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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค?เพื่อศึกษา 1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตําบลนาสีนวล จังหวัดมุกดาหาร 2) เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตําบลนาสีนวล จังหวัดมุกดาหาร และ 3) ขSอเสนอแนะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลของ
เทศบาลตําบลนาสีนวล ประชากรที่ใชSในการวิจัย ไดSแกY บุคลากรในเทศบาลตําบลนาสีนวล จํานวน
81 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชS ใ นการรวบรวมขS อ มู ล ไดS แ กY แบบสอบถามแบY ง เป` น 3 ตอน ตอนที่ 1
แบบสอบถามสถานภาพของผูSตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลตําบลนาสีนวล และตอนที่ 3 แบบสอบถามปRญหา อุปสรรคและขSอเสนอแนะใน
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลนาสีนวล สถิติที่ใชSในการวิเคราะห?ขSอมูล ไดSแกY
คYาความถี่ คYารSอยละ คYาเฉลี่ย สYวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคYาที (ttest) F-test (One-Way ANOVA)
ผลการวิจัยพบวYาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลนาสีนวล จังหวัด
มุกดาหาร โดยรวม มีคYาเฉลี่ย 4.17 อยูYในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดSานพบวYา มีคYาเฉลี่ยอยูYใน
ระดับมากทุกดSาน เรียงลําดับจากมากไปหานSอย ไดSแกY ดSานหลักนิติธรรม (คYาเฉลี่ย 4.36) ดSานหลัก
คุณ ธรรม (คYาเฉลี่ย 4.34) ดSานหลักความคุSมคYา (คYาเฉลี่ย 4.26) ดSานหลักการมีสYวนรYวม (คYาเฉลี่ย
4.08) ดS า นหลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ (คY า เฉลี่ ย 4.04) และดS า นหลั ก ความโปรY ง ใส (คY า เฉลี่ ย 3.95)
ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาตามสมมติฐานที่ตั้งไวSพบวYา บุคลากรที่มีเพศ และระดับการศึกษาตYางกัน มี
ความคิดเห็นตYอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไมYแตกตYางกัน สYวนอายุที่ตYางกัน มีความคิดเห็น
แตกตYางกันอยYางไมYมีนัยสําคัญ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ขS อ เสนอแนะพบวY า ดS า นหลั ก คุ ณ ธรรม ควรใชS คุ ณ ธรรมนํ า ทางในการบริ ห ารงาน ควร
บริหารงานดSวยความยุติธรรมกับทุกฝ›าย และควรปฏิบัติงานดSวยความจริงใจตYอประชาชน ดSานหลัก
นิ ติธรรม ควรใหS ป ระชาชนวิจ ารณ? การตั้ งกฎ ระเบี ยบ ขS อบั งคั บ ตY างๆ ของเทศบาล ควรออกกฎ
ระเบี ยบ ขSอบั งคั บตY างๆ ของเทศบาลใหS ป ระชาชนไดSเขSาใจงYาย และควรปฏิ บัติตามกฎ ระเบี ยบ
ขSอบังคับตYางๆ ของเทศบาลอยYางเครYงครัด และมีความเสมอภาคกัน ดSานหลักความรับผิดชอบ ควร
รับผิดชอบในการแกSไขปRญ หาความเดือดรSอนของประชาชนใหSทันเหตุการณ? ทันเวลา ควรมีความ
รับผิดชอบตYอการบริหารงานที่ผิดพลาด พรSอมชี้แจงใหSประชาชนทราบและเขSาใจ และผูSบริหารตSอง
รับผิดชอบการบริหารใหSไดSตามนโยบายที่ไดSแถลงไวS 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 ควรบริการงานใหSบรรลุเปžาหมายตามที่กําหนดไวS ควรจัดสรร
งบประมาณในการบริหารงานอยYางคุSมคYา เกิดประโยชน?ตYอประชาชนสูงสุด และควรบริหารบุคลากร
ใหSปฏิบัติหนSาที่อยYางเต็มกําลังความสามารถ ชYวยกันพัฒนาชุมชนใหSดียิ่งขึ้น
คําสําคัญ: 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
ในปR จ จุ บั น สถานการณ? ตY า งๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศเปลี่ ย นแปลงไปมาก
ขณะเดียวกันก็สYงผลใหSปRญหาตYางๆ ของชาติมีความสลับซับซSอนและกระทบตYอระบบการทํางานของ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ทุกภาคสYวนมากขึ้นเชYนกัน ดSวยเหตุนี้จึงมีความจําเป`นอยYางยิ่งที่สถาบันขSาราชการในฐานะที่เป`น
สถาบันหลักของชาติ จะตSองปรับแนวทางการทํางานใหSสอดคลSองกับสถานการณ?ที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่ อ ใหS ก ารประสานงานราชการดS า นตY า งๆ ใหS เป` น ไปอยY า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยยึ ด มั่ น ในหลั ก
จรรยาบรรณแหYงวิชาชีพของการเป`นขSาราชการที่ดี มีคุณภาพ ปฏิบัติหนSาที่ดSวยความเสียสละ ซื่อสัตย?
