59.9 21.0
56.5 19.8
51.9 18.2

สนทนากลมุ่
(25%)
T
86.0
98.0
80.0
84.0
88.0
78.0
79.3
82.2
84.2
81.2
86.5
85.4
80.0
80.8
66.8
75.3
71.1
73.4
75.7
71.0
71.3
59.9

W
12.9
14.7
12.0
12.6
13.2
11.7
11.9
12.3
12.6
12.2
13.0
12.8
12.0
12.1
10.0
11.3
10.7
11.0
11.4
10.6
10.7
9.0

คะแนนรวม
(100%)
T
229.7
235.3
220.7
227.3
225.1
218.3
220.2
220.4
222.5
219.5
223.1
216.4
214.9
209.6
195.4
201.6
197.4
197.5
199.5
193.5
189.8
179.7

W
73.6
73.0
72.9
72.9
71.5
71.3
71.2
71.0
70.4
70.4
70.0
68.3
68.3
67.2
64.6
64.5
64.4
64.1
63.7
62.9
61.5
61.2
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ตารางที่ 4 (ตอ่)
คา่ T-score
ความพงึ
สนทนากลมุ่
ลำาดบั
ชื่อเทศบาล
(50%)
พอใจ(25%)
(25%)
ที่
T
W
T
W
T
W
23. ทต.เวียงสระ
60.3 30.1 58.0 20.3 66.4 10.0
24. ทม.หลม่สกั
66.1 33.1 48.2 16.9 60.4 9.1
หมายเหตุ : T = คา่ T – Scors
W (weight) = การปรับคา่คะแนน T – Scors เป็ นคา่ร้ อยละ

คะแนนรวม
(100%)
T
W
184.7 60.4
174.7 59.1

ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินในระดบัองค์การบริ หารสว่นตำาบล (อบต.) จำานวน 20 แห่ง
ลำา
ดบั
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ชื่อองค์การบริ หาร
สว่นตำาบล
(อบต.)
อบต.ท่งุช้ าง
อบต.เวียง
อบต.เขาสามยอด
อบต.โพตลาดแก้ ว
อบต.เมืองเก่า
อบต.หงาว
อบต.แมล่าด
อบต.บ้ านหลวง
อบต.สเุทพ
อบต.เวียงพางคำา
อบต.บ้ านด้ าย
อบต.โนนขา่
อบต.พลกรัง
อบต.สำานกัตะคร้ อ

คา่ T-score
(50%)
T
W
66.1 33.1
72.0 36.0
65.0 32.5
62.0 31.0
73.2 36.6
69.1 34.5
64.5 32.2
70.8 35.4
69.1 34.5
60.3 30.1
62.0 31.0
63.2 31.6
61.5 30.7
63.8 31.9

ความพงึ
พอใจ(25%)
T
W
89.4 31.3
80.0 28.0
90.0 31.5
90.0 31.5
76.0 26.6
77.1 27.0
80.0 28.0
66.0 23.1
70.7 24.7
80.0 28.0
78.4 27.5
70.2 24.6
67.5 23.6
64.8 22.7

สนทนากลมุ่
(25%)
T
W
91.6 13.7
90.0 13.5
89.8 13.5
92.1 13.8
83.0 12.5
83.4 12.5
90.8 13.6
87.0 13.1
80.0 12.0
86.5 13.0
84.0 12.6
74.2 11.1
83.7 12.6
80.1 12.0

คะแนนรวม
(100%)
T
W
247.1 78.1
242.0 77.5
244.8 77.5
244.1 76.3
232.2 75.7
229.6 74.0
235.3 73.8
223.8 71.6
219.8 71.2
226.8 71.1
224.5 71.1
207.6 67.3
212.6 66.9
208.7 66.6
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ตารางที่ 5 (ตอ่)
ชื่อองค์การบริ หาร คา่ T-score
ความพงึ
สนทนากลมุ่
ลำาดบั
สว่นตำาบล
(50%)
พอใจ(25%)
(25%)
ที่
(อบต.)
T
W
T
W
T
W
15. อบต.ห้ องแซง
62.0 31.0 67.3 23.6 75.6 11.3
16. อบต.ป่ าสกั
64.4 32.2 64.7 22.6 70.4 10.6
17. อบต.เชิงดอย
62.6 31.3 64.6 22.6 72.7 10.9
18. อบต.วงัหินลาด
64.4 32.2 54.6 19.1 71.7 10.8
19. อบต.จมุพล
60.3 30.1 59.2 20.7 68.8 10.3
20. อบต.ปากพนู
60.3 30.1 52.8 18.5 64.4 9.7
หมายเหตุ : T = คา่ T – Scors
W (weight) = การปรับคา่คะแนน T – Scors เป็ นคา่ร้ อยละ

คะแนนรวม
(100%)
T
W
205.0 65.9
199.5 65.4
200.0 64.8
190.6 62.2
188.3 61.1
177.4 58.3

ขนั้ที่ 3 นำา ผลการจดั อนั ดบัองค์ ก รปกครองสว่ นท้ อ งถิ่ น เสนอตอ่ คณะกรรมการ
พิจารณาองค์ กรปกครองสว่นท้ องถิ่นที่มีความเป็ นเลิศด้ านความโปร่ งใสและการมีสว่นร่ วมของ
ประชาชน โดยในระดบัองค์การบริ หารสว่นจงัหวดั ระดบัเทศบาลและองค์การบริ หารสว่นตำาบลจะ
ต้ องมีคะแนนรวมตงั้แต่ ร้ อยละ 60 ขนึ้ไป ปรากฏว่าองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นที่มีผลคะแนนรวม
ตามที่กำาหนดไว้ ผ่านเกณฑ์ดงันี ้
ในระดบัองค์การบริ หารสว่นจงัหวดัที่นำาเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ มีจำานวน 5 แห่ง
ในระดบัเทศบาลที่นำาเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ มีจำานวน 23 แห่ง
ในระดบัองค์การบริ หารสว่นตำาบลที่นำาเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ มีจำานวน 19 แห่ง
ขนั้ที่ 4 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมขององค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่น เพื่อเสนอให้ คณะ
กรรมการพิจารณาองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่น ที่มีความเป็ นเลิศด้ านความโปร่ งใสและการมีสว่น
ร่ วมของประชาชน เพื่อรับรางวลัพระปกเกล้ า ประจำา ปี 2548 ลงไปตรวจสอบความเหมาะสมใน
พืน้ที่
ในการพิจารณาของคณะกรรมการในขนั้นี ้ ได้ พิจารณาประกอบกบัข้ อมลูจากสำา นกังาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริ ตแห่งชาติ (ปปช.) และกรม
สง่เสริ มการปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในประเด็นเรื่ องการทจุริ ตและความไมโ่ปร่ งใสใน
การบริ หารงานขององค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่น ซงึ่ปรากฏว่า มีองค์ปกครองสว่นท้ องถิ่นทีมีเรื่ องร้ อง
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เรี ยนในประเด็นดงักลา่วและมีหลกัฐานมลูความจริ ง คณะกรรมการฯจะตดัสิทธิในการเข้ าเสนอชื่อ
เพื่อขอรับรางวลัพระปกเกล้ า
ดงันนั้ คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกจงึได้ กำา หนดเกณฑ์ ในการลงพื น้ที่เพื่อพิจารณา
องค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นที่ได้ รับรางวลัพระปกเกล้ า ประจำาปี 2548 โดยกำาหนดคะแนน ร้ อยละ
65 ขนึ้ไปในระดบัองค์การบริ หารสว่นจงัหวดั และร้ อยละ 70 ขนึ้ไป ในระดบัเทศบาลและองค์การ
บริ หารสว่นตำาบล ซงึ่มีองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่นอยใู่นเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ ดงันี ้
ระดบัองค์การบริ หารสว่นจงัหวดั มีจำานวน 2 แห่ง คือ
1. อบจ.ภเูก็ต
2. อบจ.ตรัง
ระดบัเทศบาล มีจำานวน 10 แห่ง คือ
1. เทศบาลตำาบลอโุมงค์
จ.ลำาพนู
2. เทศบาลเมืองศรี สะเกษ
จ.ศรี สะเกษ
3. เทศบาลนครยะลา
จ.ยะลา
4. เทศบาลนครตรัง
จ.ตรัง
5. เทศบาลนครเชียงราย
จ.เชียงราย
6. เทศบาลตำาบลบางพระ
จ.ชลบรุี
7. เทศบาลตำาบลปริ ก
จ.สงขลา
8. เทศบาลเมืองท่าข้ าม
จ.สรุาษฎร์ ธานี
9. เทศบาลตำาบลกำาแพงเพชร จ.สงขลา
10. เทศบาลตำาบลกำาแพง
จ.สตลู
ในระดบัองค์การบริ หารสว่นตำาบล มีจำานวน 10 แห่ง คือ
1. อบต.ท่งุช้ าง
จ.น่าน
2. อบต.เวียง
จ.เชียงราย
3. อบต.เขาสามยอด
จ.ลพบรุี
4. อบต.โพตลาดแก้ ว
จ.ลพบรุี
5. อบต.หงาว
จ.เชียงราย
6. อบต.แมล่าด
จ.กำาแพงเพชร
7. อบต.บ้ านหลวง
จ.เชียงใหม่
8. อบต.สเุทพ
จ.เชียงใหม่
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9. อบต.เวียงพางคำา
10.อบต.บ้ านด้ าย

จ.เชียงราย
จ.เชียงราย

กรอบแนวคดิในการประเมิน
จากการศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัที่เกี่ยวข้ องและจากวตัถปุระสงค์ ของการ
ประเมิน เพื่อให้ ทิศทางในการดำาเนินการศกึษาเกิดความชดัเจนยิ่งขนึ้ ผ้ศูกึษาจงึได้ กำาหนดกรอบ
แนวคิดและประเด็นในการประเมินขนึ้ดงัตอ่ไปนี ้
1. ประเมินความร้ ูความเข้ าใจในหลกัธรรมาภิบาลของบคุลากรเทศบาลตำาบลกำาแพง
2. ประเมินการปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบคุลากรเทศบาลตำาบลกำาแพง
3. ประเมินความเป็ นธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบลกำาแพง
ซงึ่กรอบแนวคิดในการประเมินธรรมาภิบาลเทศบาลตำาบลกำาแพงสรุปได้ ดงัตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 แสดงกรอบแนวคิดในการประเมินธรรมภิบาลเทศบาลตำาบลกำาแพง อำาเภอละงู จงัหวดั
สตลู
ประเด็น

ตวัชีว้ดั

ข้ อมลูที่
เครื่ องมือ
ต้ องการ
1. ความร้ ู ระดบัความ คะแนนความ แบบสอบ
ความ
ร้ ูความ
ร้ ูความเข้ าใจ ถาม
เข้ าใจใน เข้ าใจใน
ในหลกัธร
หลกั
หลกั
รมาภิบาลของ
ธรรมาภิ ธรรมาภิ
บคุลากร
บาลของ บาลของ
เทศบาล
บคุลากร บคุลากร
ตำาบลกำาแพง
เทศบาล เทศบาล
ตำาบล
ตำาบล
กำาแพง
กำาแพง
2. การ
ระดบัการ การปฏิบตัิ
แบบสอบ
ปฏิบตัิ
ปฏิบตัิงาน งานตามหลกั ถาม
งานตาม ตามหลกั
ธรรมาภิบาล
หลกั
ธรรมาภิ
ของบคุลากร
ธรรมาภิ บาลของ
เทศบาล
บาลของ บคุลากร
ตำาบลกำาแพง
บคุลากร เทศบาล
เทศบาล ตำาบล
ตำาบล
กำาแพง
กำาแพง

การเก็บข้ อมลู

การวิเคราะห์

เกณฑ์

บคุลากรของ
เทศบาลตำาบล
กำาแพง จำานวน
96 คน (ไมร่วม
นายกเทศมนตรี )

คา่ร้ อยละ

ร้ อยละ 60 ของ
บคุลากร
เทศบาลมีความ
ร้ ูความเข้ าใจ
หลกัธรรมาภิ
บาลในระดบัสงู

บคุลากรของ
เทศบาลตำาบล
กำาแพง จำานวน
96 คน (ไมร่วม
นายกเทศมนตรี )

คา่ร้ อยละ
คา่เฉลี่ย
และคา่ SD

ร้ อยละ 80 ของ
บคุลากร
เทศบาลมีการ
ปฏิบตัิงานตาม
หลกั
ธรรมาภิบาลใน
ระดบัสงูถึง
สงูมาก
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ตารางที่ 6 (ตอ่)
ประเด็น
3. ความ
เป็ น
ธรรมาภิ
บาลของ
เทศบาล
ตำาบล
กำาแพง

ตวัชีว้ดั

ข้ อมลูที่
เครื่ องมือ
ต้ องการ
ระดบัความ ความเป็ นธร แบบ
เป็ น
รมาภิบาล
สอบถาม
ธรรมาภิ
ด้ านนิติธรรม
บาลของ
ด้ านคณ
ุ ธรรม
เทศบาล
ด้ านความ
ตำาบล
โปร่งใส
กำาแพง
ด้ านการมี
สว่นร่วม
ด้ านความรับ
ผิดชอบ
ด้ านความค้มุ
คา่

การเก็บข้ อมลู

การวิเคราะห์

ประชาชนผ้มูีสิทธิ คา่เฉลี่ย
เลือกตงั้ในเขต
และคา่ SD
เทศบาลตำาบล
กำาแพง
จำานวน 3,361 คน
โดยสมุ่ตวัอยา่ง
อยา่งง่าย
จำานวน 350 คน

เกณฑ์
ความเป็ นธร
รมาภิบาลของ
เทศบาลตำาบล
กำาแพงโดยรวม
อยใู่นระดบัสงู
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บทท่ี 3
วิธีดาำเนินการวิจัย
การศกึษาเรื่ องการประเมินธรรมาภิบาลเทศบาลตำา บลกำา แพง อำาเภอละงู จงัหวดัสตลู
ในครัง้นี ้ ผ้ศูกึษาได้ ดำาเนินการศกึษาตามลำาดบัขนั้ตอนดงันี ้
1. กำาหนดแหลง่ข้ อมลูในการศกึษา
2. สร้ างและตรวจสอบคณ
ุ ภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมลู
3. ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมลู
4. วิเคราะห์ข้อมลู

แหล่ งข้ อมูลในการศึกษา
แหลง่ข้ อมลูทีใช้ ในการศกึษาครัง้นีก้ำาหนดเป็ น 2 ลกัษณะ คือ
1. แหล่ งข้ อมูลเอกสาร
ผ้ศูกึษาได้ รวบรวมเอกสารข้ อมลู และทฤษฏีที่เกี่ยวข้ องกบัธรรมาภิบาล แนวคิดทฤษฎี
ที่ เ กี่ ย วกบัการประเมิ น และข้ อ มลู ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกบั การบริ ห ารจดั การตามหลกั ธรรมาภิ บ าลของ
เทศบาลตำาบลกำาแพง
2. ประชากรท่ใีช้ ในการศึกษา
ผ้ศูกึษาได้ กำาหนดประชากรที่ใช้ ในการศกึษาเป็ น 2 สว่น คือ
ส่ วนท่ี 1 คือบคุลากรของเทศบาลตำาบลกำาแพง จำานวน 97 คน ซงึ่ประกอบด้ วย ฝ่ าย
บริ หาร 3 คน สมาชิกสภา 12 คน ข้ าราชการรวมลกูจ้ างประจำา 32 คน พนกังานจ้ างตามภารกิจ
25 คน และพนกังานจ้ างทวั่ไป 25 คน โดยเก็บข้ อมลูจากประชากรทงั้หมด ยกเว้ นนายกเทศมนตรี
ส่ วนท่ี 2 คือประชาชนผ้มูีสิทธิเลือกตงั้ในเขตเทศบาลตำา บลกำา แพง จำา นวน 3,361
คน โดยใช้ กลมุ่ตวัอยา่งแทนประชากรที่ต้องการศกึษา การกำา หนดขนาดกลมุ่ตวัอยา่งใช้ ตาราง
ของเครจซีและมอร์ แกน (Krejcie and Morgan ,1980) ได้ กลมุ่ตวัอยา่ง 345 คน ผ้ศูกึษาได้ ปรับ
กลมุ่ตวัอยา่งเป็ น 350 คน และใช้ วิธีสมุ่ตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดย
การสอบถามจากประชาชนผ้มูีสิทธิเลือกตงั้ จำานวน 350 คน
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เคร่ ืองมือท่ใีช้ ในการเกบ็รวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมลู
สำาหรับการศกึษาค้ นคว้ าคือแบบสอบถาม
ที่ผ้ศูกึษาได้ สร้ างขนึ้เอง โดยการศกึษาเอกสารข้ อมลูที่เกี่ยวข้ อง แล้ วมาออกแบบสอบถามให้
ครอบคลมุวตัถปุระสงค์ของการประเมินที่กำาหนดประกอบด้ วยแบบสอบถาม 2 ชดุ ดงันี ้
แบบสอบถามชุดท่ี 1 เป็ นแบบสอบถามเพื่อประเมินความร้ ูความเข้ าใจ และการปฏิบตัิ
งานตามหลกัธรรมาภิบาลของบคุลากรเทศบาลตำาบลกำาแพง ซงึ่ใช้ เก็บรวบรวมข้ อมลูจาก บคุลากร
ของเทศบาลตำาบลกำาแพงทงั้ 96 คน ประกอบด้ วย เนือ้หา 4 สว่น
ส่ วนท่ี 1 คำาถามเกี่ยวกบัข้ อมลูทวั่ไปของผ้ตูอบแบบสอบถามมีคำาถามทงั้หมด 4
ข้ อ
ส่ วนท่ี 2 คำา ถามเกี่ยวกบัความร้ ูความเข้ าใจในหลกัธรรมาภิบาล ของบคุลากร
เทศบาลตำา บลกำา แพง เป็ นคำา ถามแบบตรวจรายการ (Check-lists) ซงึ่มีคำา ตอบเป็ น 2 ตวัเลือก
(ใช่ หรื อไมใ่ช่) และให้ เลือกตอบเพียงข้ อเดียว จำานวนทงั้หมด 20 ข้ อ
การตรวจให้ คะแนนจะพิจารณาดงันี ้
ตอบถกูต้ องให้ 1 คะแนน
ตอบผิดให้
0 คะแนน
ส่ วนท่ี 3 เป็ นคำาถามเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงาน ตามหลกัธรรมาภิบาล ของบคุลากร
เทศบาลตำาบลกำาแพง มีคำาถามด้ านพฤติกรรมการปฏิบตัิ ทงั้หมด 20 ข้ อ
การตรวจให้ คะแนนจะพิจารณา จากคำาตอบของผ้ตูอบแบบสอบถาม ซงึ่กำาหนด
ให้ ผ้ตูอบแบบสอบถามตอบพฤติกรรมการปฏิบตัิของตนเองในแตล่ะข้ อคำาถาม ได้ 5 ระดบั โดยมี
เกณฑ์การให้ คะแนนดงันี ้
พฤติกรรมการปฏิบตัิ มากที่สดุ 5 คะแนน
พฤติกรรมการปฏิบตัิ มาก
4 คะแนน
พฤติกรรมการปฏิบตัิ ปานกลาง 3 คะแนน
พฤติกรรมการปฏิบตัิ น้ อย
2 คะแนน
พฤติกรรมการปฏิบตัิ น้ อยที่สดุ 1 คะแนน
ส่ วนท่ี 4 เป็ นคำาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกบัปั ญหา อปุสรรค และข้ อเสนอแนะ ใน
การปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาล
แบบสอบถามชุ ดท่ี 2 เป็ นแบบสอบถาม เพื่ อ ประเมิ น ความเป็ นธรรมาภิ บาล ของ
เทศบาลตำาบลกำาแพง ซงึ่ใช้ เก็บข้ อมลูจากประชาชน ประกอบด้ วย เนือ้หา 3 สว่น คือ
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ส่ วนท่ี 1 คำาถามเกี่ยวกบัข้ อมลูทวั่ไปของผ้ตูอบแบบสอบถามมีคำาถามทงั้หมด 4
ข้ อ
ส่ วนท่ี 2 คำาถามเกี่ยวกบัความเป็ นธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำาบลกำาแพง ตาม
หลกัธรรมาภิบาลทงั้ 6 ด้ าน คือ ด้ านนิติธรรม ด้ านคณ
ุ ธรรม ด้ านความโปร่งใส ด้ านการมีสว่นร่ วม
ด้ านความรับผิดชอบ และด้ านความค้มุคา่ โดยมีคำาถามแตล่ะด้ าน ๆ ละ 5 ข้ อ รวมทงั้หมด 30 ข้ อ
การตรวจให้ คะแนน จะพิจารณาจากคำาตอบของผ้ตูอบแบบสอบถาม ซงึ่กำาหนด
ให้ ผ้ตูอบแบบสอบถามแสดงความเป็ นธรรมาภิบาลในแตล่ะข้ อคำาถามได้ 5 ระดบั โดยมีเกณฑ์ให้
คะแนนดงันี ้
ความเป็ นธรรมาภิบาลมากที่สดุ 5 คะแนน
ความเป็ นธรรมาภิบาลมาก
4 คะแนน
ความเป็ นธรรมาภิบาลปานกลาง 3 คะแนน
ความเป็ นธรรมาภิบาลน้ อย
2 คะแนน
ความเป็ นธรรมาภิบาลน้ อยที่สดุ 1 คะแนน
ส่ วนท่ี 3 คำาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกบัปั ญหา อปุสรรค และข้ อเสนอแนะอื่น ๆ ใน
การจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของ เทศบาลตำาบลกำาแพง

วธิีการสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ ืองมือ
ผ้ศูกึษาได้ สร้ างเครื่ องมือ ที่มีเนือ้หาครอบคลมุวตัถปุระสงค์ของการประเมินที่ต้องการ
โดยมีขนั้ตอนการดำาเนินการ ดงันี ้
1. ศกึษาเอกสาร แนวคิด หลกัการ ทฤษฏีและงานวิจยัที่เกี่ยวข้ อง
2. กำาหนดขอบขา่ยเนือ้หาและกรอบแนวคิดในการประเมิน
3. สร้ างเป็ นแบบสอบถาม
4. นำาแบบสอบถามที่สร้ างขนึ้เสนอตอ่คณะกรรมการควบคมุภาคนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถกูต้ อง และรับการเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ ไข
5. นำาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ ว ให้ ผ้ทูรงคณ
ุ วฒ
ุ ิตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หา (Content Validity) แล้ วนำามาแก้ ไขตามที่ได้ รับคำาแนะนำา
6. นำา แบบสอบถามที่ ปรั บปรุ งแก้ ไ ขครั ง้ สดุ ท้ า ยแล้ ว ไปตรวจสอบความเชื่ อ มนั่ โดย
ทดสอบกบับคุลากรและประชาชน ของเทศบาลตำาบลท่งุหว้ า จงัหวดัสตลู ซงึ่มีลกัษณะใกล้ เคียง
กบักลมุ่ตวัอยา่งที่จะทำาการเก็บข้ อมลูจริ ง โดยทดสอบกบับคุลากรและประชาชนเทศบาลตำาบล
ท่งุหว้ าอยา่งละ 40 คน
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7. นำา แบบสอบถามที่ ได้ ทดลองมาวิ เ คราะห์ หาคา่ความเชื่ อ มนั่ โดยใช้ ส ตู รการหาคา่
สมั ประสิ ท ธิ์ เ อลฟ่ าของคอนบาซ (Cornbach Coefficient) พบว่ า คา่ ความเชื่ อ มนั่ ของ
แบบสอบถามการปฏิ บตัิ ง านตามหลกั ธรรมาภิ บ าลของบคุ ลากรเทศบาลเท่ า กบั 0.748 และ
แบบสอบถามความเป็ นธรรมมาภิบาลของเทศบาลเท่ากบั 0.758
8. นำาแบบสอบถามลงเก็บข้ อมลูจริ งจากกลมุ่ตวัอยา่ง

วธิีดาำเนินการเกบ็รวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมลูดำาเนินการตามขนั้ตอนดงันี ้
1. การเก็ บ ข้ อ มลู ความร้ ูค วามเข้ า ใจ และการปฏิ บ ตัิ ง านตามหลกั ธรรมาภิ บ าล ของ
บคุลากรเทศบาลตำาบลกำาแพง ซงึ่เก็บจากบคุลากรของเทศบาลนนั้ ใช้ วิธีให้ บคุลากรของเทศบาล
ตอบแบบสอบถามพร้ อมกนัในห้ องประชมุแบบตา่งคนตา่งทำา สว่นผ้ทูี่ไมเ่ข้ าประชมุให้ ตอบเพิ่มเติม
ภายหลงั
2. การเก็บข้ อมลูความเป็ นธรรมาภิบาลจากประชาชน เนื่องจากขณะทำาการศกึษาผ้ศูกึษา
ดำารงตำาแหน่งนายกเทศมนตรี ตำาบลกำาแพง ดงันนั้เพื่อลดความแปรปรวนคลาดเคลื่อนให้ เหลือน้ อย
ที่สดุ ผ้ศูกึษาได้ จ้างเจ้ าหน้ าที่จดัเก็บข้ อมลู 1 คน ซงึ่เป็ นผ้รูู้จกัพืน้ที่และประชาชนเป็ นอยา่งดีมา
ทำาการเก็บข้ อมลู
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มลู ทงั้ หมดได้ ดำา เนิ น การระหว่ า งวนั ที่ 1 สิ ง หาคม 2549 – 30
กนัยายน 2549

วธิีการวเิคราะห์ ข้อมูลและสถติทิ่ใีช้
แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ ผ้ศูกึษาจะทำาการตรวจสอบความสมบรูณ์ทกุฉบบั ก่อนลง
รหสัข้ อมลู จากนนั้จงึนำา ข้ อมลูทงั้หมดไปประมวลผลด้ วยเครื่ อ งคอมพิว เตอร์ โดยใช้ โ ปรแกรม
สำา เร็ จ รู ป SPSS (Statistical Package for Social Science) Version 11.5 โดยทำา การวิ เ คราะห์
ตามลำาดบัดงันี ้
1. ข้ อมูลท่วัไปของผ้ ูตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ใช้ คา่สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ การแจงความถี่คา่ร้ อยละ
2. ข้ อมูลความร้ ูความเข้ าใจในหลักธรรมาภบิาลของบุคลากรเทศบาล
การวิเคราะห์ใช้ คา่ร้ อยละ(Percentage) โดยนำาคะแนนรวมของผ้ตูอบแบบสอบถาม
แตล่ะคน มาหาคา่ร้ อยละของคะแนนที่ได้ แล้ วพิจารณาแปรผลจดัแบง่กลมุ่ออกเป็ น 3 ระดบั ดงันี ้
คะแนนร้ อยละ 0.0 – 49.9 หมายถึง มีความร้ ูความเข้ าใจในระดบัตา่ำ
คะแนนร้ อยละ 50.0 – 79.9 หมายถึง มีความร้ ูความเข้ าใจในระดบัปานกลาง
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คะแนนร้ อยละ 80.0 – 100.0 หมายถึง มีความร้ ูความเข้ าใจในระดบัสงู
เกณฑ์การประเมินที่ถือว่าผ่านเกณฑ์กำาหนด คือร้ อยละ 60 ของบคุลากรเทศบาล
มีความร้ ูความเข้ าใจหลกัธรรมาภิบาลในระดบัสงู
3. ข้ อมูลการปฏบิัตงิานตามหลักธรรมาภบิาลของบุคลากรเทศบาล
การวิ เคราะห์ ใช้ คา่เฉลี่ย(Mean) คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) และคา่ร้ อยละ
(Percentage) การแปรผลจะใช้ คา่เฉลี่ย(Mean) พิจารณาแบง่กลมุ่ออกเป็ น 5 ระดบั ดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.79 หมายถึง การปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาลระดบั
ตา่ำมาก
คะแนนเฉลี่ย 1.80 – 2.59 หมายถึง การปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาลระดบั
ตา่ำ
คะแนนเฉลี่ย 2.60 – 3.39 หมายถึง การปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาลระดบั
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.40 – 4.19 หมายถึง การปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาลระดบั
สงู
คะแนนเฉลี่ย 4.20 – 5.00 หมายถึง การปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาลระดบั
สงูมาก
เกณฑ์การประเมินที่ถือว่าผ่านเกณฑ์กำาหนดคือ ร้ อยละ 80 ของบคุลากรเทศบาล
ปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาล อยใู่นระดบัสงู
4. ข้ อมูลความเป็ นธรรมาภบิาลของเทศบาลตาำบลกาำแพง
การวิเคราะห์ใช้ คา่เฉลี่ย(Mean) คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การแปรผลจะใช้
คา่เฉลี่ย(Mean) พิจารณาแบง่กลมุ่ออกเป็ น 5 ระดบั ดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.79 หมายถึง ความเป็ นธรรมาภิบาลตา่ำมาก
คะแนนเฉลี่ย 1.80 – 2.59 หมายถึง ความเป็ นธรรมาภิบาลตา่ำ
คะแนนเฉลี่ย 2.60 – 3.39 หมายถึง ความเป็ นธรรมาภิบาลปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.40 – 4.19 หมายถึง ความเป็ นธรรมาภิบาลสงู
คะแนนเฉลี่ย 4.20 – 5.00 หมายถึง ความเป็ นธรรมาภิบาลสงูมาก
เกณฑ์การประเมินที่ถือว่าผ่านเกณฑ์กำาหนด คือความเป็ นธรรมาภิบาลรวมของ
เทศบาลตำาบลกำาแพง อยใู่นระดบัสงู
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5. ข้ อมูลความคดิเหน็ ปั ญหา อุปสรรคและข้ อเสนอแนะ
เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดใช้ วิเคราะห์เชิงคณ
ุ ภาพโดยการสรุปความคิดเห็น ปั ญหา
อปุสรรค และข้ อเสนอแนะตามเนือ้หา เพื่อจดัลำาดบัความถี่ของคำาตอบ

การกาำหนดเกณฑ์ การประเมิน
จากการปรึกษากบัที่ปรึกษาผ้เูชี่ยวชาญ ได้ กำาหนดเกณฑ์การประเมินดงันี ้
ความร้ ูความเข้ าใจหลักธรรมาภบิาลของบุคลากรเทศบาล แบง่ความร้ ู ความเข้ าใจ
เป็ น 3 ระดบั คือ ตา่ำ ปานกลาง และสงู โดยกำาหนดเกณฑ์การประเมินว่าร้ อยละ 60 ของบคุลากร
เทศบาลตำาบลกำาแพง มีความร้ ู ความเข้ าใจหลกัธรรมาภิบาลในระดบัสงู เหตผุลที่กำาหนดเกณฑ์
การประเมินดงันี ้ เนื่องจากกลมุ่ตวัอยา่ง คือบคุลากรของเทศบาลทงั้หมดมีความร้ ูระดบัปริ ญญาตรี
หรื อมากกว่า ไมถ่ึงร้ อยละ 50 และมีระดบัความร้ ูแตกตา่งกนัมาก คือตงั้แตป่ระถมศกึษา ถึง
ปริ ญญาโท และมีลกัษณะงานรับผิดชอบที่แตกตา่งกนั ตงั้แตง่านใช้ แรงงาน ถึงงานบริ หาร การ
กำาหนดเกณฑ์จงึประมาณการว่า บคุลากรเทศบาลที่มีความร้ ูระดบัปริ ญญาตรี หรื อมากกว่าควรมี
ความร้ ูความเข้ าใจหลกัธรรมาภิบาลในระดบัสงู สว่นบคุลากรของเทศบาลที่มีความร้ ูตา่ำกว่าระดบั
ปริ ญ ญาตรี สว่นหนงึ่ ก็ ควรมีค วามร้ ูความเข้ า ใจหลกัธรรมาภิบาลในระดบัสงู โดยภาพรวมจงึ
กำาหนดเกณฑ์การประเมินเป็ น ร้ อยละ 60 ของบคุลากรเทศบาลตำาบลกำาแพงมีความร้ ูความเข้ าใจ
หลกัธรรมาภิบาล ในระดบัสงู
การปฏบิัตงิานตามหลักธรรมาภบิาลของบุคลากรเทศบาล แบง่การปฏิบตัิงานเป็ น 5
ระดบั คือ ตา่ำมาก ตา่ำ ปานกลาง สงู และสงูมาก โดยกำาหนดเกณฑ์การประเมินว่า ร้ อยละ 80 ของ
บคุลากรเทศบาลตำาบลกำาแพง มีการปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาลในระดบัสงู เหตผุลที่กำาหนด
เกณฑ์การประเมินเป็ นดงันี ้ เนื่องจากเทศบาลตำาบลกำาแพง เป็ นเทศบาลที่ได้ รับรางวลั
ธรรมาภิบาลจากกรมสง่เสริ มการปกครองสว่นท้ องถิ่น 3 ปี ซ้ อน คือ ปี 2546 , 2547 และ 2548 ดงั
นนั้บคุลากรเทศบาลตำาบลกำา แพง ร้ อยละ 80 ควรมีระดบัปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาลอยใู่น
ระดบัสงู
ความเป็ นธรรมาภบิาลของเทศบาลตาำบลกาำแพง แบง่ความเป็ นธรรมาภิบาลเป็ น
5 ระดบั คือ ตา่ำมาก ตา่ำ ปานกลาง สงู และสงูมาก โดยกำาหนดเกณฑ์การประเมินว่า ความเป็ น
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตำา บลกำา แพงอยใู่นระดบัสงู เหตผุลที่กำา หนดเกณฑ์ การประเมินดงันี ้
เนื่องจากต้ องการเปรี ยบเทียบผลการประเมินครัง้นี ้ กบัผลของรางวลัธรรมาภิบาลที่เทศบาลตำาบล
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กำาแพง ได้ รับจากกรมสง่เสริ มการปกครองท้ องถิ่นถึง 3 ปี ซ้ อน หากเทศบาลตำาบลกำาแพงมีความ
เป็ นธรรมาภิบาลจริ ง ผลการประเมินความเป็ นธรรมาภิบาลควรอยใู่นระดบัสงู
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บทท่ี 4
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู “การประเมินธรรมาภิบาลเทศบาลตำาบลกำาแพง” ในการศกึษาครัง้
นีเ้ก็บข้ อมลูจากประชากร 2 กลมุ่ คือ บคุลากรเทศบาลตำา บลกำา แพง และประชาชนที่อยใู่นเขต
เทศบาลตำาบลกำาแพง ดงันนั้การนำาเสนอผลการวิเคราะห์จงึแยกเป็ น 2 สว่นดงันี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมลูในสว่นของบคุลากรเทศบาลตำาบลกำาแพง
2. การวิเคราะห์ข้อมลูในสว่นของแบบสอบถามจากประชาชน

การวเิคราะห์ ข้อมูลในส่ วนของบุคลากรเทศบาลตาำบลกาำแพง
1. ข้ อมูลท่วัไป
จากการวิเคราะห์ข้อมลูทวั่ไปของผ้ตูอบแบบสอบถามพบว่า
เพศชายร้ อยละ 64.6 และ เพศหญิงร้ อยละ 35.4
อายรุะหว่าง 32-45 ปี มีจำานวนมากที่สดุร้ อยละ 49.0 รองลงมาอายรุะหว่าง 18-31 ปี
ร้ อยละ 40.6 อายรุะหว่าง 46-59 ปี ร้อยละ 8.3 และอายุ 60 ปี หรื อมากกว่าร้ อยละ 2.1
ระดบัการศกึษา ระดบัปริ ญญาตรี หรื อ สงูกว่ามีจำานวนมากที่สดุร้ อยละ 34.4
ระดบัมธัยมและระดบัอนปุริ ญญามีจำา นวนเท่ากนัร้ อยละ 24.0 และระดบัประถมศกึษาร้ อยละ
17.7
ประเภทบคุลากรของเทศบาล เป็ นข้ าราชการและลกูจ้ างประจำา มากที่สดุร้ อยละ
33.3 เป็ นพนกังานจ้ างตามภารกิจ และพนกังานจ้ างทวั่ไปเท่ากนัร้ อยละ 26.0 เป็ นสมาชิกสภา
ร้ อยละ 12.5 และเป็ นผ้บูริ หารร้ อยละ 2.1 ดงัตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงข้ อมลูทวั่ไปของผ้ตูอบแบบสอบถามในสว่นของบคุลากรเทศบาล
ข้ อมลูทวั่ไป
เพศ

ชาย
หญิง
รวม

อายุ

18 -31 ปี
32–45 ปี

จำานวน
62
34
96
36
47

ร้ อยละ
64.6
35.4
100
40.6
49.0
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ตารางที่ 7 (ตอ่)
ข้ อมลูทวั่ไป
อายุ
46 – 59 ปี
60 ปี ขนึ้ไป
รวม
การศกึษา ประถม
มธัยม
อนปุริ ญญา
ปริ ญญาตรี หรื อสงูกว่า
รวม
ประเภทบคุลากร
ข้ าราชการและลกูจ้ างประจำา
พนกังานจ้ างตามภารกิจ
พนกังานจ้ างทวั่ไป
สมาชิกสภา
ผ้บูริ หาร
รวม

