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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษา 1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล

ตําบลนาสีนวล จังหวัดมุกดาหาร 2) เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล

ตําบลนาสีนวล จังหวัดมุกดาหาร และ 3) ขSอเสนอแนะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

เทศบาลตําบลนาสีนวล ประชากรท่ีใชSในการวิจัย ไดSแกY บุคลากรในเทศบาลตําบลนาสีนวล จํานวน 

81 คน เคร่ืองมือท่ีใชS ในการรวบรวมขSอมูล ไดSแกY  แบบสอบถามแบYงเป̀น 3 ตอน ตอนท่ี 1 

แบบสอบถามสถานภาพของผูSตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของเทศบาลตําบลนาสีนวล และตอนท่ี 3 แบบสอบถามปRญหา อุปสรรคและขSอเสนอแนะใน

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลนาสีนวล สถิติท่ีใชSในการวิเคราะห?ขSอมูล ไดSแกY 

คYาความถ่ี คYารSอยละ คYาเฉลี่ย สYวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคYาที (t-

test) F-test (One-Way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบวYาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลนาสีนวล จังหวัด

มุกดาหาร โดยรวม มีคYาเฉลี่ย 4.17 อยูYในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดSานพบวYา มีคYาเฉลี่ยอยูYใน

ระดับมากทุกดSาน เรียงลําดับจากมากไปหานSอย ไดSแกY ดSานหลักนิติธรรม (คYาเฉลี่ย 4.36) ดSานหลัก

คุณธรรม (คYาเฉลี่ย 4.34) ดSานหลักความคุSมคYา (คYาเฉลี่ย 4.26) ดSานหลักการมีสYวนรYวม (คYาเฉลี่ย 

4.08) ดSานหลักความรับผิดชอบ (คYาเฉลี่ย 4.04) และดSานหลักความโปรYงใส (คYาเฉลี่ย 3.95) 

ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาตามสมมติฐานท่ีต้ังไวSพบวYา บุคลากรท่ีมีเพศ และระดับการศึกษาตYางกัน มี

ความคิดเห็นตYอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไมYแตกตYางกัน สYวนอายุท่ีตYางกัน มีความคิดเห็น

แตกตYางกันอยYางไมYมีนัยสําคัญ 
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ขSอเสนอแนะพบวYา ดSานหลักคุณธรรม ควรใชSคุณธรรมนําทางในการบริหารงาน ควร

บริหารงานดSวยความยุติธรรมกับทุกฝ�าย และควรปฏิบัติงานดSวยความจริงใจตYอประชาชน ดSานหลัก

นิติธรรม ควรใหSประชาชนวิจารณ?การต้ังกฎ ระเบียบ ขSอบังคับตYางๆ ของเทศบาล ควรออกกฎ 

ระเบียบ ขSอบังคับตYางๆ ของเทศบาลใหSประชาชนไดSเขSาใจงYาย และควรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ขSอบังคับตYางๆ ของเทศบาลอยYางเครYงครัด และมีความเสมอภาคกัน ดSานหลักความรับผิดชอบ ควร

รับผิดชอบในการแกSไขปRญหาความเดือดรSอนของประชาชนใหSทันเหตุการณ? ทันเวลา ควรมีความ

รับผิดชอบตYอการบริหารงานท่ีผิดพลาด พรSอมช้ีแจงใหSประชาชนทราบและเขSาใจ และผูSบริหารตSอง

รับผิดชอบการบริหารใหSไดSตามนโยบายท่ีไดSแถลงไวS ดSานหลักความโปรYงใส ควรประชาสัมพันธ?ใหS

ประชาชนไดSรับรูSขSอมูลขYาวสารตYางๆ ในการบริหารงานของเทศบาล ควรติดประกาศประชาสัมพันธ?การใชS

งบประมาณใหSประชาชนทราบทุกโครงการ และควรบริหารงานดSวยความสุจริต โปรYงใส สามารถ

ตรวจสอบไดS ดSานหลักการมีสYวนรYวม ควรเป[ดโอกาสใหSประชาชนมีสYวนรYวมในการตรวจสอบการ

บริหารงาน ควรใหSประชาชนมีสYวนรYวมในการตัดสินใจเลือกโครงการในการจัดทําขSอบัญญัติ และควร