สุจริต อุทิศเวลากับงานราชการอยYางจริงจัง อันจะชYวยสYงเสริมใหSประเทศชาติมีความสงบสุขและ
พัฒนาอยYางรวดเร็ว (ปRญญา ฉายะจินดาวงศ? และรัชนี ภูYตระกูล. 2543) ปRจจุบัน สาเหตุสําคัญเกิดขึ้น
ความอYอนแอและหยYอนประสิทธิภาพของกลไก ดSานการบริหารจัดการในระดับชาติและระดับองค?กร
ทั้ งในภาครัฐ และภาคเอกชน รวมไปถึ งการทุ จ ริตและการกระทํ าผิ ดจริยธรรมในวิชาชี พ ซึ่ งแยก
พิจารณาไดSดังนี้ ประการแรก การขาดกลไกและกฎเกณฑ?ที่ดีพอในการบริหารกิจการบSานเมืองและ
สังคม ขณะที่กลไกที่มีอยูYบกพรYองไมYสามารถเตือนภัยที่เคลื่อนตัวเขSามากระทบระบบเศรษฐกิจและ
การเงินอยYางรวดเร็วไดS รวมทั้งเมื่อถูกกระทบแลSวยังไมYสามารถปรับเปลี่ยนกลไกและฟ¤¥นฟูองค?การ
บริหารจัดการตYางๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนใหSทันตYอสถานการณ?ไดS ปRญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเกิดขึ้นอยYางกวSางขวางและมีการรYวมมือกัน การกระทําทุจริต
อยYางเป`นกระบวนการจากสาเหตุดังกลYาว หากไมYไดSรับการจัดการแกSไขและปžองกันโดยเรYงดYวนแลSว
โอกาสการฟ¤¥นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจของไทย อาจตSองใชSเวลานานกวYาที่ควรจะเป`น ดังนั้นการแกSไข
ปRญหาอยYางยั่งยืนก็คือ การขจัดสาเหตุของปRญหาดังกลYาวขSางตSน และสรSางธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล
(Good Governance) เพื่อการบริหารกิจการบSานเมืองและสังคมที่ดีใหSปรากฏเป`นจริงในองค?กรของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (ศิริวรรณ เจษฎาฐิติกุล. 2543)ผูSวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลนาสีนวล จังหวัดมุกดาหาร เป`น
อยYางไร ซึ่ งผูS วิจั ยเห็ นวYาเป` น เรื่องที่ สํ าคั ญ ที่ นY าจะศึ กษาใหS เกิ ด ประโยชน? ตYอ การบริห ารจั ดการที่ ดี
เพราะในปRจจุบันผูSบริหารมีบทบาทอยYางสูงตYอการดําเนินงานในระดับพื้นที่ใหSเป`นไปตามกระแสการ
ปฏิรูประบบราชการ Good Governance และในอนาคตนYาจะไดSรับการพัฒนาใหSมีความโปรYงใส มี
ความยุติธรรม พนักงานและประชาชนมีสYวนรYวม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการวิจัยนี้มี
เปžาหมายเพื่อเป`นขSอมูลที่จะนํามาสําหรับการพัฒนาคุณภาพของผูSบริหารเทศบาลตําบลนาสีนวล อ.
เมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของเทศบาลตํ าบลนาสี น วล จั งหวั ด
มุกดาหาร
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลนาสีนวล
จังหวัดมุกดาหาร
3. เพื่อศึกษาขSอเสนอแนะในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลนาสีนวล
จังหวัดมุกดาหาร
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาลมีรากศัพท?มาจาก Good Governance ซึ่งมีความหมายวYา กติกาหรือกฎเกณฑ?