จำานวน
8
2
96
17
23
23
33
96

ร้ อยละ
8.3
2.1
100
17.7
24.0
24.0
34.4
100

32
25
25
12
2
96

33.3
26.0
26.0
12.5
2.1
100

2. ความร้ ูความเข้ าใจในหลักธรรมาภบิาลของบุคลากรเทศบาลตาำบลกาำแพง
2.1 ความร้ ูความเข้ าใจจาำแนกรายบุคคล
จากการวิ เคราะห์ ข้อมลูจำา แนกรายบคุคล โดยนำา คะแนนรวมในการตอบ
แบบสอบถามของบคุลากรเทศบาลแตล่ะคนมาหาคา่ร้ อยละของคะแนนที่ได้ แล้ วจดัแบง่ออกเป็ น
3 ระดบัพบว่า ความร้ ูความเข้ าใจในหลกัธรรมาภิบาลของบคุลากรเทศบาล อยใู่นระดบัสงูมาก
ที่สดุร้ อยละ 65.6 ระดบัปานกลางร้ อยละ 34.4 และระดบัตา่ำไมม่ีเลย ดงัตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 แสดงระดบัความร้ ูความเข้ าใจในหลกัธรรมาภิบาลบคุลากรเทศบาลจำาแนกรายบคุคล
ระดบัความร้ ูความเข้ าใจ
สงู
ปานกลาง
ตา่ำ
รวม

จำานวน
คน
63
33
96

ร้ อยละ
ของบคุลากร
65.6
34.4
100

2.2 ความร้ ูความเข้ าใจจาำแนกรายข้ อคาำถาม
จากการวิเคราะห์รายข้ อคำาถามพบว่า ผ้ตูอบแบบสอบถามจะตอบคำาถามผิด
มากที่สดุในข้ อ 5 ซงึ่เป็ นคำาถามด้ านคณ
ุ ธรรมและนิติธรรม ซงึ่มีถึงจำานวนร้ อยละ 91.7 สว่นคำาถาม
ที่ตอบผิดรองลงมาคือคำาถามข้ อ 18 และข้ อ 16 ซงึ่มีการตอบผิดร้ อยละ 49.0 และ 45.8 ตามลำาดบั
เป็ นคำาถามด้ านความค้มุคา่ และคำาถามที่มีผ้ตูอบถกูมากที่สดุมีเท่ากนั 3 ข้ อ คือ คำาถามข้ อ 9 เป็ น
คำาถามด้ านความโปร่ งใส คำาถามข้ อ 15 เป็ นคำาถามด้ านความรับผิดชอบ และคำาถามข้ อ 20 เป็ น
คำาถามด้ านความค้มุคา่ ทงั้ 3 ข้ อมีผ้ตูอบถกูร้ อยละ 97.9 ดงัตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงการตอบคำาถามด้ านความร้ ูความเข้ าใจในหลกัธรรมาภิบาลของบคุลากร
คำาถาม
1. ธรรมาภิบาลหมายถึง ระบบการบริ หารจดัการหรื อ
การปกครองที่ดี ซงึ่สามารถสร้ างความเป็ นธรรมและ
ความสมดลุแก่ทกุฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
2. หลกัธรรมาภิบาลสามารถนำาไปใช้ ให้ เกิดผลดีกบัการ
บริ หารจดัการภาครัฐเท่านนั้ ไมส่ามารถนำาไปใช้ กบัภาค
เอกชนได้
3. การบงัคบัใช้ กฎหมาย กฎ ข้ อบงัคบัตา่ง ๆ กบัทกุคน
อยา่งยตุิธรรมเสมอภาค ถือเป็ นหลกันิติธรรมอยา่งหนงึ่

ถกู

ผิด

จำานวน ร้ อยละ จำานวน ร้ อยละ
93
96.9
3
3.1

73

76.0

23

24.0

89

92.7

7

7.3
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ตารางที่ 9 (ตอ่)
คำาถาม
4. โดยหลกันิติธรรม การตรากฎหมาย กฎ ข้ อบงัคบั
ตา่ง ๆ ต้ องทนัสมยัคำานงึถึงสิทธิ เสรี ภาพ เป็ นธรรม
เป็ นที่ยอมรับของสงัคม
5. ตามหลกันิติธรรม เจ้ าหน้ าที่ของรัฐทกุคนต้ องยดึมนั่
ในความถกูต้ อง ดีงาม มีความซื่อสตัย์ สจุริ ต ยตุิธรรม
ในการปฏิบตัิหน้ าที่และมีความขยนัอดทน
6. การไมเ่ลือกปฏิบตัิให้ ความสำาคญ
ั กบัทกุคนอยา่งเท่า
เทียมกนัถือเป็ นหลกัคณ
ุ ธรรมอยา่งหนงึ่
7. หลกัคณ
ุ ธรรมในองค์กร เป็ นการจดัระบบงานภายใน
เพื่อตอบสนองความต้ องการขององค์กรเท่านนั้ไมจ่ำาเป็ น
ต้ องคำานงึถึงบคุคลอื่นหรื อประชาชนก็ได้
8. การรณรงค์ให้ ประชาชนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีความ
ซื่อสตัย์ สจุริ ต ถือเป็ นหลกัคณ
ุ ธรรม
9. การสร้ างความไว้ วางใจซงึ่กนัและกนั มีการเปิ ดเผย
ข้ อมลูขา่วสารและตรวจสอบได้ ถือเป็ นหลกัการของ
ความโปร่งใส
10. การทำางานในองค์กร เมื่อมีการนำาเสนอข้ อมลูหรื อ
ขนั้ตอนการทำางานตอ่สาธารณะก็นบัว่าโปร่งใสแล้ ว ไม่
จำาเป็ นต้ องมีการตรวจสอบอีกหากสาธารณชนต้ องการ
11. การปฏิบตัิตามพระราชบญ
ั ญตัิข้อมลูขา่วสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 ถือเป็ นหลกัความโปร่งใส
12. การกำาหนดนโยบาย แนวทางการบริ หาร การปฏิบตัิ
งานในองค์กร เป็ นบทบาทของระดบัผ้บูริ หาร หวัหน้ า
งาน หวัหน้ าฝ่ ายเท่านนั้ ไมจ่ำาเป็ นต้ องให้ โอกาสเจ้ า
หน้ าที่ระดบัลา่งเข้ ามามีสว่นร่วม

ถกู

ผิด

จำานวน ร้ อยละ จำานวน ร้ อยละ
87
90.6
9
9.4

8

8.3

88

91.7

86

89.6

10

10.4

80

83.3

16

16.7

93

96.9

3

3.1

94

97.9

2

2.1

81

84.4

15

15.6

86

89.6

10

10.4

77

80.2

19

19.8
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ตารางที่ 9 (ตอ่)
คำาถาม
13. การประชมุ แลกเปลี่ยนแนวคิดซงึ่กนัและกนั
ระหว่างองค์การ หน่วยงาน ชมุชน และประชาชนหรื อ
การทำางานใสลกัษณะเครื อขา่ยถือเป็ นอีกรูปแบบหนงึ่
ของการมีสว่นร่วม
14. การจดัทำาแผนพฒ
ั นาเทศบาล ให้ กรรมการชมุชน
และผ้แูทนภาคสว่นตา่ง ๆ มาร่วมทำาประชาคมก็เพียง
พอแล้ ว ประชาชนทวั่ไปไมต่้องเข้ าร่วมก็ได้
15. การตระหนกัในบทบาท หน้ าที่ การมีจิตสำานกึรับผิด
ชอบตอ่สงัคม และประเทศชาติ ถือเป็ นหลกัความรับผิด
ชอบที่ต้องกระทำา
16. การให้ บริ การหรื อการแก้ ปัญหาความเดือดร้ อนสว่น
ตวัของประชาชนซงึ่อยนู่อกเหนืออำานาจหน้ าที่ถือเป็ น
ความรับผิดชอบที่ต้องกระทำา
17. การได้ รับการยอมรับและความพงึพอใจของผ้รูับ
บริ การถือเป็ นตวัชีว้ดัหนงึ่ของหลกัความรับผิดชอบ
18. ตามหลกัความค้มุคา่ ต้ องใช้ งบประมาณอยา่ง
ประหยดัที่สดุเป็ นลำาดบัแรก และคำานงึถึงผลงานที่ได้ รับ
เป็ นลำาดบัรอง
19. การถ่ายโอนงานหรื อยบุเลิกหน่วยงานที่ต้นทนุสงูให้
หน่วยงานเอกชนดำาเนินการแทน เป็ นรูปแบบหนงึ่ในการ
บริ การเพื่อให้ เกิดความประหยดัค้มุคา่
20. หลกัความค้มุคา่ คือ การบริ หารจดัการและใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงูสดุแก่สว่นรวม

ถกู

ผิด

จำานวน ร้ อยละ จำานวน ร้ อยละ
90
93.8
6
6.3

83

86.5

13

13.5

94

97.9

2

2.1

52

54.2

44

45.8

90

93.8

6

6.3

49

51.0

47

49.0

65

67.7

31

32.3

94

97.9

2

2.1
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3. การปฏบิัตงิานตามหลักธรรมาภบิาลของบุคลากรเทศบาลตาำบลกาำแพง
3.1 การปฏบิัตงิานตามหลักธรรมาภบิาลโดยรวม
จากการวิเคราะห์ข้อมลูโดยนำาคะแนนรวมการปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ของบคุลากรเทศบาลตำาบลกำาแพง มาหาคา่เฉลี่ย(Mean) พบว่า ระดบัการปฏิบตัิงานตามหลกัธร
รมาภิบาลของบคุลากรเทศบาลตำาบลกำาแพงโดยรวมอยใู่นระดบัสงู คือ มีคา่เฉลี่ยรวมทงั้หมด 3.98
ดงัตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงระดบัการปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบคุลากรเทศบาลโดยรวม
ระดบัการปฏิบตัิงาน
สงู

คะแนนเฉลี่ย
3.98

3.2 การปฏบิัตงิานตามหลักธรรมาภบิาลจาำแนกรายบุคคล
จากการวิเคราะห์ข้อมลูจำาแนกรายบคุคลโดยนำาคะแนนที่ผ้ตูอบแบบสอบถาม
ให้ คะแนนในการปฏิบตัิงานของตนเองแตล่ะคน 20 ข้ อ มาหาคา่เฉลี่ย(Mean) แล้ วนำา คา่เฉลี่ย
(Mean) ที่ได้ จดัแบง่กลมุ่ออกเป็ น 5 ระดบั พบว่าการปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบคุลากร
เทศบาลตำาบลกำาแพง อยใู่นระดบัสงูมีจำานวนมากที่สดุร้ อยละ 62.50 รองลงมาระดบัสงูมาก ร้ อย
ละ 29.17 ระดบัปานกลาง ร้ อยละ 8.33 ระดบัตา่ำและตา่ำมากไมม่ีเลย ดงัตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แสดงระดบัการปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบคุลากรเทศบาลจำาแนก
รายบคุคล
ระดบัการปฏิบตัิ
สงูมาก
สงู
ปานกลาง
ตา่ำ
ตา่ำมาก
รวม

จำานวนคน
28
60
8
96

ร้ อยละ
29.17
62.50
8.33
100
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3.3 การปฏบิัตงิานตามหลักธรรมาภบิาลจาำแนกรายข้ อ
จากการวิเคราะห์ข้อมลูการปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบคุลากร
เทศบาลตำาบลกำาแพงรายข้ อ จากคำาถาม 20 ข้ อ พบว่า ข้ อที่ได้ คะแนนเฉลี่ยในระดบัสงูมากมี 4 ข้ อ
คื อ ข้ อ 5,4,12 และ 6 ซงึ่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย 4.38,4.23,4.23 และ 4.22 ตามลำา ดบั สว่ นข้ อ ที่ ไ ด้
คะแนนเฉลี่ยในระดบัปานกลาง มีเพียงข้ อเดียว คือ ข้ อ 17 ซงึ่มีคะแนนเฉลี่ย 3.30 สว่นข้ อที่เหลือ
ได้ คะแนนเฉลี่ยในระดบัสงูทงั้หมด คือมีคะแนนเฉลี่ย 3.40 – 4.19 และไมม่ีข้อที่ได้ คะแนนเฉลี่ยใน
ระดบัตา่ำ ซงึ่มีคะแนนเฉลี่ย 1.80-2.59 และระดบัตา่ำมากซงึ่มีคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.79 ดงัตารางที่
12
ตารางที่ 12 แสดงรายละเอียดของการปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบคุลากรเทศบาล
การปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาล
มาก
ปาน
น้ อย
ที่สดุ
มาก กลาง น้ อย
ที่สดุ
X
การปฏิบตัิ
คน(%) คน(%) คน(%) คน(%) คน(%)
1.หลีกเลี่ยงหรื อหนีการ
45
29
13
6
3
4.11
ประชมุที่ต้องเข้ าร่วม
(46.9) (30.2) (13.5) (6.3) (3.1)
2. มาทำางานตรงตามเวลา 25
44
21
3
3
3.89
สมา่ำเสมอ
(26.0) (45.8) (21.9) (3.1) (3.1)
3. ให้ บริ การตอ่ประชาชน
34
48
11
3
4.18
ผ้มูารับบริ การด้ วย
(35.41) (50.0) (11.5) (3.11)
ไมตรี จิต
4. ให้ บริ การตอ่ประชาชน
36
49
9
1
1
4.23
ทกุคนด้ วยความเสมอ
(37.5) (51.0) (9.4) (1.0) (1.0)
ภาค
5. ปฏิบตัิงานอยา่งมี
49
35
11
1
4.38
จรรยาบรรณและมีความ (51.0) (36.5) (11.5) (1.0)
ซื่อสตัย์สจุริ ต
6. ทำางานให้ เทศบาลและ
36
40
16
1.
4.22
ประชาชนค้มุคา่กบัคา่
(40.6) (41.7) (16.7) (1.0)

SD
1.065
0.939
0.754

0.747

0.729

0.757
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ตอบแทนหรื อเงินเดือน
ตารางที่ 12 (ตอ่)
การปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาล
การปฏิบตัิ
7. ทำางานที่ได้ นดัหมาย
กบัประชาชนอยา่งเต็ม
ความสามารถตรงเวลา
8.แสดงอารมณ์กบัผ้รูับ
บริ การ
9. การพิจารณาความดี
ความชอบมีความถกูต้ อง
เป็ นธรรม
10. ปฏิบตัิตนเป็ น
ตวัอยา่งที่ดีแก่ประชาชน
11. ทราบและปฏิบตัิตาม
มาตรฐานทางคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรมของเทศบาล
12. ทำางานด้ วยความ
โปร่งใส และสามารถไว้
วางใจเพื่อนร่วมงานได้
13. ร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ
อยา่งสมา่ำเสมอ
14. ให้ บริ การประชาชน
ตามกำาหนดขนั้ตอนและ
ระยะเวลาที่ประกาศให้
ประชาชนทราบ

มาก
ปาน
น้ อย
ที่สดุ
มาก กลาง น้ อย
ที่สดุ
X
คน(%) คน(%) คน(%) คน(%) คน(%)
23
51
14
6
2
3.91
(24.0) (53.1) (14.6) (6.3) (2.1)

SD
0.907

45
(46.9)
18
(18.8)

27
(28.1)
39
(40.6)

11
(11.5)
28
(29.2)

8
(8.3)
8
(8.3)

5
(5.2)
3
(3.1)

4.03

1.183

3.64

0.95

24
(25.0)
25
(26.0)

54
(56.3)
57
(59.4)

15
(15.6)
14
(14.6)

2
(2.1)
-

1
(1.0)
-

4.02

0.767

4.11

0.630

35
(36.5)

51
(53.1)

7
(7.3)

3
(3.1)

-

4.23

0.718

31
(32.3)
27
(28.1)

51
(53.1)
52
(54.2)

10
(10.4)
13
(13.5)

3
(3.1)
4
(4.2)

1
(1.0)
-

4.13

0.798

4.06

0.765
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ตารางที่ 12 (ตอ่)

การปฏิบตัิ
15. เข้ าร่วมประชมุในการ
กำาหนดหลกัเกณฑ์และ
ระเบียบตา่ง ๆ ของ
เทศบาล
16. ได้ รับฟั งการชีแ้จง
หลกัเกณฑ์การทำางาน
และระเบียบตา่ง ๆ ก่อน
การประกาศใช้
17.มีการอบรมเรื่ อง
จิตสำานกึด้ านคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม
18. ยอมรับข้ อตำาหนิ และ
วิธีแก้ ไขหากปฏิบตัิงานผิด
พลาด
19. ผ้บูงัคบับญ
ั ชาปฏิบตัิ
ตนเป็ นแบบอยา่งที่ดีใน
การปฏิบตัิงาน
20. สามารถแสดงความ
คิดเห็นในการเข้ าร่วม
ประชมุตา่ง ๆ ของ
เทศบาล

การปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาล
มาก
ปาน
น้ อย
ที่สดุ
มาก กลาง น้ อย
ที่สดุ
X
คน(%) คน(%) คน(%) คน(%) คน(%)
25
42
20
8
1
3.85
(26.0) (43.8) (20.8) (8.3) (1.0)

SD
0.940

9
(9.4)

43
(44.8)

37
(38.5)

7
(7.3)

-

3.56

0.765

16
(16.7)

22
(22.9

35
(36.5)

21
(21.9)

2
(2.1)

3.30

1.058

31
(32.3)

49
(51.0)

9
(9.4)

5
(5.2)

2
(2.1)

4.06

0.904

36
(37.5)

38
(39.6)

19
(19.8)

3
(3.1)

-

4.11

0.832

23
(24.0)

28
(29.2)

30
(31.3)

12
(12.5)

3
(3.1)

3.58

1.083
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4. ปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ
แบบสอบถามในสว่นของปั ญหา อปุสรรค และข้ อเสนอแนะ จากผ้ตูอบแบบสอบถาม
จำานวน 96 คน มีผ้เูสนอปั ญหา อปุสรรค และข้ อเสนอแนะ จำานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.9 โดย
มีปัญหา อปุสรรค และข้ อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้ องกบัธรรมาภิบาลทงั้หมด 47 ข้ อความและข้ อเสนอ
แนะอื่นๆ 6 ข้ อความ ตามตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงปั ญหา อปุสรรค และข้ อเสนอแนะของบคุลากรเทศบาลในการจดัการตามหลกั
ธรรมาภิบาล
ข้ อความ
การทำางานราบรื่ นดีทกุอยา่งดีแล้ ว
ควรมีการอบรมบคุลากรเรื่ องจิตสำา นกึในการทำา งานและการตรงตอ่
เวลาอยา่งสมา่ำเสมอ
การสงั่งานไมค่อ่ยชดัเจน
บคุลากรบางสว่นไมท่ราบขา่วสารภายในหรื อทราบขา่วสารช้ า
ความสามคัคีในองค์กรลดลง ความสมัพนัธ์ระหว่างกองงานไมด่ี
การปฏิบตัิงานของหวัหน้ างานไมเ่ป็ นธรรมาภิบาล
การมีสว่นร่วมของพนกังานและประชาชนยงัไมด่ี
การทำางานไมค่อ่ยมีแผนงาน ไมม่ีระบบ
ขาดเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการทำางาน (คอมพิวเตอร์ )
ให้ ผ้ปูฏิบตัิงานระดบัลา่งมีโอกาสเสนอความเห็น การจดัทำาแผนและงบ
ประมาณ
การจดัซือ้วสัดรุาคาสงู เนื่องจากร้ านค้ าไมห่ลากหลาย
อื่นๆ
รวม