เป[ดโอกาสใหSประชาชนไดSเสนอวิธีการแกSไขปRญหาตYางๆ ของชุมชน และไดSมีสYวนรYวมในการพัฒนา

ทุกๆ ดSาน และดSานหลักความคุSมคYา ควรบริการงานใหSบรรลุเป�าหมายตามท่ีกําหนดไวS ควรจัดสรร

งบประมาณในการบริหารงานอยYางคุSมคYา เกิดประโยชน?ตYอประชาชนสูงสุด และควรบริหารบุคลากร

ใหSปฏิบัติหนSาท่ีอยYางเต็มกําลังความสามารถ ชYวยกันพัฒนาชุมชนใหSดีย่ิงข้ึน 

 

คําสําคญั: ธรรมาภิบาล,เสมอภาค, ความโปรYงใสY 

 

Abstract 

 This research aimed to study 1) the administration according to good 

governance of Nasrinuan subdistrict municipality, Mukdahanprovince. 2) comparison 

the administration according to good governance of Nasrinuan subdistrict municipality 

and 3) the recommendation of the administration by the good governance of the 

Nasrinuan district. The population used in this study were 81 personnel of Nasrinuan 

subdistrict municipality. Tools was used to collect data, including the questionnaire 

three episodes, the first query status of the respondents, the second query the 

administration according to good governance of Nasrinuan subdistrict municipality 

and the third query problems Obstacles and suggestions to the administration by the 

good governance of the Nasrinuan district. The statistics used for data analysis were 

frequency, percentage, average, standard deviation. The hypothesis tested by t test 

F-test or One-Way ANOVA 
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The results of research were found;The administration according to good 

governance of the Nasrinuan district. MukdahanOverall, mean of 4.17 were at high 

levels. When considering each aspect found that mean were at high levels in all 

aspects. Sorted by descending include the rule of law (mean of 4.36), the primary 

virtue (mean of 4.34), the primary value (mean of 4.26), the principles involved 

(mean of 4.08), the primary responsibility (mean of 4.04) and transparency (mean of 

3.95), by respectively. Based on the hypothesis that personnel classified by gender, 

education were not different opinion on the administration according to good 

governance. The age difference opinions in vary significantly. Suggestions found, the 

moral principles should take the moral lead on administration. Should be administered 

with fairness to all parties. And should work sincerely for the people. The rule of law, 

people should review the rules and regulations of the municipality should issue rules 

and regulations. Municipal public simplification. And should follow the rules and 

regulations. Civic strictly and equality the main responsibility. Be responsible for 

resolving the suffering of the people to keep abreast of the events, should be 

responsible for the administration of the crash. And clarify the public know and 

understand. And executives responsible for the management of the policy stated. 

The principle of transparency. Should promote public awareness, information and 

data. In the administration of the municipality Public spending should be announced 

to the public every project. And should be managed with integrity, transparency, 

accountability. The principle involved. Should allow public participation in monitoring 

the administration. The public should be involved in deciding which projects to 

prepare ordinances. And should allow people to offer solutions to the problems of 

the community and has participated in all aspects of development and the principal 

value. Services should work to achieve the goals defined. Should be allocated to the 

administration cost. The maximum benefit and administrative staff should be working 

at full capacity. Helping communities better. 

 

Keyword: Good governance, Equality, Transparency 

 

บทนํา 

ในปRจจุบันสถานการณ?ตYางๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปมาก 

ขณะเดียวกันก็สYงผลใหSปRญหาตYางๆ ของชาติมีความสลับซับซSอนและกระทบตYอระบบการทํางานของ
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ทุกภาคสYวนมากข้ึนเชYนกัน ดSวยเหตุน้ีจึงมีความจําเป̀นอยYางย่ิงท่ีสถาบันขSาราชการในฐานะท่ีเป̀น

สถาบันหลักของชาติ จะตSองปรับแนวทางการทํางานใหSสอดคลSองกับสถานการณ?ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

เพ่ือใหSการประสานงานราชการดSานตYางๆ ใหS เป̀นไปอยYางมีประสิทธิภาพ โดยยึดม่ันในหลัก

จรรยาบรรณแหYงวิชาชีพของการเป̀นขSาราชการท่ีดี มีคุณภาพ ปฏิบัติหนSาท่ีดSวยความเสียสละ ซื่อสัตย?