การบริหารปกครองที่ดี เหมาะสม และเป`นธรรมที่ใชSธํารงรักษาบSานเมืองและสังคม มีการใชSคําใน
ภาษาไทยหลายคํา ไดSแกY ธรรมาภิบาล การปกครองที่ดี ธรรมรัฐหรือการบริหารกิจการบSานเมืองและ
สังคมที่ดี ในที่นี้ขอใชSคําวYา “ธรรมาภิบาล” หมายถึง การจัดการบริหารทรัพยากรและสังคมในทุกๆ
ดSาน ทุกๆ ระดับ รวมถึงการจัดระบบองค?กรและกลไกของสYวนราชการการบริหารสYวนภูมิภาคและ
สYวนทSองถิ่น องค?กรที่ไมYใชYรัฐบาล องค?กรเอกชน ชมรมและสมาชิก และภาคประชาสังคม
แนวคิดในการพัฒนาหลักการธรรมาภิบาล มีการกลYาวถึงเป`นระยะในแวดวงของนักวิชาการ
ตั้ งแตY ชY ว งกY อ นการใชS แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแหY งชาติ ฉบั บ ที่ 8 ซึ่ งไดS มี ก ารกลY า วถึ งใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหYงชาติ ฉบับดังกลYาว แตYยังไมYคYอยแพรYหลาย ดSวยเหตุผล 2 ประการ
คือ แนวคิดยังขาดความชัดเจน และคนสYวนใหญY ยังไมYสนใจ เมื่อประเทศตSองประสบปRญหาวิกฤต
เศรษฐกิจและการเงิน และเมื่อรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย ไดSเขSามาบริหารประเทศ
ในปลายป• 2540 สภาวะแวดลSอมและเงื่อนไขการกูSวิกฤตเศรษฐกิจทําใหSรัฐบาลตSองหันมาใหSความ
สนใจประเด็นนี้อยYางจริงจัง โดยไดSพิจารณาเห็นความจําเป`น ที่ประเทศชาติตSองมีการบริหารกิจการ
บSานเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งเป`นองค?ประกอบสําคัญในการบูรณะสังคมและประเทศ เพื่อพลิกฟ¤¥นภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจ สรSางความเขSมแข็งใหSกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เพื่อสามารถ
รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงตYางๆ ไดSอยYางทันเหตุการณ?
1. หลักการมีสYวนรYวมของสาธารณชน (Public Participation) คือ กระบวนการที่ประชาชน
มีโอกาสและมีสYวนรYวมในกระบวนการตัดสินใจอยYางเทYาเทียมกัน (Equity) ไมYวYาจะเป`นโอกาสในการ
เขSารYวมทางตรงหรือทางอSอม
2. หลักความสุ จริตและโปรYงใส (Honesty and Transparency) คื อ กลไกการบริห ารที่ มี
ความสุ จ ริต และโปรYงใส ซึ่ งรวมถึ งการมี ระบบกติ ก าและการดํ าเนิ น งานที่ เป[ ด เผยตรงไปตรงมา
ประชาชนสามารถเขSาถึงและรับขSอมูลขYาวสารไดSอยYางเสรีเป`นธรรม
3. หลักพันธะความรับผิดชอบตYอสังคม (Accountability) คือ ความรับผิดชอบในบทบาท
ภาระหนSาที่ที่มีตYอสาธารณชน
4. หลักกลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy) คือ กลไกที่มีองค?ประกอบของผูS
ที่เป`นรัฐบาล หรือผูSที่เขSารYวมบริหารประเทศที่มีความชอบธรรม
5. หลักกฎเกณฑ?ที่ยุติธรรมและชัดเจน (Fair Legal Framework and Predictability) คือ
กรอบของกฎหมายที่ยุติธรรมและเป`นธรรม
6. หลั กประสิ ทธิ ภาพและป ระสิ ท ธิ ผ ล (Efficiency and Effectiveness) คื อ กลไกที่ มี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต!น

ตัวแปรตาม

สถานภาพของผู"ตอบแบบสอบถาม
จําแนกเป-น
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
Good Governance

รู ป แบบการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรร
มาภิบาลของเทศบาลตําบลนาสีนวลอ.