จำานวนข้ อความ
10
7
6
6
6
4
2
2
2
1
1
6
53

76

การวเิคราะห์ ข้อมูลในส่ วนของแบบสอบถามจากประชาชน
1. ข้ อมูลท่วัไป
จากการวิเคราะห์ข้อมลูทวั่ไปของผ้ตูอบแบบสอบถามพบว่า
เพศชายร้ อยละ 37.4 และ เพศหญิงร้ อยละ 62.6
อายรุะหว่าง 32 - 45 ปี มีจำานวนมากที่สดุร้ อยละ 43.7 รองลงมาอายรุะหว่าง 18-31
ปี ร้ อยละ 31.1 อายรุะหว่าง 46.59 ปี ร้ อยละ 16.9 และ อายุ 60 ปี หรื อมากกว่าร้ อยละ 8.3
การศกึษาระดบัมธัยมศกึษามีจำา นวนมากที่สดุร้ อยละ 37.4 รองลงมาระดบัประถม
ศกึษาร้ อยละ 30.6 ระดบัอนปุริ ญญาร้ อยละ 22.3 และปริ ญญาตรี หรื อสงูกว่าร้ อยละ 9.7
อาชี พค้ าขายมีจำา นวนมากที่สดุร้ อยละ 26.6 รองลงมาอาชี พรั บจ้ างร้ อยละ 21.1
อาชีพเกษตรกรรมร้ อยละ 18.0 อาชีพรับราชการร้ อยละ 13.1 อาชีพแมบ่้านร้ อยละ 12.3 และอื่น ๆ
ร้ อยละ 8.9 ดงัตารางที่ 14
ตารางที่ 14 แสดงข้ อมลูทวั่ไปของผ้ตูอบแบบสอบถามในสว่นของประชาชน
ข้ อมลูทวั่ไป
เพศ

ชาย
หญิง

รวม
อายุ
18-31 ปี
32-45 ปี
46-59 ปี
60 ปี หรื อมากกว่า
รวม
การศกึษา ประถม
มธัยม
อนปุริ ญญา
ปริ ญญาตรี หรื อสงูกว่า
รวม
อาชีพ
เกษตรกรรม
ค้ าขาย

จำานวน
131
219
350
109
153
59
29
350
107
131
78
34
350
63
93

ร้ อยละ
37.4
62.6
100
31.1
43.7
16.9
8.3
100
30.6
37.4
22.3
9.7
100
18
26.6
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ตารางที่ 14 (ตอ่)
ข้ อมลูทวั่ไป
อาชีพ
รับจ้ าง
แมบ่้าน
รับราชการ
อื่น ๆ
รวม

จำานวน
74
43
46
31
350

ร้ อยละ
21.1
12.3
13.1
8.9
100

2. ความเป็ นธรรมาภบิาลของเทศบาลตาำบลกาำแพง
2.1 ความเป็ นธรรมาภบิาลโดยรวม
จากการวิเคราะห์ข้อมลู โดยนำาคะแนนความเป็ นธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบล
กำาแพง มาหาคา่เฉลี่ยรวม พบว่าระดบัความเป็ นธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบลกำาแพงโดยรวมอยู่
ในระดบัสงูคือมีคา่เฉลี่ยรวมทงั้หมด 3.65 ดงัตารางที่ 15
ตารางที่ 15 แสดงความเป็ นธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบลกำาแพงโดยรวม
ระดบัความเป็ นธรรมาภิบาล
สงู

คะแนนเฉลี่ย
3.65

SD
0.25921

2.2 ความเป็ นธรรมาภบิาลรายด้ าน
จากการวิเคราะห์ข้อมลูรายด้ าน โดยนำาคะแนนที่ผ้ตูอบแบบสอบถามให้ คะแนน
ความเป็ นธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบลกำาแพงรายด้ าน แตล่ะด้ านมาหาคา่เฉลี่ย(Mean) แล้ วนำา
คา่เฉลี่ยที่ได้ จดัแบง่กลมุ่เป็ น 5 ระดบั พบว่า ความเป็ นธรรมาภิบาลรายด้ าน เป็ นดงันี ้
ด้ านหลกัความค้มุคา่ มีความเป็ นธรรมาภิบาลในระดบัสงู โดยมีคะแนนเฉลี่ย
3.87 มากที่สดุเมื่อเทียบกบัด้ านอื่น
ด้ านหลกัคณ
ุ ธรรม มีความเป็ นธรรมาภิบาลในระดบัสงู โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.86
ด้ านหลกันิติธรรม มีความเป็ นธรรมาภิบาลในระดบัสงู โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.74
ด้ านหลกัการมีสว่นร่ วม มีความเป็ นธรรมาภิบาลในระดบัสงู โดยมีคะแนนเฉลี่ย
3.69
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ด้ านหลกัความรั บผิดชอบ มีความเป็ นธรรมาภิบาลในระดบัปานกลาง โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 3.37
ด้ านหลกัความโปร่งใส มีความเป็ นธรรมาภิบาลในระดบัปานกลาง โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 3.35 น้ อยที่สดุ เมื่อเทียบกบัด้ านอื่น
ดงัตารางที่ 16
ตารางที่ 16 แสดงความเป็ นธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบลกำาแพงรายด้ าน
ด้ าน
หลกันิติธรรม
หลกัคณ
ุ ธรรม
หลกัความโปร่งใส
หลกัการมีสว่นร่วม
หลกัความรับผิดชอบ
หลกัความค้มุคา่
รวม

ระดบัความเป็ นธรรมาภิบาล
สงู
ปานกลาง
สงู
ปานกลาง
สงู
สงู
สงู

X
3.74
3.86
3.35
3.69
3.37
3.87
3.65

SD
0.340
0.364
0.403
0.373
0.427
0.390
0.259

2.3 ความเป็ นธรรมาภบิาลด้ านความโปร่ งใสและการมีส่วนร่ วม
จากการวิเคราะห์ข้อมลูรวม 2 ด้ าน คือ ด้ านความโปร่งใส และด้ านการมีสว่นร่วม
โดยนำาคะแนนรวมทงั้ 2 ด้ านมาหาคา่เฉลี่ย (Mean) แล้ วนำาคา่เฉลี่ยที่ได้ จดัแบง่กลมุ่เป็ น 5 ระดบั
พบว่า ด้ านความโปร่งใสและการมีสว่นร่วม มีความเป็ นธรรมาภิบาลในระดบัสงู โดยมีคะแนนเฉลี่ย
3.52 ดงัตารางที่ 17
ตารางที่ 17 แสดงความเป็ นธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบลกำาแพงด้ านความโปร่งใสและ
การมีสว่นร่วม
ด้ าน
ด้ านความโปร่งใสและการมีสว่นร่วม

ระดบัความเป็ นธรรมาภิบาล
สงู

X
3.52

SD
0.367
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2.4 ความเป็ นธรรมาภบิาลจาำแนกรายข้ อคาำถาม
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อมลู จำา แนกรายข้ อคำา ถาม โดยนำา คะแนนที่ ผ้ตู อบ
แบบสอบถามให้ คะแนนความเป็ นธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบลกำาแพง แตล่ะข้ อคำาถาม มาหา
คา่เฉลี่ย(Mean) แล้ วนำาคา่เฉลี่ยที่ได้ จดัแบง่กลมุ่ออกเป็ น 5 ระดบั พบว่า
ข้ อคำาถามที่ได้ รับคะแนนความเป็ นธรรมาภิบาลเฉลี่ยมากที่สดุ 3 ลำาดบัแรกคือ
คำา ถามด้ านหลกัคณ
ุ ธรรม ข้ อ 2.5 ซงึ่เป็ นคำา ถามเกี่ยวกบัการเรี ยกร้ องผลประโยชน์ ของบคุลากร
เทศบาลเพื่อแลกเปลี่ยนกบัความสะดวกที่ได้ รับ คะแนนความเป็ นธรรมาภิบาลเฉลี่ยมากที่สดุ 4.69
มีความเป็ นธรรมาภิบาลระดบัสงูมาก ข้ อคำาถามที่ได้ รับคะแนนเฉลี่ยรองลงมา คือคำาถามด้ านหลกั
นิติธรรมข้ อ 1.5 เป็ นคำาถามเกี่ยวกบัการได้ รับความเดือดร้ อน จากการใช้ กฎหมายของเทศบาล ได้
รับคะแนนความเป็ นธรรมาภิบาลเฉลี่ย 4.66 มีความเป็ นธรรมาภิบาลระดบัสงูมาก และข้ อคำาถาม
ที่ได้ รับคะแนนเฉลี่ยเป็ นลำาดบั 3 คือคำาถามด้ านหลกัความค้มุคา่ข้ อ 6.1 เป็ นคำาถามเกี่ยวกบัการใช้
ประโยชน์จากโครงการก่อสร้ างตา่งๆที่เทศบาลดำา เนินการอยา่งค้มุคา่ ได้ รับคะแนนความเป็ นธร
รมาภิบาลเฉลี่ย 4.27 มีความเป็ นธรรมาภิบาลระดบัสงูมาก สว่นข้ อคำาถามที่ได้ รับคะแนนความ
เป็ นธรรมาภิบาลเฉลี่ยน้ อยที่สดุ 5 ลำา ดบัสดุท้ ายคือ คำา ถามด้ านหลกัความโปร่ งใสข้ อ 3.5 เป็ น
คำาถามเกี่ยวกบัความสมา่ำเสมอในการติดตามประเมินความพงึพอใจของประชาชน ได้ รับคะแนน
ความเป็ นธรรมาภิบาลเฉลี่ยน้ อยที่สดุ 2.51 มีความเป็ นธรรมาภิบาลระดบัตา่ำ รองลงมาคือคำาถาม
ด้ านหลกัความรั บผิดชอบข้ อ 5.5 เป็ นคำา ถามเกี่ยวกบัการยอมรับคำา ติชมและยินดีแก้ ไขหากการ
ปฏิบตัิงานเกิดความผิดพลาด ได้ รับคะแนนความเป็ นธรรมาภิบาลเฉลี่ย 2.67 มีความเป็ นธรรมาภิ
บาลระดบัปานกลาง ข้ อคำาถามที่ได้ รับคะแนนเฉลี่ยน้ อยเป็ นลำาดบัที่ 3 คือคำาถามด้ านหลกัความ
โปร่ งใสข้ อ 3.4 เป็ นคำาถามเกี่ยวกบัความสามารถของประชาชนในการตรวจสอบการทำางานของ
เทศบาล ได้ รับคะแนนความเป็ นธรรมาภิบาลเฉลี่ย 2.89 มีความเป็ นธรรมาภิบาลระดบัปานกลาง
ข้ อคำา ถามที่ได้ รับคะแนนเฉลี่ยน้ อยเป็ นลำา ดบัที่ 4 คือคำาถามด้ านหลกัการมีสว่นร่ วมข้ อ 4.3 เป็ น
คำาถามเกี่ยวกบัการได้ เข้ าร่วมกิจกรรมตา่งๆที่เทศบาลจดัให้ กบัประชาชน ได้ รับคะแนนความเป็ นธร
รมาภิบาลเฉลี่ย 3.04 มีความเป็ นธรรมาภิบาลระดบัปานกลาง และข้ อคำาถามที่ได้ รับคะแนนเฉลี่ย
น้ อยเป็ นลำาดบัที่ 5 คือคำาถามด้ านหลกัความรับผิดชอบข้ อ 5.4 เป็ นคำาถามเกี่ยวกบัความสามารถ
ในการดำาเนินงาน ตามหน้ าที่และความรับผิดชอบของเทศบาลได้ รับคะแนนความเป็ นธรรมาภิบาล
เฉลี่ย 3.21 มีความเป็ นธรรมาภิบาลระดบัปานกลาง
ดงัตารางที่ 18
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ตารางที่ 18 แสดงความเป็ นธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบลกำาแพงจำาแนกรายข้ อคำาถาม

ประเด็นคำาถาม
1.หลักนิตธิรรม
1.1 การออก
กฎหมายของเทศบาล
เหมาะสมกบัสภาพ
ท้ องถิ่น และตรงตาม
ความต้ องการของ
ประชาชน
1.2 เทศบาลมีการ
ปรับปรุงกฎหมาย
ตา่งๆ เพื่อความ
เหมาะสมอยเู่สมอ
1.3 ท่านทราบข้ อ
กฎหมาย และระเบียบ
ตา่งๆ ที่เทศบาล
ประกาศใช้
1.4 ท่านให้ ความ
ร่วมมือ ปฏิบตัิตาม
กฎหมาย
1.5 ท่านได้ รับความ
เดือดร้ อน จากการใช้
กฎหมาย
ของเทศบาล

สงูมาก
คน(%)

ระดบัความเป็ นธรรมาภิบาล
ปาน
ตา่ำ
สงู
กลาง
ตา่ำ
มาก
คน(%) คน(%) คน(%) คน(%)

7
(2.0)

203
(58.0)

137
(39.1)

3
(0.9)

5
(1.4)

122
(34.9)

184
(52.6)

1
(0.3)

111
(31.7)

13
(3.7)
251
(71.7)

X

SD

-

3.61

0.544

39
(11.1)

-

3.27

0.669

208
(59.4)

27
(7.7)

3
(0.9)

3.23

0.624

308
(88.0)

25
(7.1)

3
(0.9)

1
(0.3)

3.94

0.407

82
(23.4)

15
(4.3)

1
(0.3)

1
(0.3)

4.66

0.602
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ตารางที่ 18 (ตอ่)

ประเด็นคำาถาม
2.หลักคุณธรรม
2.1 บคุลากรของ
เทศบาล ปฏิบตัิตนใน
สิ่งที่ถกูต้ อง ดีงาม
และซื่อสตัย์ สจุริ ต
2.2 เทศบาลให้
บริ การแก่ประชาชนทกุ
ระดบั อยา่งเท่าเทียม
กนั
2.3 เทศบาลใช้
กฎหมายกบัประชาชน
ทกุคนอยา่งเสมอภาค
และเป็ นธรรม
2.4 เทศบาล
ประชาสมัพนัธ์ หรื อ
รณรงค์ ให้ ประชาชน
ยดึมนั่ในหลกัคณ
ุ ธรรม
2.5 บคุลากรของ
เทศบาลมีการเรี ยก
ร้ องผลประโยชน์จาก
ท่าน เพื่อแลกเปลี่ยน
กบัความสะดวก

สงูมาก
คน(%)

ระดบัความเป็ นธรรมาภิบาล
ปาน
ตา่ำ
สงู
กลาง
ตา่ำ
มาก
คน(%) คน(%) คน(%) คน(%)

8
(2.3)

201
(57.4)

133
(38.0)

7
(2.0)

7
(2.0)

170
(48.6)

164
(46.9)

2
(0.6)

222
(63.4)

7
(2)

284
(81.1)

X

SD

1
(0.3)

3.59

0.587

9
(2.6)

-

3.50

0.585

122
(34.9)

4
(1.1)

-

3.63

0.517

292
(83.4)

50
(14.3)

1
(0.3)

-

3.87

0.398

41
(11.7)

10
(2.9)

14
(4.0)

1
(0.3)

4.69

0.738
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ตารางที่ 18 (ตอ่)

ประเด็นคำาถาม
3.หลักความโปร่ งใส
3.1 ท่านสามารถรับ
ทราบและเข้ าถึงข้ อมลู
ขา่วสารของเทศบาล
ตามช่องทางตา่ง ๆ ที่
เทศบาลจดัให้
3.2 มีการเปิ ดเผย
ข้ อมลูขา่วสารที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ประชาชน
อยา่งตรงไปตรงมา
และประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถกู
ต้ องได้
3.3 ประชาชน
สามารถแสดงความ
คิดเห็นและให้ ข้อมลู
ขา่วสารตา่งๆ แก่
เทศบาลได้
3.4 ถ้ าต้ องการท่าน
สามารถขอตรวจสอบ
การทำางานของ
เทศบาลได้

สงูมาก
คน(%)

ระดบัความเป็ นธรรมาภิบาล
ปาน
ตา่ำ
สงู
กลาง
ตา่ำ
มาก
คน(%) คน(%) คน(%) คน(%)

8
(2.3)

263
(74.9)

74
(21.1)

6
(1.7)

6
(1.7)

261
(74.6)

74
(21.1)

9
(2.6)

279
(79.7)

2
(0.6)

75
(21.4)

X

SD

-

3.78

0.504

9
(2.6)

-

3.75

0.521

52
(14.9)

10
(2.9)

-

3.82

0.507

161
(46.0)

106
(30.3)

6
(1.7)

2.89

0.773
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ตารางที่ 18 (ตอ่)

ประเด็นคำาถาม
3.5 มีการติดตาม
ประเมินความพงึพอใจ
ของประชาชนอยา่ง
สมา่ำเสมอ
4. หลักการมีส่วน
ร่ วม
4.1 ท่านได้ รับทราบ
ถึงการดำาเนินงานหรื อ
กิจกรรมตา่งๆ ของ
เทศบาลอยา่ง
สมา่ำเสมอ
4.2 การเปิ ดโอกาส
และสนบัสนนุ ให้
ประชาชนได้ เข้ าร่วม
กิจกรรมตา่งๆ ของ
เทศบาล
4.3 ท่านเคยเข้ าร่วม
กิจกรรมตา่งๆ ที่
เทศบาลจดัให้ กบั
ประชาชน

สงูมาก
คน(%)
5
(1.4)

ระดบัความเป็ นธรรมาภิบาล
ปาน
ตา่ำ
สงู
กลาง
ตา่ำ
มาก
X
คน(%) คน(%) คน(%) คน(%)
24
149
138
34
2.51
(6.9)
(42.6)
(39.4)
(9.7)

53
(15.1)

252
(72.0)

40
(11.4)

5
(1.4)

-

4.01

0.569

20
(5.7)

298
(85.1)

31
(8.9)

1
(0.3)

-

3.96

0.395

8
(2.3)

87
(24.9)

172
(49.1)

76
(21.7)

7
(2.0)

3.04

0.798

SD
0.818
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ตารางที่ 18 (ตอ่)

ประเด็นคำาถาม
4.4 เทศบาลมีการ
รณรงค์ และ
ประชาสมัพนัธ์เพื่อ
สร้ างจิตสำานกึให้
ประชาชนมีสว่นร่วม
อยา่งสมา่ำเสมอ
4.5 ความร่วมแรง
ร่วมใจในการดำาเนิน
กิจกรรมตา่งๆ ของ
บคุลากรเทศบาลเพื่อ
ประชาชน
5. หลักความรั บผิด
ชอบ
5.1 ผ้บูริ หาร มีความ
มงุ่มนั่และตงั้ใจปฏิบตัิ
งานให้ บรรลคุวาม
สำาเร็ จอยา่งเต็มความ
สามารถ
5.2 พนกังานเจ้ า
หน้ าที่ มีความมงุ่มนั่
และตงั้ใจปฏิบตัิงาน
ให้ บรรลคุวามสำาเร็ จ