สุจริต อุทิศเวลากับงานราชการอยYางจริงจัง อันจะชYวยสYงเสริมใหSประเทศชาติมีความสงบสุขและ

พัฒนาอยYางรวดเร็ว (ปRญญา ฉายะจินดาวงศ? และรัชนี ภูYตระกูล. 2543) ปRจจุบัน สาเหตุสําคัญเกิดข้ึน 

ความอYอนแอและหยYอนประสิทธิภาพของกลไก ดSานการบริหารจัดการในระดับชาติและระดับองค?กร

ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงการทุจริตและการกระทําผิดจริยธรรมในวิชาชีพ ซึ่งแยก

พิจารณาไดSดังน้ี ประการแรก การขาดกลไกและกฎเกณฑ?ท่ีดีพอในการบริหารกิจการบSานเมืองและ

สังคม ขณะท่ีกลไกท่ีมีอยูYบกพรYองไมYสามารถเตือนภัยท่ีเคลื่อนตัวเขSามากระทบระบบเศรษฐกิจและ

การเงินอยYางรวดเร็วไดS รวมท้ังเม่ือถูกกระทบแลSวยังไมYสามารถปรับเปลี่ยนกลไกและฟ¤¥นฟูองค?การ

บริหารจัดการตYางๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนใหSทันตYอสถานการณ?ไดS ปRญหาการทุจริตประพฤติมิ

ชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเกิดข้ึนอยYางกวSางขวางและมีการรYวมมือกัน การกระทําทุจริต

อยYางเป̀นกระบวนการจากสาเหตุดังกลYาว หากไมYไดSรับการจัดการแกSไขและป�องกันโดยเรYงดYวนแลSว 

โอกาสการฟ¤¥นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจของไทย อาจตSองใชSเวลานานกวYาท่ีควรจะเป̀น ดังน้ันการแกSไข

ปRญหาอยYางย่ังยืนก็คือ การขจัดสาเหตุของปRญหาดังกลYาวขSางตSน และสรSางธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล 

(Good Governance) เพ่ือการบริหารกิจการบSานเมืองและสังคมท่ีดีใหSปรากฏเป̀นจริงในองค?กรของ

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (ศิริวรรณ เจษฎาฐิติกุล. 2543)ผูSวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลนาสีนวล จังหวัดมุกดาหาร เป̀น

อยYางไร ซึ่งผูSวิจัยเห็นวYาเป̀นเร่ืองท่ีสําคัญท่ีนYาจะศึกษาใหSเกิดประโยชน?ตYอการบริหารจัดการท่ีดี 

เพราะในปRจจุบันผูSบริหารมีบทบาทอยYางสูงตYอการดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ีใหSเป̀นไปตามกระแสการ

ปฏิรูประบบราชการ Good Governance และในอนาคตนYาจะไดSรับการพัฒนาใหSมีความโปรYงใส มี

ความยุติธรรม พนักงานและประชาชนมีสYวนรYวม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการวิจัยน้ีมี

เป�าหมายเพ่ือเป̀นขSอมูลท่ีจะนํามาสําหรับการพัฒนาคุณภาพของผูSบริหารเทศบาลตําบลนาสีนวล อ.

เมือง จังหวัดมุกดาหาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 

วัตถุประสงค�การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลนาสีนวล จังหวัด

มุกดาหาร 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลนาสีนวล 

จังหวัดมุกดาหาร 

3. เพ่ือศึกษาขSอเสนอแนะในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลนาสีนวล 

จังหวัดมุกดาหาร 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล  

 ธรรมาภิบาลมีรากศัพท?มาจาก Good Governance ซึ่งมีความหมายวYา กติกาหรือกฎเกณฑ?