เมืองจังหวัดมุกดาหาร
1. หลักคุณธรรม
2. หลักนิติธรรม
3. หลักความรับผิดชอบ
4. หลักความโปรงใส
5. หลักการมีสวนรวม
6.หลักประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
6. หลักความคุมคา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัย
ผูSวิจัยไดSดําเนินการเก็บรวบรวมขSอมูลโดยวิธีการใชSแบบสอบถามเก็บรวบรวมขSอมูล ซึ่งมี
ลําดับขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. ผูSวิจัยไดSขอความรYวมมือและประสานงานในการเก็บรวบรวมขSอมูลจากไปยังนายกเทศมนตรี
ตําบลนาสีนวล และผูSตอบแบบสอบถาม เพื่อขอความอนุเคราะห?ในการเก็บรวบรวมขSอมูล
2. เมื่อไดSรับอนุญาตแลSว ดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขSอมูลจากบุคลากรใน
เทศบาลตําบลนาสีนวล จังหวัดมุกดาหร จํานวน 81 คน
3. ติ ด ตามและเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามทั้ ง หมดมาตรวจสอบความสมบู ร ณ? ข อง
แบบสอบถาม จํานวน 81 ฉบับ คิดเป`นรSอยละ 100
4. นําแบบสอบถามที่รวบรวมไดSอยYางสมบูรณ? มาวิเคราะห?ขSอมูลทางสถิติ โดยใชSโปรแกรม
คอมพิวเตอร?สําเร็จรูป
ผลการจากการวิจัย
การบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของเทศบาลตํ า บลนาสี น วล จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ขSอเสนอแนะในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลนาสีนวล จังหวัดมุกดาหาร
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ดSานหลักคุณธรรม ควรใชSคุณธรรมนําทางในการบริหารงาน ควรบริหารงานดSวยความยุติธรรมกับทุก
ฝ›าย และควรปฏิบัติงานดSวยความจริงใจตYอประชาชน ดSานหลักนิติธรรม ควรใหSประชาชนวิจารณ?การ
ตั้งกฎ ระเบียบ ขSอบังคับตYาง ๆ ดSานหลักความรับผิดชอบ ควรรับผิดชอบในการแกSไขปRญหาความ
เดือดรSอนของประชาชนใหSทันเหตุการณ? ทันเวลา ควรมีความรับผิดชอบตYอการบริหารงานที่ผิดพลาด
ดSานหลักความโปรYงใส ควรประชาสัมพันธ?ใหSประชาชนไดSรับรูSขSอมูลขYาวสารตYางๆ ในการบริหารงาน
ของเทศบาล ดSานหลักการมีสYวนรYวม ควรเป[ดโอกาสใหSประชาชนมีสYวนรYวมในการตรวจสอบการ
บริห ารงาน ดS านหลั กความคุS ม คY า ควรบริการงานใหS บ รรลุ เปž าหมายตามที่ กําหนดไวS ควรจั ดสรร
งบประมาณในการบริหารงานอยYางคุSมคYา
อภิปรายผล
หลั ก หารบริ ห ารตามแบบธรรมาภิ บ าลนั บ วY า เป` น มาตรฐานที่ สํ า คั ญ เป` น ยY า งยิ่ ง ในการ
บริหารงาน หนYวยงานรัฐใหSมีประสิทธิภาพในการทํางาน จากการวิจัยพบวYากระบวนการทํางานของ
องค?กรปกครองสYวนทSองถิ่นไดSดําเนินการตามระเบียบหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แตY
เนื่องจากหลายปRจจัยที่ทําใหSเกิดความบกพรYองและไมYสามารถบรรลุวัตถุประสงค?ของหลักการดังกลYาว
ในกระบวนบริหารจัดการจากอุปสรรคหลากหลายในการบริหารงานภาครัฐในสYวนนี้ จึงมีความจําเป`น
จะตSองพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหSมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นในอนาคต ตYอไป
เมื่อพิจารณาเป`นรายดSานมีผลการวิจัยดังนี้
ดSานหลักคุณธรรม โดยรวมอยูYในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป`นเพราะบุคลากร มีความประพฤติที่ดี
งามตามหลักศีลธรรมสามารถยึดถือเป`นแบบอยYางไดS และสามารถไกลYเกลี่ยปRญหาขัดแยSงระหวYาง