สงูมาก
คน(%)
11
(3.1)

ระดบัความเป็ นธรรมาภิบาล
ปาน
ตา่ำ
สงู
กลาง
ตา่ำ
มาก
X
SD
คน(%) คน(%) คน(%) คน(%)
278
55
6
3.84 0.482
(79.4) (15.7)
(1.7)

13
(3.7)

193
(55.1)

136
(38.9)

8
(2.3)

-

3.60 0.600

44
(12.6)

251
(71.7)

51
(14.6)

4
(1.1)

-

3.96 0.562

14
(4.0)

201
(57.4)

129
(36.9)

6
(1.7)

-

3.64 0.589
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อยา่งเต็มความ
สามารถ
ตารางที่ 18 (ตอ่)

ประเด็นคำาถาม
5.3 บคุลากรของ
เทศบาล ปฏิบตัิงาน
อยา่งมีจิตสำานกึตอ่
หน้ าที่ โดยคำานงึถึง
ประโยชน์ของผ้รูับ
บริ การและสว่นรวม
5.4 ความสามารถ
ในการดำาเนินงาน ตาม
หน้ าที่และความรับผิด
ชอบ ของเทศบาล
5.5 หากการปฏิบตัิ
งานเกิดความผิด
พลาดเทศบาลยอมรับ
คำาติชมและยินดีแก้ ไข
6. หลักความค้ ุมค่ า
6.1 มีการใช้
ประโยชน์ จาก
โครงการก่อสร้ างตา่งๆ
ที่เทศบาลดำาเนินการ
อยา่งค้มุคา่
ตารางที่ 18 (ตอ่)

สงูมาก
คน(%)
5
(1.4)

ระดบัความเป็ นธรรมาภิบาล
ปาน
ตา่ำ
สงู
กลาง
ตา่ำ
มาก
X
คน(%) คน(%) คน(%) คน(%)
128
210
7
3.37
(36.6) (60.0)
(2.0)

5
(1.4)

82
(23.4)

245
(70.0)

17
(4.9)

1
(0.3)

3.21

0.556

4
(1.1)

32
(9.1)

179
(51.1)

113
(32.3)

22
(6.3)

2.67

0.775

131
(37.4)

189
(54.0)

25
(7.1)

5
(1.4)

-

4.27

0.655

SD
0.551
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ประเด็นคำาถาม
6.2 เทศบาลมีการ
ปรับปรุงการทำางาน
หรื อระบบงาน
เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ วในการให้
บริ การ
6.3 เทศบาลมีการ
ติดตามประเมินผลการ
ทำางานและเปิ ดโอกาส
ให้ ประชาชนร่วมแสดง
ความคิดเห็น
6.4 เทศบาลมี
การนำาเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ ที่ทนัสมยัมา
ช่วยทำางานเพื่อให้ เกิด
ความประหยดัและลด
เวลาในการทำางาน
6.5 การดำาเนิน
กิจกรรมตา่งๆ ของ
เทศบาลมีความเหมาะ
สม ไมฟ่่มุเฟื อย และ
ได้ ประโยชน์

สงูมาก
คน(%)
16
(4.6)

ระดบัความเป็ นธรรมาภิบาล
ปาน
ตา่ำ
สงู
กลาง
ตา่ำ
มาก
X
คน(%) คน(%) คน(%) คน(%)
290
38
6
3.90
(82.9) (10.9)
(1.7)

5
(1.4)

236
(67.4)

105
(30.0)

4
(1.1)

-

3.69

0.515

7
(2.0)

284
(81.1)

49
(14.0)

8
(2.3)

2
(0.6)

3.82

0.520

9
(2.6)

232
(66.3)

97
(27.7)

10
(2.9)

2
(0.6)

3.67

0.603

2.4 ปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ

SD
0.463
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จากแบบสอบถามในสว่นของปั ญหา อปุสรรค และข้ อเสนอแนะจากผ้ตูอบ
แบบสอบถามจำานวน 350 คน มีผ้เูสนอปั ญหา อปุสรรค และข้ อเสนอแนะ จำานวน 203 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 54.2 โดยมี ปัญ หา อปุสรรค และข้ อเสนอแนะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกบั ธรรมาภิ บาลทงั้ หมด 149
ข้ อความและข้ อเสนอแนะอื่นๆ 61 ข้ อความ ตามตารางที่ 19
ตารางที่ 19 แสดงปั ญหา อปุสรรค และข้ อเสนอแนะ ของประชาชนในการจดัการ
ตามหลกัธรรมาภิบาล
ข้ อความ
ติชมและให้ ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ให้ ปรับปรุงการบริ การของเจ้ าหน้ าที่ในสำานกังาน
ให้ ปรับปรุงคณ
ุ ภาพระบบรักษาความสะอาด
เงินผ้สูงูอายไุมโ่ปร่งใส ไมท่วั่ถึง
การทำางานทกุอยา่งดีแล้ ว
ให้ ปรับปรุงการระดมความคิดเห็นในการทำาแผนพฒ
ั นา
การรับพนกังานให้ เปิ ดกว้ าง
บางกิจกรรมทำาแล้ วไมค่้มุคา่
สมาชิกสภาเทศบาลควรเพิ่มบทบาทให้ มากขนึ้
เก็บคา่ขยะ ควรเก็บทกุบ้ าน
ไมท่ราบกฎหมาย และระเบียบของเทศบาล
ให้ เพิ่มความถี่การประเมินความพงึพอใจ
กิจกรรมได้ ประโยชน์ไมท่ั่วถึง ได้ เฉพาะกรรมการชมุชน
เจ้ าหน้ าที่พน่หมอกควนัทำางานไมค่อ่ยรับผิดชอบ
จะตรวจสอบงานเทศบาลไมเ่ข้ าใจช่องทางวิธีการ
อื่นๆ
รวม

บทท่ี 5
บทย่ อ สรุ ปผล อภปิรายผล และข้ อเสนอแนะ

จำานวนข้ อความ
27
26
20
16
13
8
6
5
5
2
2
2
1
1
1
75
210
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บทยอ่ สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ ผ้ศูกึษาได้ สรุ ป การศกึษาวิจยัเรื่ อง “ การ
ประเมินธรรมาภิบาลเทศบาลตำาบลกำาแพง อำาเภอละงู จงัหวดัสตลู ” ตามลำาดบัดงันี ้
1. บทยอ่
2. สรุปผล
3. อภิปรายผล
4. ข้ อเสนอแนะ

บทย่ อ
การศกึษาวิจยัเรื่ อง “การประเมินธรรมาภิบาลเทศบาลตำา บลกำา แพง อำา เภอละง ู จงัหวดั
สตลู “ ผ้ศูกึษามีความมงุ่หมาย วิธีดำาเนินการและการวิเคราะห์ข้อมลูโดยยอ่ดงันี ้
ความม่ ุงหมาย
เพื่อทราบระดบัความร้ ูความเข้ าใจ และระดบัการปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาล ของ
บคุลากรเทศบาลตำา บลกำา แพง และทราบระดบัความเป็ นธรรมาภิบาลของเทศบาลในความเห็น
ของประชาชนในเขตเทศบาล ตลอดจนเพื่อทราบปั ญหา อปุสรรค และข้ อเสนอแนะ ตอ่การดำาเนิน
งาน ตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบลกำาแพง
วิธีการดาำเนินการศึกษาค้ นคว้ า
ผ้ศูกึ ษาได้ ศ กึษาค้ นว้ าข้ อมลูจากเอกสาร ทฤษฎีแ ละงานวิ จ ยั ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง แล้ ว กำา หนด
ประชากรและกลมุ่ตวัอยา่งในการศกึษา เป็ น 2 กลมุ่ ประชากรกลมุ่แรก คือบคุลากรของเทศบาล
ตำา บลกำา แพง ซงึ่มีทงั้หมด 97 คน โดยกำา หนดประชากรทงั้หมดยกเว้ นนายกเทศมนตรี เป็ นกลมุ่
ตวัอยา่ง และประชากรกลมุ่ที่ 2 คือประชาชนผ้มูีสิทธิเลือกตงั้ในเขตเทศบาลตำาบลกำาแพง จำานวน
3,361 คน โดยกำาหนดกลมุ่ตวัอยา่ง จำานวน 350 คน สมุ่ตวัอยา่ง โดยวิธีสมุ่ตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย
(Simple Random Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ ในการศกึษาคือ แบบสอบถามที่ผ้ศูกึษาสร้ างขนึ้ด้ วย
ความเห็นชอบของที่ปรึกษาซงึ่มีความเชี่ยวชาญ แบบสอบถามที่สร้ างขนึ้มี 2 ชดุ โดยแบบสอบถาม
ชดุแรกใช้ เก็บข้ อมลูจากบคุลากรของสำานกังานเทศบาลตำาบลกำา แพง ซงึ่แบง่แบบสอบถาม ออก
เป็ น 4 สว่น คือ สว่นแรก สอบถามข้ อมลูทวั่ไปของผ้ตูอบแบบสอบถาม สว่นที่ 2 สอบถามเกี่ยวกบั
ความร้ ูความเข้ าใจในหลกัธรรมาภิบาล สว่นที่ 3 สอบถามเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิ
บาล และสว่นที่ 4 สอบถามเกี่ยวกบัปั ญหาอปุสรรค ข้ อเสนอแนะ ในการดำา เนินงานตามหลกัธร
รมาภิบาล สว่นแบบสอบถามชดุที่ 2 ใช้ เก็บข้ อมลูจากประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลกำาแพง แบง่
แบบสอบถามออกเป็ น 3 สว่น คือ สว่นแรกสอบถามข้ อมลูทวั่ไปของผ้ตูอบแบบสอบถาม สว่นที่ 2
สอบถามเกี่ยวกบัความเป็ นธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบลกำาแพง และสว่นที่ 3 สอบถามเกี่ยวกบั
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ปั ญหา อปุสรรคและข้ อเสนอแนะในการดำาเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล แบบสอบถามทงั้สองชดุ
ซงึ่มีจำานวน 96 แบบสอบถาม และ 350 แบบสอบถาม จดัเก็บข้ อมลูได้ ครบจำานวนทงั้สองชดุ คิด
เป็ นร้ อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นำา แบบสอบถามซงึ่ ตรวจสอบข้ อ มลู ที่ ส มบรู ณ์ ท งั้ หมดไปวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ โดยใช้
โปรแกรมสำาเร็ จรูป SPSS for window version 11.50 โดยใช้ สถิติในการวิเคราะห์ดงันี ้
ความร้ ูความเข้ าใจในหลกัธรรมาภิบาล ของบคุลากรเทศบาลตำาบลกำาแพง วิเคราะห์โดย
ใช้ คา่ร้ อยละ
การปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบคุลากรเทศบาลตำาบลกำาแพงวิเคราะห์โดยใช้ คา่
เฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา่ร้ อยละ
ความเป็ นธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบลกำาแพง วิเคราะห์โดยใช้ คา่เฉลี่ย และคา่เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ปั ญหา อปุสรรค และข้ อเสนอแนะในการดำาเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตำาบลกำาแพง เป็ นข้ อมลูจากคำาถามปลายเปิ ด วิเคราะห์โดยสรุป ปั ญหา อปุสรรค และข้ อเสนอแนะ
ตามเนือ้หา แล้ วจดัลำาดบัความถี่ของคำาตอบ

สรุ ปผล
จากการวิเคราะห์ข้อมลูที่จดัเก็บได้ ทงั้หมด สรุปผลได้ วา่
1. ข้ อมูลท่วัไปของผ้ ูตอบแบบสอบถาม
1.1 บคุ ลากรเทศบาล เป็ นเพศชายร้ อยละ 64.6 และเพศหญิ ง ร้ อยละ 35.4 มี อ ายุ
ระหว่าง 32- 35 ปี มากที่สดุ การศกึษาระดบัปริ ญญาตรี หรื อสงูกว่ามากที่สดุร้ อยละ 34.4 และเป็ น
ข้ าราชการมากที่สดุร้ อยละ 33.3
1.2 ประชาชน เป็ นเพศชายร้ อยละ 37.4 และเพศหญิงร้ อยละ 62.6 มีอายรุะหว่าง 3.2
- 45 ปี มากที่สดุร้ อยละ 43.7 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษามากที่สดุร้ อยละ 37.4 และอาชีพค้ าขาย
มากที่สดุร้ อยละ 26.6

2. ความร้ ูความเข้ าใจในหลักธรรมาภบิาลของบุคลากรเทศบาลตาำบลกาำแพง
แบง่ระดบัความร้ ูความเข้ าใจ ออกเป็ น 3 ระดบั คือ ระดบัตา่ำ ระดบัปานกลาง และ
ระดบัสงู จากการศกึษาพบว่า
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ระดบัความร้ ูความเข้ าใจในหลกัธรรมาภิบาลของบคุลากรเทศบาลตำาบลกำาแพง เมื่อ
วิเคราะห์จำาแนกรายบคุคล พบว่า บคุลากรเทศบาลตำาบลกำาแพง มีความร้ ูความเข้ าใจในหลกัธร
รมาภิบาล อยใู่นระดบัสงูมีจำานวนมากที่สดุร้ อยละ 65.6 ระดบัปานกลางร้ อยละ 34.4 และระดบัตา่ำ
ไมม่ีเลย
3. การปฏบิัตงิานตามหลักธรรมาภบิาลของบุคลากรเทศบาลตาำบลกาำแพง
แบง่ระดบัการปฏิบตัิงานออกเป็ น 5 ระดบั คือระดบัตา่ำมาก ระดบัตา่ำ ระดบัปาน
กลาง ระดบัสงู และระดบัสงูมาก จากการศกึษาพบว่า
การปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบคุลกรเทศบาลตำาบลกำาแพง ในภาพรวมอยู่
ในระดบัสงูโดยมีคะนนเฉลี่ย 3.98
การปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบคุลากรเทศบาลตำาบลกำาแพง เมื่อวิเคราะห์
จำาแนกรายบคุคลพบว่า บคุลากรเทศบาลตำาบลกำา แพง มีระดบัการปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิ
บาล อยใู่นระดบัสงูมีจำา นวนมากที่สดุร้ อยละ 62.50 รองลงมาระดบัสงูมากร้ อยละ 29.17 ระดบั
ปานกลางร้ อยละ 8.33 ระดบัตา่ำและตา่ำมากไมม่ีเลย
4. ความเป็ นธรรมาภบิาลของเทศบาลตาำบลกาำแพง
แบง่ความเป็ นธรรมาภิบาลออกเป็ น 5 ระดบั คือ ระดบัตา่ำมาก ระดบัตา่ำ ระดบั
ปานกลาง ระดบัสงู และระดบัสงูมาก จากการศกึษาพบว่า
ความเป็ นธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบลกำาแพงโดยรวม อยใู่นระดบัสงู คือมีคะแนน
เฉลี่ย 3.65
ความเป็ นธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบลกำาแพงรายด้ าน พบว่า ด้ านหลกัความค้มุคา่
มีความเป็ นธรรมาภิบาลอยใู่นระดบัสงูโดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.87 มากที่สดุเมื่อเทียบกบัด้ านอื่น ๆ
ด้ า นหลกั คณ
ุ ธรรมมี ค วามเป็ นธรรมาภิ บาลอยใู่ นระดบั สงู โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย 3.86 ด้ า นหลกั
นิติธรรมมีความเป็ นธรรมาภิบาลอยใู่นระดบัสงูโดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.74 ด้ านหลกัการมีสว่นร่ วมมี
ความเป็ นธรรมมาภิบาลอยใู่นระดบัสงูโดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.69 ด้ านหลกัความรับผิดชอบมีความ
เป็ นธรรมาภิบาลอยใู่นระดบัปานกลางโดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.37 และด้ านหลกัความโปร่งใสมีระดบั
ความเป็ นธรรมาภิบาลอยใู่นระดบัปานกลางโดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.35 น้ อยที่สดุเมื่อเทียบกบัด้ านอื่น
ความเป็ นธรรมาภิบาลด้ านความโปร่ งใสและการมีสว่นร่ วม พบว่า ความเป็ นธรรมาภิ
บาลรวม 2 ด้ าน อยใู่นระดบัสงูโดยมีคะแนนรวมเฉลี่ย 3.52
ความเป็ นธรรมาภิ บาลของเทศบาลตำา บลกำา แพงจำา แนกรายข้ อ คำา ถาม พบว่า ข้ อ
คำา ถามที่ ได้ รั บคะแนนความเป็ นธรรมาภิ บาลเฉลี่ ย มากที่ ส ดุ 3 ลำา ดบัแรกคื อ คำา ถามด้ า นหลกั
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คณ
ุ ธรรม ซงึ่เป็ นคำาถามเกี่ยวกบัการเรี ยกร้ องผลประโยชน์ของบคุลากรเทศบาล เพื่อแลกเปลี่ยนกบั
ความสะดวกที่ได้ รับ มีคะแนนความเป็ นธรรมาภิบาลเฉลี่ยมากที่สดุ 4.69 มีความเป็ นธรรมาภิบาล
ระดบัสงูมาก ข้ อคำา ถามที่ได้ รับคะแนนเฉลี่ยสงูรองลงมา คื อคำา ถามด้ านหลกันิ ติธรรม ซงึ่เป็ น
คำาถามเกี่ยวกบัการได้ รับความเดือดร้ อนจากการใช้ กฎหมายของเทศบาล ได้ รับคะแนนความเป็ น
ธรรมาภิบาลเฉลี่ย 4.66 มีความเป็ นธรรมาภิบาลระดบัสงูมาก และข้ อคำาถามที่ได้ รับคะแนนเฉลี่ย
สงูเป็ นลำา ดบัที่ 3 คื อคำา ถามด้ านหลกัความค้มุคา่ ซงึ่ เป็ นคำา ถามเกี่ ย วกบั การใช้ ประโยชน์ จ าก
โครงการก่อสร้ างตา่งๆที่เทศบาลดำาเนินการอยา่งค้มุคา่ ได้ รับคะแนนความเป็ นธรรมาภิบาลเฉลี่ย
4.27 มีความเป็ นธรรมาภิบาลระดบัสงูมาก สว่นข้ อคำาถามที่ได้ รับคะแนนความเป็ นธรรมาภิบาล
เฉลี่ยน้ อยที่สดุ 5 ลำาดบัสดุท้ ายคือ คำาถามด้ านหลกัความโปร่ งใส ซงึ่เป็ นคำา ถามเกี่ยวกบัความ
สมา่ำเสมอในการติดตามประเมินความพงึพอใจของประชาชน ได้ รับคะแนนความเป็ นธรรมาภิบาล
เฉลี่ยน้ อยที่สดุ 2.51 มีความเป็ นธรรมาภิบาลระดบัตา่ำ น้ อยรองลงมาคือคำาถามด้ านหลกัความรับ
ผิดชอบ ซงึ่เป็ นคำาถามเกี่ยวกบัการยอมรับคำาติชมและยินดีแก้ ไขหากการปฏิบตัิงานเกิดความผิด
พลาด ได้ รับคะแนนความเป็ นธรรมาภิบาลเฉลี่ย 2.67 มีความเป็ นธรรมาภิบาลระดบัปานกลาง ข้ อ
คำาถามที่ได้ รับคะแนนเฉลี่ยน้ อยเป็ นลำาดบัที่3 คือคำาถามด้ านหลกัความโปร่งใส ซงึ่เป็ นคำาถามเกี่ยว
กบัความสามารถของประชาชนในการตรวจสอบการทำางานของเทศบาล ได้ รับคะแนนความเป็ นธร
รมาภิบาลเฉลี่ย 2.89 มีความเป็ นธรรมาภิบาลระดบัปานกลาง ข้ อคำาถามที่ได้ รับคะแนนเฉลี่ยน้ อย
เป็ นลำาดบัที่4 คือคำาถามด้ านหลกัการมีสว่นร่วม ซงึ่เป็ นคำาถามเกี่ยวกบัการได้ เข้ าร่วมกิจกรรมตา่งๆ
ที่เทศบาลจดัให้ กบัประชาชน ได้ รับคะแนนความเป็ นธรรมาภิบาลเฉลี่ย 3.04 มีความเป็ นธรรมาภิ
บาลระดบัปานกลาง และข้ อคำา ถามที่ได้ รับคะแนนเฉลี่ยน้ อยเป็ นลำา ดบัที่5 คือคำา ถามด้ านหลกั
ความรับผิดชอบ ซงึ่เป็ นคำาถามเกี่ยวกบัความสามารถในการดำาเนินงานตามหน้ าที่และความรับผิด
ชอบของเทศบาลได้ รับคะแนนความเป็ นธรรมาภิบาลเฉลี่ย 3.21 มีความเป็ นธรรมาภิบาลระดบั
ปานกลาง
5. ปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ
5.1 ปั ญหา อปุสรรค และข้ อเสนอแนะจากบคุลากรเทศบาล ที่กลมุ่ตวัอยา่งได้ ให้
ความคิดเห็นมากที่สดุ 5 อนัดบัแรก เรี ยงตามลำาดบัดงันี ้
การทำางานราบรื่ นดีทกุอยา่งดีแล้ ว ควรมีการอบรมบคุลากรเรื่ องจิตสำานกึใน
การทำางานและการตรงตอ่เวลาอยา่งสมา่ำเสมอ การสงั่งานไมค่อ่ยชดัเจน บคุลากรบางสว่นไม่
ทราบขา่วสารภายในหรื อทราบขา่วสารช้ า และความสามคัคีในองค์กรลดลงความสมัพนัธ์ระหว่าง
กองงานไมด่ี
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5.2 ปั ญหา อปุสรรค และข้ อเสนอแนะจากประชาชน ที่กลมุ่ตวัอยา่งได้ ให้ ความ
คิดเห็นมากที่สดุ 5 อนัดบัแรก เรี ยงลำาดบัดงันี ้
ติชมและให้ ปรับปรุ งระบบเสียงตามสาย ให้ ปรับปรุ งการบริ การของเจ้ าหน้ าที่ใน
สำา นกังาน ให้ ปรั บปรุ งคณ
ุ ภาพระบบรั กษาความสะอาด การพิจารณาเงินช่วยเหลือผ้สูงูอายไุม่
ยตุิธรรมและไมท่วั่ถึง และการทำางานทกุอยา่งดีแล้ ว