การบริหารปกครองท่ีดี เหมาะสม และเป̀นธรรมท่ีใชSธํารงรักษาบSานเมืองและสังคม มีการใชSคําใน

ภาษาไทยหลายคํา ไดSแกY ธรรมาภิบาล การปกครองท่ีดี ธรรมรัฐหรือการบริหารกิจการบSานเมืองและ

สังคมท่ีดี ในท่ีน้ีขอใชSคําวYา “ธรรมาภิบาล” หมายถึง การจัดการบริหารทรัพยากรและสังคมในทุกๆ 

ดSาน ทุกๆ ระดับ รวมถึงการจัดระบบองค?กรและกลไกของสYวนราชการการบริหารสYวนภูมิภาคและ

สYวนทSองถ่ิน องค?กรท่ีไมYใชYรัฐบาล องค?กรเอกชน ชมรมและสมาชิก และภาคประชาสังคม 

 แนวคิดในการพัฒนาหลักการธรรมาภิบาล มีการกลYาวถึงเป̀นระยะในแวดวงของนักวิชาการ 

ต้ังแตYชYวงกYอนการใชSแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหYงชาติ ฉบับท่ี 8 ซึ่งไดSมีการกลYาวถึงใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหYงชาติ ฉบับดังกลYาว แตYยังไมYคYอยแพรYหลาย ดSวยเหตุผล 2 ประการ 

คือ แนวคิดยังขาดความชัดเจน และคนสYวนใหญYยังไมYสนใจ เม่ือประเทศตSองประสบปRญหาวิกฤต

เศรษฐกิจและการเงิน และเม่ือรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย ไดSเขSามาบริหารประเทศ

ในปลายป� 2540 สภาวะแวดลSอมและเง่ือนไขการกูSวิกฤตเศรษฐกิจทําใหSรัฐบาลตSองหันมาใหSความ

สนใจประเด็นน้ีอยYางจริงจัง โดยไดSพิจารณาเห็นความจําเป̀น ท่ีประเทศชาติตSองมีการบริหารกิจการ

บSานเมืองและสังคมท่ีดี ซึ่งเป̀นองค?ประกอบสําคัญในการบูรณะสังคมและประเทศ เพ่ือพลิกฟ¤¥นภาวะ

วิกฤตทางเศรษฐกิจ สรSางความเขSมแข็งใหSกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เพ่ือสามารถ

รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงตYางๆ ไดSอยYางทันเหตุการณ? 

1. หลักการมีสYวนรYวมของสาธารณชน (Public Participation) คือ กระบวนการท่ีประชาชน

มีโอกาสและมีสYวนรYวมในกระบวนการตัดสินใจอยYางเทYาเทียมกัน (Equity) ไมYวYาจะเป̀นโอกาสในการ

เขSารYวมทางตรงหรือทางอSอม 

2. หลักความสุจริตและโปรYงใส (Honesty and Transparency) คือ กลไกการบริหารท่ีมี

ความสุจริต และโปรYงใส ซึ่งรวมถึงการมีระบบกติกาและการดําเนินงานท่ีเป[ดเผยตรงไปตรงมา 

ประชาชนสามารถเขSาถึงและรับขSอมูลขYาวสารไดSอยYางเสรีเป̀นธรรม 

3. หลักพันธะความรับผิดชอบตYอสังคม (Accountability) คือ ความรับผิดชอบในบทบาท

ภาระหนSาท่ีที่มีตYอสาธารณชน 

4. หลักกลไกการเมืองท่ีชอบธรรม (Political Legitimacy) คือ กลไกท่ีมีองค?ประกอบของผูS

ท่ีเป̀นรัฐบาล หรือผูSที่เขSารYวมบริหารประเทศท่ีมีความชอบธรรม 

5. หลักกฎเกณฑ?ท่ียุติธรรมและชัดเจน (Fair Legal Framework and Predictability) คือ 

กรอบของกฎหมายท่ียุติธรรมและเป̀นธรรม 

6. หลั กประสิ ทธิภาพและประสิ ท ธิผล  (Efficiency and Effectiveness) คื อ  กลไกท่ี มี

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

         ตัวแปรต!น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

ผูSวิจัยไดSดําเนินการเก็บรวบรวมขSอมูลโดยวิธีการใชSแบบสอบถามเก็บรวบรวมขSอมูล ซึ่งมี