บุ ค ลากรในองค? ก รใหS ยุ ติ ไดS โดยคูY ก รณี ย อมรั บ ดS ว ยความเป` น กลางและยุ ติ ธ รรม ใชS ว าจาสุ ภ าพ
เหมาะสม และใหSเกียรติกับบุคลากรทุกคน
ดSานหลักนิติธรรม โดยรวมอยูYในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป`นเพราะบุคลากรเห็นวYามีการยึดถือ
และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขSอบังคับของทางราชการและนําไปใชSในการบริหารงานไดSอยYาง
เหมาะสม มีการชี้แจงใหSบุคลากรตYางๆ มีความรูSความเขSาใจในกฎระเบียบ และขSอบังคับตามนโยบาย
ของทางราชการและขององค?กร ใชSระเบียบของทางราชการเป`นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อความ
เป`นธรรมแกYทุกฝ›าย
ดSานหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยูYในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป`นเพราะบุคลากรมีความตั้งใจ
และเอาใจใสYตYอการปฏิบัติงานในหนSาที่ของตน และบุคลากรในองค?กรมีความกลSาที่จะยอมรับวYา
ผลงานที่สําเร็จหรือลSมเหลวขององค?กรเกิดขึ้นจากความรับผิดชอบของตน มีความกระตือรือรSนที่จะ
ชYวยเหลือบุคลากรที่ประสบปRญหาตYางๆ ใชSจYายงบประมาณเป`นไปตามแผนงานประจําป•
ดS านหลั กความโปรYงใส โดยรวมอยูYในระดั บ มาก ทั้ งนี้ อาจเป` น เพราะบุ ค ลากรเห็ นวYาการ
ปฏิบัติงานดSวยความโปรYงใส และตรวจสอบไดS ดําเนินการใชSจYายงบประมาณอยYางเป[ดเผยสามารถ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ตรวจสอบไดS จั ด ใหS มี ก ารประชาสั ม พั น ธ? ขS อ มู ล ขY า วสารสารสนเทศขององค? ก รใหS บุ ค ลากรและ
ประชาชนรับทราบอยYางตYอเนื่อง
ดSานหลักการมีสYวนรYวม โดยรวมอยูYในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป`นเพราะเทศบาล มีการสYงเสริม
บรรยากาศของการมี สY วนรY ว มในองค? ก ร เป[ ด โอกาสใหS บุ ค ลากรมี สY วนรY ว มในการกํ ากั บ ติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน เป[ ด โอกาสใหS ชุ ม ชนมี สY ว นรY ว มในการปฏิ บั ติ งาน ใชS
กระบวนการรYวมคิดและการรYวมตัดสินใจจากผูSมีสYวนไดSสYวนเสียที่เกี่ยวขSอง ดําเนินการใหSบุคลากรมี
สYวนรYวมในการพิจารณาความดีความชอบ
ดSานหลักความคุSมคYา โดยรวมอยูYในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป`นเพราะเทศบาล มีการจัดใหS มี
ระบบและกระบวนการในการควบคุมการใชSทรัพยากร วัสดุอุปกรณ?ใหSเกิดประโยชน?สูงสุด นSอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต?ใชSในการจัดการบริหารงาน ทําการรณรงค? ประชาสัมพันธ?
ใหSบุคลากรใชSน้ําและไฟฟžาอยYางประหยัด เป`นตัวอยYางที่ดีในเรื่องของการประหยัด กํากับ ควบคุม ใหS
บุคลากรใชSทรัพยากรเพื่อใหSเกิดประโยชน?สูงสุดแกYสYวนรวม การนําเทคโนโลยีมาใชSในการปฏิบัติงาน
เพื่อลดคYาใชSจYายและระยะเวลาการทํางาน
ข!อเสนอแนะ
ควรมีการกําหนดลักษณะการใหSคุณและมีบทลงโทษ ตYอองค?กรปกครองสYวนทSองถิ่น ที่ผYาน
และไมYผYานการประเมินในดSานการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล
ข!อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาเรื่องที่เกี่ยวขSองการวัดระดับการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาลการนําไปใชSของ
บุคคลากรองค?กรปกครองสYวนทSองถิ่นในพื้นที่ ที่มีความแตกตYางของบริบทของสังคม
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