อภปิรายผล
จากการประเมินธรรมมาภิบาลของเทศบาลตำาบลกำาแพง อำาเภอละงู จงัหวดัสตลู
มี
ประเด็นที่สามารถนำามาอภิปรายผลได้ ดงันี ้
1. ความร้ ู ความเข้ าใจในหลักธรรมาภบิาลของบุคลากรเทศบาลตาำบลกาำแพง
พบว่า บคุลากรเทศบาลตำาบลกำาแพง มีความร้ ูความเข้ าใจในหลกัธรรมาภิบาล อยู่
ในระดบัสงู มีจำานวนมากที่สดุคือร้ อยละ 65.6 ระดบัปานกลางร้ อยละ 34.4 และระดบัตา่ำไมม่ีเลย
ซงึ่เมื่อเปรี ยบเทียบกบัเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ ว่า ร้ อยละ 60 ของบคุลากรเทศบาลตำาบลกำาแพงมีระดบั
ความร้ ู ความเข้ าใจในหลกัธรรมาภิบาล ในระดบัสงู สรุปได้ ว่าผ่านเกณฑ์ประเมินที่กำาหนด
ผลการประเมินที่ ได้ สอดคล้ องกบัการได้ รับรางวลัธรรมาภิบาล ที่ เ ทศบาลตำา บล
กำาแพงได้ รับจากกรมสง่เสริ มการปกครองท้ องถิ่น 3 ปี ซ้ อน และสะท้ อนให้ เห็นว่าสาเหตหุนงึ่ของ
การได้ รับรางวลัเนื่องจากบคุลากรของเทศบาลสว่นมาก มีความร้ ูความเข้ าใจในหลกัธรรมาภิบาล
อยใู่นเกณฑ์ดี สาเหตทุี่เป็ นเช่นนีอ้ภิปรายผลได้ ว่า เนื่องจากเทศบาลตำาบลกำาแพง มีการอบรมให้
ความร้ ูแก่บคุลากรของเทศบาลอยา่งสมา่ำเสมอ (เอกสารประกอบการประเมินการบริ หารจดัการที่ดี
ปี 2549) และเทศบาลตำาบลกำาแพงยดึหลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบตัิงานจริ ง ทำาให้ บคุลากรของ
เทศบาลสามารถตอบแบบสอบถามเกี่ยวกบัความร้ ูความเข้ าใจในหลกัธรรมาภิบาลได้ ดี ประกอบ
กบัการจดัประเมินครัง้นี ้ ผ้ศูกึษาจดัประเมินเมื่อเทศบาลตำาบลกำาแพงได้ รับรางวลัธรรมาภิบาลแล้ ว
ถึง 3 ครัง้ และได้ รับรางวลัพระปกเกล้ าฯ แล้ วถึง 2 ครัง้ ทำาให้ บคุลากรของเทศบาลทงั้หมด ซงึ่มี
สว่นร่ วมในการดำาเนินงานกบัเทศบาล เพื่อให้ ได้ รับรางวลัธรรมาภิบาล และรางวลัพระปกเกล้ าฯ
ได้ สมัผสักบัเรื่ องราวตา่ง ๆ ที่เกี่ยวกบัธรรมาภิบาลอยา่งสมา่ำเสมอ จนมีความร้ ูความเข้ าใจและ
เคยชิน กบัคำา ว่า ธรรมาภิ บาล ทำา ให้ บคุลากรทกุคนมีค วามร้ ูความเข้ า ใจ ในหลกั ธรรมาภิ บาล
นอกจากนีก้ารที่บคุลากรของเทศบาลตำาบลกำาแพง มีความร้ ูความเข้ าใจหลกัธรรมาภิบาลตา่ำสดุ
เพียงระดบัปานกลาง โดยไมม่ีบคุลากรเทศบาลมีความร้ ูความเข้ าใจหลกัธรรมาภิบาลในระดบัตา่ำ
เลย สาเหตเุนื่องจากการได้ สมัผสักบัการบริ หารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลเป็ นเวลานาน ทำาให้
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บคุลากรระดบัคนงานแม้ นจะมีความร้ ูสามญ
ั ในระดบัเพียงประถมก็ยงัสามารถเรี ยนร้ ู และเข้ าใจใน
หลกัธรรมาภิบาล จากประสบการณ์ และการปฏิบตัิได้
2. การปฏบิัตงิานตามหลักธรรมาภบิาลของบุคลากรเทศบาลตาำบลกาำแพง
พบว่า ในภาพรวม การปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบคุลากร เทศบาลตำาบล
กำาแพง อยใู่นระดบัสงู โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.98 และเมื่อวิเคราะห์จำาแนกรายบคุคลพบว่า บคุลากร
เทศบาลตำา บลกำา แพง มีระดบัการปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาล อยใู่นระดบัสงูมีจำา นวนมาก
ที่สดุ ร้ อยละ 62.50 รองลงมา ระดบัสงูมาก ร้ อยละ 29.17 ระดบัปานกลาง ร้ อยละ 8.33 ระดบัตา่ำ
และตา่ำมากไมม่ีเลย ซงึ่เมื่อเปรี ยบเทียบกบัเกณฑ์ประเมินที่กำา หนดไว้ ว่าร้ อยละ 80 ของบคุลากร
เทศบาลตำาบลกำาแพง มีการปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาล อยใู่นระดบัสงูถึงสงูมาก สรุ ปได้ ว่า
ผ่านเกณฑ์ประเมินที่กำาหนด (ระดบัสงู ร้ อยละ 62.5 และสงูมาก 29.17 รวมร้ อยละ 91.67)
ผลการประเมินที่ได้ สอดคล้ องกบัรางวลัธรรมาภิบาล ที่เทศบาลตำา บลกำา แพงได้ รับ
จากกรมสง่ เสริ มการปกครองท้ อ งถิ่ น 3 ปี ซ้ อ น สาเหตทุี่เ ป็ นเช่ น นี อ้ ภิ ปรายผลได้ ว่า เนื่ อ งจาก
เทศบาลตำา บลกำา แพง มีการจดัอบรมให้ ความร้ ูในหลกัธรรมาภิบาลแก่ บคุ ลากรเทศบาลอยา่ง
สมา่ำเสมอ ทำาให้ บคุลากรมีความร้ ูความเข้ าใจ ในหลกัธรรมาภิบาลในระดบัดี บคุลากรจงึมีความ
ตงั้ใจในการปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาล อีกสาเหตหุนงึ่บคุลากรเทศบาลตำา บลกำา แพงมีเป้า
หมาย ร่วมกนัอยทู่ี่รางวลัธรรมาภิบาลของกรมสง่เสริ มการปกครองสว่นท้ องถิ่น และรางวลัพระปก
เกล้ าฯ ซงึ่มีการจดัประกวดทกุปี ทำาให้ บคุลากรของเทศบาลตา่งมงุ่มนั่ ปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิ
บาล เพื่อบริ การให้ ประชาชนเกิดความพงึพอใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไมม่ีการร้ องเรี ยน นอกจากนี ้
วิสยัทศัน์ของเทศบาลตำาบลกำาแพงที่กำาหนดว่า “บริ หารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี มงุ่สเู่มืองน่าอยทู่ี่ยงั่ยืน” เป็ นความชดัเจนของเทศบาลตำาบลกำาแพง ที่กระต้นุให้ บคุลากร
ของเทศบาล ยดึมนั่ในหลกัธรรมาภิบาลและปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาลอยา่งเคร่ งครัด และ
สดุท้ ายนโยบายของผ้บูริ หารที่ แถลงตอ่สภาเทศบาลตำา บลกำา แพง เมื่อวนัที่ 3 มีนาคม 2547 ที่
กำาหนดให้ วาระ “ 4 ปี ตอ่ไปของการบริ หาร เป็ น 4 ปี แห่งการบริ หารจดัการที่ดี ตามหลกัธรรมาภิ
บาล เพื่อพฒ
ั นาเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้ อมชมุชน นำาเทศบาลตำาบลกำาแพง มงุ่สเู่มืองน่าอยทู่ี่
ยงั่ยืน “ แสดงให้ เห็นถึงความมงุ่มนั่ของผ้บูริ หารที่ต้องการนำาหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ ในการบริ หาร
จดัการ ทำาให้ บคุลากรของเทศบาลตำาบลกำาแพง ต้ องมีความกระตือรื อร้ นรับนโยบายไปปฏิบตัิเพื่อ
ความสำาเร็ จขององค์กร
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3. ความเป็ นธรรมาภบิาลของเทศบาลตาำบลกาำแพง
พบว่าในภาพรวมเทศบาลตำาบลกำาแพงมีความเป็ นธรรมาภิบาล อยใู่นระดบัสงู โดย
มีคะแนนเฉลี่ย 3.65 ซงึ่ผ่านเกณฑ์ประเมินที่กำาหนด เมื่อวิเคราะห์ความเป็ นธรรมาภิบาลรายด้ าน
พบว่า ด้ านที่มีความเป็ นธรรมาภิบาลอยใู่นระดบัสงู มี 4 ด้ าน เรี ยงตามลำาดบัคือ ด้ านหลกัความค้มุ
คา่ ด้ านหลกัคณ
ุ ธรรม ด้ านหลกันิติธรรม และด้ านหลกัการมีสว่นร่ วม สว่นด้ านที่มีความเป็ นธร
รมาภิบาลอยใู่นระดบัปานกลาง มี 2 ด้ าน คือด้ านหลกัความรับผิดชอบ และด้ านหลกัความโปร่งใส
ซงึ่มีคะแนนเฉลี่ยน้ อยที่สดุ และเมื่อวิเคราะห์ความเป็ นธรรมาภิบาลจำาแนกรายข้ อคำาถาม พบว่า
ข้ อคำา ถามที่ได้ รับคะแนนความเป็ นธรรมาภิบาลเฉลี่ยมากที่สดุ 3 ลำาดบัแรกคือคำา ถามด้ านหลกั
คณ
ุ ธรรม ซงึ่เป็ นคำาถามเกี่ยวกบัการเรี ยกร้ องผลประโยชน์ของบคุลากรเทศบาลเพื่อแลกเปลี่ยนกบั
ความสะดวกที่ได้ รับ ข้ อคำาถามที่ได้ รับคะแนนเฉลี่ยสงูรองลงมา คือคำาถามด้ านหลกันิติธรรม ซงึ่
เป็ นคำาถามเกี่ยวกบัการได้ รับความเดือดร้ อนจากการใช้ กฎหมายของเทศบาล และข้ อคำาถามที่ได้
รั บคะแนนเฉลี่ยสงูเป็ นลำา ดบัที่3 คื อคำา ถามด้ านหลกัความค้มุคา่ ซงึ่เป็ นคำา ถามเกี่ ยวกบัการใช้
ประโยชน์จากโครงการก่อสร้ างตา่งๆที่เทศบาลดำาเนินการอยา่งค้มุคา่ ทงั้ 3 คำาถาม มีความเป็ นธร
รมาภิบาลระดบัสงูมาก สว่นข้ อคำา ถามที่ได้ รับคะแนนความเป็ นธรรมาภิบาลเฉลี่ยน้ อยที่สดุ 5
ลำา ดบัสดุท้ ายคือ คำา ถามด้ านหลกัความโปร่ งใส ซงึ่เป็ นคำา ถามเกี่ยวกบัความสมา่ำเสมอในการ
ติดตามประเมินความพงึพอใจของประชาชน มีความเป็ นธรรมาภิบาลระดบัตา่ำ น้ อยรองลงมาคือ
คำาถามด้ านหลกัความรับผิดชอบ ซงึ่เป็ นคำาถามเกี่ยวกบัการยอมรับคำาติชมและยินดีแก้ ไขหากการ
ปฏิบตัิงานเกิดความผิดพลาด ข้ อคำา ถามที่ได้ รับคะแนนเฉลี่ยน้ อยเป็ นลำา ดบัที่3 คือคำา ถามด้ าน
หลกัความโปร่ งใส ซงึ่เป็ นคำาถามเกี่ยวกบัความสามารถของประชาชนในการตรวจสอบการทำางาน
ของเทศบาล ข้ อคำาถามที่ได้ รับคะแนนเฉลี่ยน้ อยเป็ นลำาดบัที่4 คือคำาถามด้ านหลกัการมีสว่นร่ วม
ซงึ่เป็ นคำาถามเกี่ยวกบัการได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมตา่งๆที่เทศบาลจดัให้ กบัประชาชน และข้ อคำาถามที่
ได้ รับคะแนนเฉลี่ยน้ อยเป็ นลำาดบัที่5 คือคำาถามด้ านหลกัความรับผิดชอบ ซงึ่เป็ นคำาถามเกี่ยวกบั
ความสามารถในการดำาเนินงานตามหน้ าที่และความรับผิดชอบของเทศบาล คำาถาม 4 ข้ อหลงันีม้ี
ความเป็ นธรรมาภิบาลระดบัปานกลาง
ผลของการประเมินความเป็ นธรรมาภิบาลในภาพรวมซงึ่อยใู่นระดบัสงู สอดคล้ อง
กบัรางวลัธรรมาภิบาลที่เทศบาลตำาบลกำาแพงได้ รับจากกรมสง่เสริ มการปกครองท้ องถิ่น 3 ปี ซ้ อน
สาเหตทุี่เป็ นเช่นนีอ้ภิปรายผลได้ ว่า เนื่องจากพนกังานเทศบาลมีความร้ ูความเข้ าใจ และปฏิบตัิงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลทำาให้ ประชาชนสว่นใหญ่ยอมรับในการทำางานของเทศบาล นอกจากนีท้งั้ผ้ ู
บริ หารและสมาชิกสภาก็ ยดึแนวทางธรรมาภิ บาลในการบริ ห ารจดั การ และยงัควบคมุดแูลให้
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พนกังานเทศบาลยดึหลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบตัิอยา่งเคร่ งครั ด สว่นการวิเคราะห์รายได้ ด้าน
หลกัความค้มุคา่ ด้ านหลกัคณ
ุ ธรรม ด้ านหลกันิติธรรม และด้ านหลกัการมีสว่นร่วม ซงึ่ได้ รับคะแนน
ความเป็ นธรรมาภิบาลรายด้ านในระดบัสงู สอดคล้ องกบัรางวลัธรรมาภิบาลที่ได้ รับและสอดคล้ อง
กบัการวิเคราะห์จำาแนกรายข้ อคำาถาม ซงึ่คำาถามด้ านหลกัคณ
ุ ธรรมได้ รับคะแนนรายข้ อสงูสดุ รอง
ลงมาคือคำาถามรายข้ อด้ านหลกันิติธรรม และด้ านหลกัความค้มุคา่ตามลำาดบั สาเหตทุี่เป็ นเช่นนี ้
อภิปรายผลได้ ว่า เนื่องจากสงัคมเทศบาลตำาบลกำาแพงเป็ นสงัคมขนาดเลก็ จำานวนครัวเรื อนเพียง
สองพนัเศษประกอบกบัพนกังานสว่นใหญ่เป็ นบคุคลในพืน้ที่ ทำาให้ ทกุคนร้ ูจกักนัเกือบทงั้หมด มี
ความค้นุเคย สนิทสนมกนัเป็ นการสว่นตวั การให้ บริ การตา่ง ๆ จงึปฏิบตัิเสมือนญาติมิตร ประกอบ
กบัการให้ การอบรมพนกังาน และการควบคมุการทำา งาน โดยยดึหลกัธรรมาภิบาลของผ้บูริ หาร
ทำาให้ ความเป็ นธรรมาภิบาลอยใู่นระดบัสงู นอกจากนนั้ความเป็ นธรรมาภิบาลด้ านความโปร่ งใส
และการมีสว่นร่ วมรวม 2 ด้ านอยใู่นระดบัสงู ซงึ่ผลการประเมินที่ ได้ สอดคล้ องกบัการประเมิ น
องค์ กรปกครองสว่นท้ องถิ่น ที่ มีความเป็ นเลิศด้ านความโปร่ งใสและสง่เสริ มการมีสว่นร่ วมของ
ประชาชนที่ ส ถาบนั พระปกเกล้ า มอบรางวลั แก่ เ ทศบาล สาเหตทุี่ เ ป็ นเช่ น นี อ้ ภิ ป รายผลได้ ว่ า
เนื่องจากเทศบาลมีการประชาสมัพนัธ์ กิจกรรมตา่ง ๆ ให้ ประชาชนได้ ร่วมรับทราบร่ วมดำาเนินการ
และร่ ว มกิ จ กรรมอยา่ งสมา่ำ เสมอ ตลอดจนในการจดั กิ จ กรรมตา่ ง ๆ กบั ประชาชนหรื อ ชมุชน
บคุลากรของเทศบาลก็ได้ ร่วมแรงร่ วมใจกนัอยา่งเต็มที่ สว่นด้ านหลกัความโปร่ งใสและด้ านหลกั
ความรับผิดชอบ ซงึ่ได้ รับคะแนนความเป็ นธรรมาภิบาลระดบัปานกลาง ถือได้ ว่าไมส่อดคล้ องกบั
รางวลัธรรมาภิบาลและรางวลัพระปกเกล้ าที่ได้ รับ แตส่อดคล้ องกบัการวิเคราะห์ความเป็ นธรรมาภิ
บาลจำาแนกรายข้ อคำาถาม เนื่องจากในการวิเคราะห์รายข้ อคำาถามความเป็ นธรรมาภิบาลรายข้ อ 5
ลำาดบัสดุท้ ายที่ได้ คะแนนน้ อยที่สดุ เป็ นด้ านหลกัความโปร่งใส 2 ข้ อ และด้ านหลกัความรับผิดชอบ
2 ข้ อ สาเหตทุี่เป็ นเช่นนีอ้ภิปรายผลได้ ว่าเนื่องจากด้ านหลกัความโปร่งใสนนั้ เทศบาลมีการติดตาม
ประเมินผลความพงึพอใจของประชาชนน้ อยเกินไป คือประเมินเพียงปี ละ 1 ครัง้ และประชาชนไม่
ทราบวิธีการหรื อขนั้ตอนในการขอตรวจสอบการทำางานของเทศบาล ประชาชนสว่นหนงึ่ไมส่นใจ
ติดตามการทำางานของเทศบาลทำาให้ ไมท่ราบระเบียบปฏิบตัิตามพระราชบญ
ั ญตัิข้อมลูขา่วสาร ซงึ่
ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่ ง ใส ในการทำา งานของเทศบาลได้ อี ก สาเหตหุ นงึ่ อาจ
เนื่องจากการแตง่ตงั้กรรมการจดัซือ้จดัจ้ างจากภาคประชาชนยงัไมห่ลากหลายพอ ประชาชนไม่
ติดตามขา่วสารทำาให้ ไมท่ราบขนั้ตอนและกำาหนดการตา่ง ๆ จงึขาดการมีสว่นร่วมในการตรวจสอบ
ทำาให้ เป็ นเสมือนเทศบาลดำาเนินการกนัเอง ขาดความโปร่ งใส สว่นด้ านหลกัความรับผิดชอบ การ
ให้ บริ การของเทศบาลในการแก้ ไขปั ญหาความเดือดร้ อนของประชาชน อาจยงัมีความลา่ช้ าไมท่นั
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ใจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการให้ บริ การ ด้ านการซอ่มแซมสาธารณปูโภคอาจยงัไมร่วดเร็ วพอ อนัเนื่อง
มาจากจำานวนบคุลากรและงบประมาณมีจำากดั อีกสาเหตหุนงึ่ที่ทำาให้ ด้านหลกัความรับผิดชอบได้
ระดบัคะแนนปานกลาง อาจเนื่องจากประชาชนผ้มูารั บบริ การหรื อร้ องทกุข์ ในเรื่ องตา่ง ๆแล้ ว
เทศบาลให้ การบริ การไมด่ีพอหรื อเกิดความผิดพลาด เมื่อประชาชนติติงหรื อขอให้ แก้ ไขเจ้ าหน้ าที่
ไมค่อ่ยยอมรับและแก้ ไขให้ ไมร่วดเร็ วพอ
4. ปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ
บคุลากรของเทศบาลเสนอปั ญหา อปุสรรค และข้ อเสนอแนะในการจดัการตามหลกั
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบลกำาแพง โดยสว่นหนงึ่เสนอว่าการบริ หารจดัการดีแล้ ว ซงึ่อภิปราย
ผลได้ ว่าบคุลากรสว่นนีม้ีความพงึพอใจในการทำางานและการบริ หารงานของผ้บูริ หารเทศบาล อีก
สว่นหนงึ่เสนอแนะว่าควรมีการอบรมบคุลากรเรื่ องจิตสำานกึในการทำางานและการตรงตอ่เวลาอยา่ง
สมา่ำเสมอ แสดงให้ เห็นว่าการอบรมบคุลากรที่เทศบาลดำาเนินการอยแู่ล้ วยงัไมเ่พียงพอ บคุลากร
สว่นนี อ้ยากให้ มีก ารอบรมสร้ างจิ ต สำา นกึในการทำา งานมากกว่ า เดิ ม อี ก สว่นหนงึ่ เสนอปั ญ หา
อปุสรรค เกี่ยวกบัความไมช่ดัเจนในการสงั่งาน ซงึ่คงจะหมายถึงการสงั่งานในระดบัหวัหน้ างานไป
สกู่ารปฏิบตัิบางครัง้ไมช่ดัเจนทำาให้ การปฏิบตัิงานสบัสน อีกสว่นหนงึ่แนะนำาว่าบคุลากรบางสว่น
ไมท่ราบข้ อมลูขา่วสารภายใน หรื อรับทราบลา่ช้ า สาเหตทุี่เป็ นเช่นนีค้งเนื่องมาจากขา่วสารในการ
นดัหมายหรื อการนดัประชมุรวมของเทศบาลไมไ่ด้ กำาหนดตารางการประชมุลว่งหน้ าที่ชดัเจนทำาให้
บางครัง้บคุลากรในระดบัพนกังานจ้ างทวั่ไป ซงึ่ทำางานอยนู่อกสถานที่หรื อทำางานในชมุชนไมท่ราบ
ขา่วสารสว่นนี ้ และอีกสว่นหนงึ่มีความเห็นว่าความสามคัคีในองค์กรลดลง ซงึ่อภิปรายสาเหตไุด้ วา่
ในปี ที่ผ่านมาเทศบาลตำาบลกำาแพงได้ มีการเพิ่มบคุลากรกองงานตา่ง ๆ มากขนึ้ โดยเฉพาะประเภท
พนกังานที่เป็ นข้ าราชการสว่นท้ องถิ่นซงึ่เพิ่มจากเดิม 14 คน เป็ น 28 คน และพนกังานจ้ างเพิ่มจาก
เดิม 40 คน เป็ น 50 คน ทำาให้ องค์กรมีขนาดใหญ่ขนึ้ แตล่ะกองงานมีบคุลากรมากขนึ้ในการดำาเนิน
กิจกรรมแตล่ะกองงานสามารถช่วยตวัเองได้ มากขนึ้ การช่วยเหลือกนัระหว่างกองงานลดลงทำาให้ ดู
เหมือนว่าความสามคัคีในองค์กรลดลง
ประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลกำาแพงเสนอปั ญหา อปุสรรค และข้ อเสนอแนะตาม
หลกัธรรมาภิบาล โดยสว่นหนงึ่เสนอว่าให้ ปรั บปรุ งคณ
ุ ภาพเสียงตามสายของเทศบาลเนื่องจาก
บางจดุเสียงคอ่ย และบางจดุเสียงดงัเกิ นไป ซงึ่ในสว่นนีเ้ป็ นปั ญหาด้ านเทคนิ คที่ เทศบาลเองก็
ทราบและพยายามแก้ ไขอยแู่ล้ ว สาเหตทุี่เป็ นเช่นนีเ้นื่องจากลำา โพงที่ติดตงั้มีระยะห่างกนัเกินไป
ทำาให้ ต้องเร่ งความดงัของเสียงเพื่อให้ ได้ ยินทวั่ถึง ประชาชนที่อยใู่กล้ ลำาโพงมากเสียงจะดงัมาก ที่
อยหู่่างออกไปเสียงจะดงัคอ่ยลง และลำาโพงบางตวัที่อยปู่ลายสายเสียงจะดงัคอ่ยเนื่องจากกำาลงัสง่
ของเครื่ องขยายไมเ่พียงพอ อีกสว่นหนงึ่เสนอให้ ปรับปรุงการบริ การของเจ้ าหน้ าที่ในสำานกังาน โดย
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เห็นว่าพนกังานไมย่ิม้แย้ ม บางคนพดูจาไมไ่พเราะ ไมค่อ่ยมีจิตสำานกึและไมค่อ่ยตงั้ใจทำางาน ซงึ่
เป็ นข้ อเสนอแนะที่ผ้รูับบริ การได้ สมัผสักบัการให้ บริ การของเทศบาล ซงึ่ในสว่นนีส้อดคล้ องกบัข้ อ
เสนอแนะของบคุลากรของเทศบาลบางสว่น ที่อยากให้ เทศบาลอบรมบคุลากรในเรื่ องจิตสำานกึใน
การทำางานและการตรงตอ่เวลาอยา่งสมา่ำเสมอ อีกสว่นหนงึ่เสนอให้ ปรับปรุ งคณ
ุ ภาพระบบรักษา
ความสะอาด เนื่ องจากเห็นว่า พนกังานจดัเก็ บขยะยงัทำา งานไมค่อ่ ยเรี ย บร้ อย ไมต่รงตอ่ เวลา
พนกังานกวาดขยะไมค่อ่ยรับผิดชอบตอ่คณ
ุ ภาพของงานที่ทำา สาเหตทุี่เป็ นเช่นนีเ้นื่องจากพนกังาน
ผ้ปูฏิบตัิยงัขาดจิตสกึนกึที่ดีในการทำางาน และยงัแสดงให้ เห็นว่าการติดตามควบคมุการทำางานของ
ผ้รูับผิดชอบยงัต้ องปรับปรุ งแก้ ไข อีกสว่นหนงึ่เสนอปั ญหาในเรื่ องการพิจารณาเงินช่วยเหลือผ้สูงู
อายไุมย่ตุิธรรมและไมท่วั่ถึง ซงึ่ในสว่นของความยตุิธรรมนนั้ตรวจสอบแล้ วทราบว่าเกิดจากความ
ผิดพลาดในการทำางานของเจ้ าหน้ าที่เทศบาลในการพิจารณารายชื่อรอบแรก ซงึ่นำารายชื่อมาจาก
การสำารวจของกรรมการชมุชน โดยไมไ่ด้ นำารายชื่อผ้สูงูตามทะเบียนราษฎร์ มาพิจารณา ทำาให้ มีผ้สูงู
อายบุ างสว่ นที่ ไ มเ่ ดื อ ดร้ อนมากนกั ได้ รั บ การพิ จ ารณาให้ ไ ด้ รั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ด้ ว ย แตใ่ นการ
พิจารณาเพิ่มเติมรอบหลงั เทศบาลได้ ตงั้กรรมการพิจารณาจากทกุภาคสว่นและพิจารณาจากราย
ชื่ อจากทะเบียนราษฎร์ ทำา ให้ การพิจารณาครอบคลมุมากขนึ้ และโปร่ งใสขนึ้ แตอ่ยา่งไรก็ ตาม
เนื่องจากข้ อจำากดัของงบประมาณ ซงึ่เทศบาลได้ รับการอดุหนนุจากองค์กรปกครองท้ องถิ่นสว่น
หนงึ่ และเทศบาลได้ จ ดั งบประมาณของเทศบาลเองเพิ่ ม เติ ม ให้ อี ก สว่ นหนงึ่ ก็ ย งั ไมส่ ามารถ
พิจารณาช่วยเหลือผ้สูงูอายขุองเทศบาลทงั้หมดได้ ครบจำานวน ปั จจบุนัเทศบาลมีรายชื่อผ้สูงูอายุ
ตามทะเบียนราษฎร์ 552 คน และเทศบาลสามารถพิจารณาช่วยเหลือได้ เพี ยง 213 คน เท่านนั้
และประชาชนอีกสว่นหนงึ่เสนอแนะว่าการทำางานทกุอยา่งดีแล้ ว ซงึ่แสดงให้ เห็นว่าประชาชนสว่นนี ้
มีความพงึพอใจในการทำางานของเทศบาล
สรุ ปในภาพรวมของการประเมินธรรมาภิบาลของเทศบาลตำา บลกำา แพง อำา เภอละงู
จงัหวดัสตลูในครัง้นี ้ ผลการประเมินที่ได้ ในทกุมิติมีความสอดคล้ องกนัทงั้หมดไมว่่าความร้ ูความ
เข้ าใจในหลกัธรรมาภิบาลของบคุลากรเทศบาล การปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบคุลากร
เทศบาล และความเป็ นธรรมาภิบาลของเทศบาลในมิติที่ประเมินจากผลการดำาเนินงานตามหลกัธร
รมาภิบาลที่ ประชาชนได้ รับ ทกุมิติอยใู่นระดบัสงูทงั้หมด ซงึ่ ผลการประเมิ นที่ ได้ สอดคล้ องกบั
รางวลัธรรมาภิบาลที่เทศบาลได้ รับจากกรมสง่เสริ มการปกครองท้ องถิ่น 3 ปี ซ้ อน และสอดคล้ องกบั
รางวลัองค์กรปกครองสว่นท้ องถิ่น ที่มีความเป็ นเลิศด้ านความโปร่ งใสและสง่เสริ มการมีสว่นร่ วม
ของประชาชนที่เทศบาลตำาบลกำาแพงได้ รับจากสถาบนัพระปกเกล้ า 2 ปี ซ้ อน ดงันนั้ จงึสรุ ปได้ ว่า
เทศบาลตำาบลกำาแพง อำาเภอละงู จงัหวดัสตลู เป็ นเทศบาลธรรมาภิบาลจริ ง
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการประเมินที่ได้ สรุ ปได้ ว่าเทศบาลตำาบลกำาแพงมีความเป็ นธรรมาภิบาลจริ งซงึ่
ผลการประเมินที่ได้ เป็ นการประเมินในแนวกว้ าง แตเ่มื่อมาพิจารณาในแนวลกึจะพบว่าความเป็ น
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบลกำาแพงอยใู่นระดบัสงูเท่านนั้ ยงัสามารถพฒ
ั นาให้ อยใู่นระดบัสงู
ที่สดุได้ การพฒ
ั นาความเป็ นธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบลกำาแพงให้ ถึงระดบัสงูที่สดุนนั้ ผ้วูิจยัขอ
ให้ ข้อเสนอแนะดงันี ้
ข้ อเสนอแนะท่วัไป
1. ควรพฒ
ั นาคณ
ุ ภาพบคุลากรเทศบาล โดยเพิ่มความร้ ูความเข้ าใจในหลกัธรรมาภิบาล
สร้ างจิตสำานกึในการปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาล และเสริ มสร้ างความสามคัคีในองค์กรโดย
เฉพาะบคุลากรระดบัผ้ฏูิบตัิ ซงึ่อาจดำาเนินการโดยการจดัอบรม สมัมนา ให้ ความร้ ู จดัการศกึษาดู
งานให้ แก่บคุลากร ในการจดัอบรมสมัมนาควรทำาเป็ นประจำา เมื่อมีโอกาส เช่น อาจเชิญวิทยากร
พิเศษมาบรรยายให้ ความร้ ูในรอบที่มีการประชมุประจำาเดือนของบคุลากร
2. การประชาสมัพนั ธ์ แ ละให้ ข า่ วสารแก่ บคุ ลากรภายในองค์ ก ร ควรจดั เป็ นบอร์ ด
ประชาสมัพนัธ์หรื อป้ายประกาศภายใน เพื่อแจ้ งเรื่ องราวตา่ง ๆ ให้ บคุลากรรับทราบ
3. ควรมีการการประเมินความพงึพอใจเฉพาะงานบริ การแตล่ะประเภท โดยจดัแบบ
สอบถามประเมินความพงึพอใจสำาหรับผ้มูารับบริ การทกุคน เพราะนอกจากจะทำาให้ ได้ ทราบความ
พงึพอใจในการให้ บริ การแล้ ว การประเมินความพงึพอใจนี ้ จะช่วยให้ ความสมัพนัธ์ ระหว่างผ้ใูห้
บริ การกบัผ้รูับบริ การดีขนึ้ เนื่องจากผ้ใูห้ บริ การต้ องให้ บริ การที่ดีเพื่อผลการประเมินความพงึพอใจที่
ดี และผลการประเมินที่ได้ ยงัสามารถนำาไปใช้ ปรับปรุงและพฒ
ั นาการบริ การให้ ประชาชนเกิดความ
พงึพอใจสงูสดุ
4. ควรเร่ งปรับปรุ งแก้ ไขระบบการประชาสมัพนัธ์ การให้ ข้อมลูขา่วสารแก่ประชาชน
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคณ
ุ ภาพเสียงของระบบเสียงตามสาย และรู ปแบบการจดัรายการเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์ ส งู สดุ แก่ ป ระชาชน ควรเพิ่ ม ระบบการให้ ข้ อมลู ขา่ วสาร โดยจดั ทำา เป็ นบอร์ ด
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมตา่ง ๆ ของเทศบาลนำาเสนอตามจดุสาธารณะทวั่ไป เช่น สถานีรถโดยสาร
ตลาดสด วดั มสั ยิ ด และร้ านกาแฟ นอกจากนี ค้วรปรั บ ปรุ ง การให้ แ ละรั บ ข้ อ มลู ขา่ วสารทาง
อินเตอร์ เน็ ตให้ มีความเป็ นปั จจบุนั เพื่ อเพิ่มช่ องทางในการติด ตอ่สื่ อสารระหว่างประชาชนกบั
เทศบาลอีกทางหนงึ่
5. ในด้ านหลกัความโปร่ งใส ควรมีการประเมินความพงึพอใจในภาพรวมจากประชาชน
ในเขตเทศบาลอยา่งน้ อยปี ละ 3 ครัง้ ควรมีการประชาสมัพนัธ์ ให้ ประชาชนได้ รับทราบถึงขนั้ตอน
และวนัเวลาในการเข้ ามามีสว่นร่วมในการจดัซือ้จดัจ้ างและการตรวจรับงานตา่ง ๆ
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6. ด้ านสง่เสริ มการมีสว่นร่ วมของประชาชน ควรหาวิธีให้ ประชาชนได้ มีโอกาสเข้ ามามี
สว่นร่ วมในการจดัทำาแผนพฒ
ั นาเทศบาลหรื อร่างเทศบญ
ั ญตัิงบประมาณให้ มากขนึ้ เช่น หลงัจาก
ระดมความคิดเห็นในภาพรวมแล้ ว อาจทำา ประชาพิจารณ์ รายละเอียดของแผนพฒ
ั นาหรื อร่ าง
เทศบญ
ั ญตัิงบประมาณ โดยสญ
ั จรไปตามชมุชนตา่ง ๆ เพื่อให้ ประชาชนในระดบัรากหญ้ าได้ มี
โอกาสแสดงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแก้ ไขแผนพฒ
ั นาหรื อร่างเทศบญ
ั ญตัิงบประมาณ
ข้ อเสนอแนะในการทาำวิจัยต่ อไป
เพื่อให้ การพฒ
ั นาความเป็ นธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบลกำาแพง ขนึ้ถึงระดบัสงูสดุ ผ้ ู
วิจยัขอให้ ข้อเสนอแนะในการทำาวิจยัตอ่ไปว่า
1. ควรศกึษาปั จจยัที่จะยกระดบัความเป็ นธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบลกำาแพงให้ ขนึ้
ถึงระดบัสงูสดุ
2. ด้ านการสง่เสริ มการมีสว่นร่ วม ควรศกึษาการสง่เสริ มการมีสว่นร่ วมของเทศบาล
ตำาบลกำาแพงทงั้ในสว่นบคุลากรเทศบาล และของประชาชน เพื่อพฒ
ั นาให้ พนกังานและประชาชน
มีจิตสำานกึในการมีสว่นร่วมอยา่งแท้ จริ ง
3. ควรศกึษาเปรี ยบเทียบการบริ หารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำา บล
กำาแพงกบัเทศบาลอื่น ๆ ที่ได้ รับรางวลัธรรมาภิบาลว่ามีความเหมือนและแตกตา่งกนัอยา่งไร เพื่อ
พฒ
ั นาการบริ หารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของตำาบลกำาแพงให้ ดียิ่งขนึ้
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เลขที.่ ...................................
วันที่.........................................