ลําดับข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

 1. ผูSวิจัยไดSขอความรYวมมือและประสานงานในการเก็บรวบรวมขSอมูลจากไปยังนายกเทศมนตรี

ตําบลนาสีนวล และผูSตอบแบบสอบถาม เพ่ือขอความอนุเคราะห?ในการเก็บรวบรวมขSอมูล  

2. เม่ือไดSรับอนุญาตแลSว ดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขSอมูลจากบุคลากรใน

เทศบาลตําบลนาสีนวล จังหวัดมุกดาหร จํานวน 81 คน  

3. ติดตามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ? ของ

แบบสอบถาม จํานวน 81 ฉบับ คิดเป̀นรSอยละ 100 

4. นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดSอยYางสมบูรณ? มาวิเคราะห?ขSอมูลทางสถิติ โดยใชSโปรแกรม

คอมพิวเตอร?สําเร็จรูป 

 

ผลการจากการวิจัย  

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลนาสีนวล จังหวัดมุกดาหาร

ขSอเสนอแนะในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลนาสีนวล จังหวัดมุกดาหาร 

สถานภาพของผู"ตอบแบบสอบถาม
จําแนกเป-น                                    
  
 1. เพศ   

2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา 

   

รูปแบบการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลตําบลนาสีนวลอ.
เมืองจังหวัดมุกดาหาร 

1.  หลักคุณธรรม 
2.  หลักนิติธรรม 
3.  หลักความรับผิดชอบ 
4.  หลักความโปร�งใส 
5.  หลักการมีส�วนร�วม 
6.หลักประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
6.  หลักความคุ�มค�า 

Good Governance 
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ดSานหลักคุณธรรม ควรใชSคุณธรรมนําทางในการบริหารงาน ควรบริหารงานดSวยความยุติธรรมกับทุก

ฝ�าย และควรปฏิบัติงานดSวยความจริงใจตYอประชาชน ดSานหลักนิติธรรม ควรใหSประชาชนวิจารณ?การ

ต้ังกฎ ระเบียบ ขSอบังคับตYาง ๆ ดSานหลักความรับผิดชอบ ควรรับผิดชอบในการแกSไขปRญหาความ

เดือดรSอนของประชาชนใหSทันเหตุการณ? ทันเวลา ควรมีความรับผิดชอบตYอการบริหารงานท่ีผิดพลาด 

ดSานหลักความโปรYงใส ควรประชาสัมพันธ?ใหSประชาชนไดSรับรูSขSอมูลขYาวสารตYางๆ ในการบริหารงาน

ของเทศบาล ดSานหลักการมีสYวนรYวม ควรเป[ดโอกาสใหSประชาชนมีสYวนรYวมในการตรวจสอบการ

บริหารงาน ดSานหลักความคุSมคYา ควรบริการงานใหSบรรลุเป�าหมายตามท่ีกําหนดไวS ควรจัดสรร

งบประมาณในการบริหารงานอยYางคุSมคYา  

 

อภิปรายผล 

 หลักหารบริหารตามแบบธรรมาภิบาลนับวYาเป̀นมาตรฐานท่ีสําคัญเป̀นยYางย่ิงในการ

บริหารงาน หนYวยงานรัฐใหSมีประสิทธิภาพในการทํางาน จากการวิจัยพบวYากระบวนการทํางานของ

องค?กรปกครองสYวนทSองถ่ินไดSดําเนินการตามระเบียบหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แตY

เน่ืองจากหลายปRจจัยท่ีทําใหSเกิดความบกพรYองและไมYสามารถบรรลุวัตถุประสงค?ของหลักการดังกลYาว

ในกระบวนบริหารจัดการจากอุปสรรคหลากหลายในการบริหารงานภาครัฐในสYวนน้ี จึงมีความจําเป̀น

จะตSองพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหSมีมาตรฐานมากย่ิงข้ึนในอนาคต ตYอไป 

 เม่ือพิจารณาเป̀นรายดSานมีผลการวิจัยดังน้ี 

 ดSานหลักคุณธรรม โดยรวมอยูYในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป̀นเพราะบุคลากร มีความประพฤติท่ีดี

งามตามหลักศีลธรรมสามารถยึดถือเป̀นแบบอยYางไดS และสามารถไกลYเกลี่ยปRญหาขัดแยSงระหวYาง