แบบสอบถาม
ประเมิ น ความรูค
้ วามเข้า ใจในหลั ก ธรรมาภิ
บาลและการปฏิ บ ั ต ิ ง านของบุค ลากรเทศบาล
ตำ า บลกำ า แพง
แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเพื่อนำาผลลัพธ์ไปใช
้ใน
การศึกษาวิจัยทางวิชาการเท่านั้น เพราะฉะนั้นคำาตอบของ
ท่านถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีความสำาคัญและเป็นประโยชน์แก่
ทางราชการเป็นอย่างยิ่ง จึงใคร่ขอให้ตอบคำาถามข
้างล
่างนี ้
ตามความเป็นจริงมากที่สุด คำา ตอบของท
่านท
ุกข
้ ผู้วิจอัยจะ
เก็บเป็นความลับและถือเป็นเกียรติที่ได้รับความร่วมมือจาก
ท่านด้วยดีจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ส่ว นที ่ 1 ข้อ มูล ทั ่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม
ค ำ า ช ี้ แ จ ง
โปรดทำา เครื่องหมาย / ลงใน
ที่กำา หนด
ให้ ตามความเป็นจริง
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
18-31 ปี
32-45 ปี
46-59 ปี
60 ปี ห รื อ
มากกว่า
3. การศึกษา
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญา
ตรีหรือมากกว่า
4. ท่านเป็นบุคลากรของเทศบาลประเภท
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ข้าราชการ
จ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างชั่วคราว
สภา
ทีมบริหาร