บุคลากรในองค?กรใหSยุติไดS โดยคูYกรณียอมรับดSวยความเป̀นกลางและยุติธรรม ใชSวาจาสุภาพ

เหมาะสม และใหSเกียรติกับบุคลากรทุกคน 

 ดSานหลักนิติธรรม โดยรวมอยูYในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป̀นเพราะบุคลากรเห็นวYามีการยึดถือ

และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขSอบังคับของทางราชการและนําไปใชSในการบริหารงานไดSอยYาง

เหมาะสม มีการช้ีแจงใหSบุคลากรตYางๆ มีความรูSความเขSาใจในกฎระเบียบ และขSอบังคับตามนโยบาย

ของทางราชการและขององค?กร ใชSระเบียบของทางราชการเป̀นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานเพ่ือความ

เป̀นธรรมแกYทุกฝ�าย 

 ดSานหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยูYในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป̀นเพราะบุคลากรมีความต้ังใจ

และเอาใจใสYตYอการปฏิบัติงานในหนSาท่ีของตน และบุคลากรในองค?กรมีความกลSาท่ีจะยอมรับวYา

ผลงานท่ีสําเร็จหรือลSมเหลวขององค?กรเกิดข้ึนจากความรับผิดชอบของตน มีความกระตือรือรSนท่ีจะ

ชYวยเหลือบุคลากรท่ีประสบปRญหาตYางๆ ใชSจYายงบประมาณเป̀นไปตามแผนงานประจําป� 

 ดSานหลักความโปรYงใส โดยรวมอยูYในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป̀นเพราะบุคลากรเห็นวYาการ

ปฏิบัติงานดSวยความโปรYงใส และตรวจสอบไดS ดําเนินการใชSจYายงบประมาณอยYางเป[ดเผยสามารถ
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ตรวจสอบไดS จัดใหSมีการประชาสัมพันธ?ขSอมูลขYาวสารสารสนเทศขององค?กรใหSบุคลากรและ

ประชาชนรับทราบอยYางตYอเน่ือง 

 ดSานหลักการมีสYวนรYวม โดยรวมอยูYในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป̀นเพราะเทศบาล มีการสYงเสริม

บรรยากาศของการมีสYวนรYวมในองค?กร เป[ดโอกาสใหSบุคลากรมีสYวนรYวมในการกํากับ ติดตาม

ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน เป[ดโอกาสใหSชุมชนมีสYวนรYวมในการปฏิบัติงาน ใชS

กระบวนการรYวมคิดและการรYวมตัดสินใจจากผูSมีสYวนไดSสYวนเสียท่ีเก่ียวขSอง ดําเนินการใหSบุคลากรมี

สYวนรYวมในการพิจารณาความดีความชอบ 

 ดSานหลักความคุSมคYา โดยรวมอยูYในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป̀นเพราะเทศบาล มีการจัดใหSมี

ระบบและกระบวนการในการควบคุมการใชSทรัพยากร วัสดุอุปกรณ?ใหSเกิดประโยชน?สูงสุด นSอมนํา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต?ใชSในการจัดการบริหารงาน ทําการรณรงค? ประชาสัมพันธ?

ใหSบุคลากรใชSนํ้าและไฟฟ�าอยYางประหยัด เป̀นตัวอยYางท่ีดีในเร่ืองของการประหยัด กํากับ ควบคุม ใหS

บุคลากรใชSทรัพยากรเพ่ือใหSเกิดประโยชน?สูงสุดแกYสYวนรวม การนําเทคโนโลยีมาใชSในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือลดคYาใชSจYายและระยะเวลาการทํางาน 

  

ข!อเสนอแนะ 

ควรมีการกําหนดลักษณะการใหSคุณและมีบทลงโทษ ตYอองค?กรปกครองสYวนทSองถ่ิน ท่ีผYาน

และไมYผYานการประเมินในดSานการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล 

 

ข!อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 

ควรศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขSองการวัดระดับการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาลการนําไปใชSของ

บุคคลากรองค?กรปกครองสYวนทSองถ่ินในพ้ืนท่ี ท่ีมีความแตกตYางของบริบทของสังคม 
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