พนักงาน
สมาชิก

ส่ว นที ่ 2 ความรู้ค วามเข้า ใจในหลั ก ธรรมาภิ บ าล
คำ า ชี้ แ จง ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล
เพียงใด ตอบตามความเข้าใจของ
ท่านที่เป็นจริง
ประเด็นคำาถาม
ใช่ ไม่ใ
ช่
1. ธรรมาภิบาลหมายถึง ระบบการบริหารจัดการ
หรือการปกครองที่ดี
ซึง่ สามารถสร้างความเป็นธรรมและความสมดุล
แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. หลักธรรมาภิบาลสามารถนำาไปใช
้ให
้เกิดผลดีกับ
การบริหารจัดการภาครัฐเท่านั้น ไม่สามารถนำา
ไปใช้กับภาคเอกชนได้
3. การบังคับใช้กฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ กับ
ทุกคนอย่างยุติธรรม เสมอภาค ถือเป็นหลัก
นิติธรรมอย่างหนึ่ง
4. โดยหลักนิติธรรม การตรากฎหมาย กฎ ข้อ
บังคับต่าง ๆ ต้องทันสมัย คำานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ
เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม
5. ตามหลักนิติธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนต้อง
ยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม มีความซื่อสัตย์
สุจริต ยุติธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่และมีความ
ขยันอดทน
6. การไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความสำาคัญกับท
ุกคนอย
่าง
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เท่าเทียมกันถือเป็นหลักคุณธรรมอย่างหนึ่ง
7. หลักคุณธรรมในองค์กร เป็นการจัดระบบงาน
ภายในเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร
เท่านั้นไม่จำาเป็น้อ
ตงคำานึงถึงบุคคลอ
ื่นหรือประชาชน
ก็ได้
8. การรณรงค์ให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ถือเป็นหลักคุณธรรม
9. การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบได้ถือเป็น
หลักการของความโปร่งใส
10. การทำางานในองค์กร เมื่อมีการนำาเสนอข
้อม
ู ล
หรือขั้นตอนการทำางานต
่อสาธารณะก็นับว
่าโปร่งใส
แล้ว ไม่จำาเป็นต
้องมีการตรวจสอบอีกหาก
สาธารณชนต้องการ
ประเด็นคำาถาม
11. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
พ.ศ. 2540 ถือเป็นหลักความโปร่งใส
12. การกำาหนดนโยบาย แนวทางการบริหาร
การปฏิบัติงานในองค์กร เป็นบทบาทของระดับผู้
บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายเท่านั้น
ไม่จำาเป็น้อ
ตงให
้โอกาสเจ
้าหน
้าที่ระดับล
่างเข
้ามามีส
่วน
ร่วม
13. การประชุม แลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน
ระหว่างองค์กร หน่วยงาน ชุมชน และ
ประชาชน หรือการทำางานในลักษณะเครือข
่า ถ
ยือ
เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วม
14. การจัดทำาแผนพัฒนาเทศบาล ให้กรรมการ

ใช่

ไม่ใ
ช่
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ชุมชน และผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมทำา
ประชาคมก็เพียงพอแล้ว ประชาชนทั่วไปไม่ต้อง
เข้าร่วมก็ได้
15. การตระหนักในบทบาท หน้าที่ การมีจิตสำานึก
รับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ ถือเป็น
หลักความรับผิดชอบที่เจ้าหน้าที่ทุกคนพึงปฏิบัติ
16. การให้บริการหรือการแก้ปัญหาความเดือด
ร้อนส่วนตัวของประชาชน ซึง่ อยู่นอกเหนือ
อำานาจหน
้าที่ถือเป็นความรับผิดชอบที่ต
้อง
กระทำา
17. การได้รับการยอมรับและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของหลักความรับ
ผิดชอบ
18. ตามหลักความคุ้มค่า ต้องใช้งบประมาณอย่าง
ประหยัดที่สุดเป็นลำาดับแรก และคำานึงถึงผลงาน
ที่ได้รับเป็นลำาดับรอง
19. การถ่ายโอนงานหรือยุบเลิกหน่วยงานที่
ต้นทุนสูงให้หน่วยงานเอกชนดำาเนินการแทน
เป็นรูปแบบหนึ่งในการบริการเพื่อให้เกิดความ
ประหยัดคุ้มค่า
20. หลักความคุ้มค่า คือ การบริหารจัดการและใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
ส่ว นที ่ 3 การปฏิ บ ั ต ิ ง านของบุค ลากรเทศบาล
ค ำ า ช ี้ แ จ ง ท่านได้รับทราบหรื อมี พฤติก รรมการปฏิบั ติดั ง
ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โปรดตอบตามความเป็นจริง
พฤติกรรมการปฏิบัติ
มาก
ปาน
น้อย
ประเด็นคำาถาม
ที่สุด มา กลา น้อ ที่สุด
ง
ก
ย
1. หลีกเลี่ยงหรือหนีการประชุมที่ต้อง
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เข้าร่วม
2. มาทำางานตรงตามเวลาสม
ำ่าเสมอ
3. ให้บริการต่อประชาชนผู้มารับ
บริการด้วยไมตรีจิต
4. ให้บริการต่อประชาชนทุกคนด้วย
ความเสมอภาค
5. ปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณและ
มีความซื่อสัตย์
6. ทำางานให
้เทศบาลและประชาชนค
ุ้มค
่ า
กับค่าตอบแทนหรือเงินเดือน ค่าจ้าง
7. ทำางานที่ได
้นัดหมายกับประชาชน
อย่างเต็มความ
สามารถและตรงเวลา
8. แสดงอารมณ์กับผู้รับบริการ
9. การพิจารณาความดีความชอบ มี
ความถูกต้อง เป็นธรรม
10. ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พี่น้อง
ประชาชน
11. ทราบและปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรม และจริยธรรมของ
เทศบาล
12. ทำางานด
้วยความโปร่งใ แส
ละสามารถ
ไว้วางใจเพื่อนร่วมงานได้
13. ร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสมำ่าเสมอ
14. ให้บริการประชาชนตามกำาหนด
ขัน
้ ตอนและระยะเวลาที่ประกาศให้
ประชาชนทราบ
พฤติกรรมการปฏิบัติ
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ประเด็นคำาถาม
15. เข้าร่วมประชุมในการกำาหนด
หลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ของ
เทศบาล
16. ได้รับฟังการชี้แจง หลักเกณฑ์
การทำางานและระเบียบต
่าง กๆ่อนการ
ประกาศใช้
17. มีการอบรมเรื่องจิตสำานึกด
้านค
ุณธรรม
จริยธรรม
18. ยอมรับข้อตำาหนิ และยินดีแก้ไข
หากปฏิบัติงานผิดพลาด
19. ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบ
อย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน
20. สามารถแสดงความคิดเห็นในการ
เข้าร่วมประชุมต่างๆ ของเทศบาล

มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มา กลา น้อ ที่สด
ุ
ง
ก
ย

ส่ว นที ่ 4 ปั ญ หาอุป สรรคและข้อ เสนอแนะ
คำ า ชี้ แ จง โปรดเขียนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานของท่าน
...............................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
เลข
ที.่ ...................................
วันที่......................................

แบบสอบถาม
ประเมิ น ความเป็ น ธรรมาภิ บ าลของเทศบาล
ตำ า บลกำ า แพง
แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเพื่อนำาผลลัพธ์ไปใช
้ใน
การศึกษาวิจัยทางวิชาการเท่านั้น เพราะฉะนั้นคำาตอบของ
ท่านถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีความสำาคัญและเป็นประโยชน์แก่
ทางราชการเป็นอย่างยิ่ง จึงใคร่ขอให้ตอบคำาถามข
้างล
่างนี ้
ตามความเป็นจริงมากที่สุด คำา ตอบของท
่านท
ุกข
้ ผู้วิจอัยจะ
เก็บเป็นความลับและถือเป็นเกียรติที่ได้รับความร่วมมือจาก
ท่านด้วยดีจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ส่ว นที ่ 1 ข้อ มูล ทั ่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม
คำ า ชี้ แ จ ง โปรดทำาเครื่องหมาย / ลงใน
ที่กำาหนดให
ห
้ รือ
เติมข้อความลงในช่องว่างให้
สมบูรณ์
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
18-31 ปี
32-45 ปี
46-59 ปี
60 ปี ห รื อ
มากกว่า
3. การศึกษา
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มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ตรีหรือมากกว่า
4. ประกอบอาชีพหลัก
เกษตรกรรม
รับจ้าง
รับราชการ
.............................

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
ปริญญา
ค้าขาย
แม่บ้าน
อื่น ๆ
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2
ส ่ว น ท ี ่ 2 ค ว า ม เ ป ็ น ธ ร ร ม า ภ ิ บ า ล ข อ ง เ ท ศ บ า ล ต ำ า บ ล
กำ า แพง
ค ำ า ช ี้ แ จ ง ใ ห ้ ท่ า นกำา หนดความเป็ น ธรรมาภิ บ าลของ
เทศบาลในการดำา เนิ น งานตามประเด็ น คำา ถาม
ตอบตามที่เป็นจริง
ความเป็นธรรมาภิบาล
มาก
ปาน
น้อย
ประเด็นคำาถาม
ที่สุ มา กลา น้อ ที่สุด
ด
ง
ก
ย
1.หลั ก นิ ต ิ ธ รรม
1.1 การออกกฎหมายของเทศบาล
เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และตรง
ตามความต้องการของประชาชน
1.2 เทศบาลมีการปรับปรุงกฎหมาย
ต่างๆ เพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอ
1.3 ท่านทราบข้อกฎหมาย และระเบียบ
ต่างๆ ที่เทศบาลประกาศใช้
1.4 ท่านให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย
1.5 ท่านได้รับความเดือดร้อน จากการ
ใช้กฎหมาย
ของเทศบาล
2. หลั ก คุณ ธรรม
2.1 บุคลากรของเทศบาล ปฏิบัติตนใน
สิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม และซื่อสัตย์ สุจริต
2.2 เทศบาลให้บริการแก่ประชาชนทุก
ระดับ
อย่างเท่าเทียมกัน
2.3 เทศบาลใช้กฎหมายกับประชาชน
ทุกคน
อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม

2.4 เทศบาลประชาสัมพันธ์ หรือ
รณรงค์ ให้ประชาชน
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม
2.5 บุคลากรของเทศบาล มีการเรียก
ร้องผลประโยชน์จากท่าน เพื่อแลก
เปลี่ยนกับความสะดวก
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3
ประเด็นคำาถาม
3. หลั ก ความโปร่ง ใส
3.1 ท่านสามารถรับทราบและเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตามช่อง
ทางต่าง ๆ ที่เทศบาลจัดให้
3.2 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
ตรงไปตรงมาและประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้
3.3 ประชาชนสามารถแสดงความคิด
เห็นและให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่
เทศบาลได้
3.4 ถ้าต้องการท่านสามารถขอตรวจ
สอบการทำางานของเทศบาลได้
3.5 มีการติดตามประเมินความพึง
พอใจของประชาชนอย่างสมำ่าเสมอ
4. หลั ก การมี ส ่ว นร่ว ม
4.1 ท่านได้รับทราบถึงการดำาเนิน
งานหรือกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
อย่างสมำ่าเสมอ
4.2 การเปิดโอกาสและสนับสนุน ให้
ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาล
4.3 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
เทศบาลจัดให้กับประชาชน

ความเป็นธรรมาภิบาล
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มา กลา น้อย ที่สุด
ง
ก
-

-

-

-

-

-

117

4.4 เทศบาลมีการรณรงค์ และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำานึกให้
ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างสมำ่าเสมอ
4.5 ความร่วมแรง ร่วมใจในการ
ดำาเนินกิจกรรมต
่าง ข
ๆ องบุคลากร
เทศบาลเพื่อประชาชน
4
ประเด็นคำาถาม
5. หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ
5.1 ผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ
ปฏิบัติงานให้บรรลุความสำาเร็จอย
่าง
เต็มความสามารถ
5.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ มีความมุ่งมั่น
และตั้งใจปฏิบัติงานให้บรรลุความ
สำาเร็จอย
่างเต็มความสามารถ
5.3 บุคลากรของเทศบาล ปฏิบัติงาน
อย่างมีจิตสำานึก โดยคำานึงถึง
ประโยชน์ของผู้รับบริการและส่วน
รวม
5.4 ความสามารถในการดำาเนินงาน
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ
เทศบาล
5.5 หากการปฏิบัติงานเกิดความผิด
พลาดเทศบาลยอมรับคำาติชมและ
ยินดีแก้ไข
6. หลั ก ความคุ้ม ค่า

ความเป็นธรรมาภิบาล
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มา กลา น้อ ที่สุด
ง
ก
ย
-

-

-

-

-

-
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6.1 มีการใช้ประโยชน์ จาก
โครงการก่อสร้างต่างๆ
ที่
เทศบาลดำาเนินการอย
่างค
ุ้มค
่ า
6.2 เทศบาลมีการปรับปรุงการ
ทำางานหรือระบบงาน
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
ให้บริการ
6.3 เทศบาลมีการติดตามประเมินผล
การทำางานและเปิดโอกาสให้
ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น
6.4 เทศบาลมีการนำาเครื่องมือ เครื่อง
ใช้ที่ทันสมัยมาช่วยทำางานเพื่อให
้เกิด
ความประหยัดและลดเวลาในการ
ทำางาน
6.5 การดำาเนินกิจกรรมต
่าง ข
ๆอง
เทศบาลมีความเหมาะสม ไม่
ฟุม
่ เฟือย และได้ประโยชน์
5
ส่ว นที ่ 3 ปั ญ หาอุป สรรคและข้อ เสนอแนะอื ่น ๆ
คำ า ชี้ แ จง โปรดเขียนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำาบล
กำาแพง
...............................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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ประวัตยิ่อผ้ ูวิจัย
ชื่อ – สกลุ
วนัเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยปู่ัจจบุนั
ตำาแหน่งหน้ าที่การงานปั จจบุนั
สถานที่ทำางานปั จจบุนั
ประวตัิการศกึษา
พ.ศ. 2510

นายสมัฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
5 กมุภาพนัธ์ 2496
ตำาบลกำาแพง อำาเภอละงู จงัหวดัสตลู
1234 หมทู่ี่ 3 ตำาบลกำาแพง อำาเภอละงู จงัหวดัสตลู
นายกเทศมนตรี ตำาบลกำาแพง อำาเภอละงู จงัหวดัสตลู
สำานกังานเทศบาลตำาบลกำาแพง อำาเภอละงู จงัหวดัสตลู
สำาเร็ จการศกึษาระดบัประถมศกึษาปี ที่ 7 จากโรงเรี ยนละงู
อำาเภอละงู จงัหวดัสตลู
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พ.ศ. 2513
พ.ศ. 2515
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2550

สำาเร็ จการศกึษาระดบั มธัยมศกึษาปี ที่ 3
จากโรงเรี ยนกำาแพงวิทยา อำาเภอละงู จงัหวดัสตลู
สำาเร็ จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาปี ที่ 5
จากโรงเรี ยนเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
สำาเร็ จการศกึษาระดบัปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(วท.บ.)สาขาเคมีวิศวกรรม จากจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั
สำาเร็ จการศกึษาระดบัปริ ญญาโท ศิลปศาสตรมหาบญ
ั ฑิต
(ศศ.ม.)สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสงัคม
จากมหาวิทยาลยัทกัษิ ณ

