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บทคัดยอ 

การวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ๒) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล
ลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค.จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ ๓) เพ่ือศึกษา 
แนวทางการประยุกตใชการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ศึกษาวิจัยโดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรค จํานวน ๓๔๕ คน ซ่ึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการและคามาตราสวนประเมินคา 
๕ ระดับ และแบบสอบถามปลายเปด ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยมีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 
๐.๙๖ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร สถิติที่ใชไดแก 
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอางอิงที่ใชสําหรับทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยโดยจําแนกตามลักษณะของตัวแปร โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ การ
ทดสอบคา ที (t–test) ในกรณีตัวแปรตน ๒ กลุม และทดสอบคา เอฟ (F– test) โดยวิธีการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA ) ในกรณีตัวแปรตนตั้งแต ๓ ตัวขึ้นไป 

ผลการวิจัยพบวา  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ ๕๑.๓๐ มีอายุตั้งแต ๓๑ 

- ๔๐ ป คิดเปนรอยละ ๓๗.๔๐ มีระดับการศึกษา ม.๓ - ม.๖ หรือ ปวช. คิดเปนรอยละ ๔๙.๓๐ 
และมีอาชพีเกษตรกร คิดเปนรอยละ ๔๕.๘๐ และพบวาประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอการ
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บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก (X = ๓.๕๒) และเม่ือพิจารณา
รายละเอียดในแตละดานพบวา ดานหลกัความโปรงใส อยูในระดับปานกลาง สวนดานอ่ืนๆ อยู
ในระดับมากทุกดาน 

ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชาชนกลุมตัวอยางตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดย
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของประชาชนผูตอบแบบสอบถามที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร
สวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  

การนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวมได ดังน้ี 
คือ รณรงคใหผูบริหารและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรคใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในองคกรอยางจริงจัง สรางจิตสํานึก
ใหบุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ตนไดรับมอบหมาย.ผูบริหารควรกําหนดนโยบาย 
มีแผนแมบทอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร และสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติเปนรูปธรรมได 
ควรเปดโอกาสใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลไดมีสวนรวมในการทํางานรวมกัน การ
ดําเนินงานตางๆ มีความโปรงใสตรวจสอบได พัฒนาบุคลากรใหสามารถใชทรัพยากรอยางคุมคา 
และมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 
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ABSTRACT 

The purposes of this research are 1) to study an administration With Good 
Governance of Sub District Administrative Organization : a case Study of Lumpayon 
Sub District, Takfa District, Nakhon Sawan Province, 2) to compare opinions towards. 
Administration With Good Governance of Sub District Administrative Organization : A 
Case Study of Lumpayon Sub District, Takfa District, Nakhon Sawan Province classified 
by personal factors and 3) to study the problems, barriers and suggestions to an 
administration With Good Governance of Sub District Administrative Organization : A 
Case Study of Lumpayon Sub District, Takfa District, Nakhon Sawan Province 

This is a Quantitative Research based on Survey Research. using questionnaires 
which are of 0.96 reliability, was conducted in this study to analyze the collected data. 
As the tool for data collection, questionnaires were distributed to 245 officials working in 
Lumpayon Sub District, Takfa District, Nakhon Sawan Province.The analysis was also 
done through t-test for analysis the difference between the two groups and F-test by 
one-way analysis of variance (One-way ANOVA) for testing the difference between the 
averages from three or more groups. 

The findings of this study are as follows:- 
 Most of the samples or 51.30 percent are male, 37.40 percent, age between 

31.40 years old 49.30 percent, finished M3 - M6 or Vacational Certificate is and 49.30, and 
45.80 percent are farmer, It was found that totally, the level of study An Administration With 
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Good Governance of Sub District Administrative Organization : A Case Study of Lumpayon 
Sub District were in high level. However,for considering all the six aspects of good 
governance are at the middle level of transparency. 

 From The comparison of opinions towards the Administration With Good 
Governance of Sub District Administrative Organization : A Case Study of Lumpayon 
Sub District, Takfa District, Nakhon Sawan Province, it was found that people with different 
sex, age, education and marital occupation did not have different.   
 The suggestions to improve the administration of lumpayon sub District. 
Administrative Organization,Takfa District, Nakhon Sawan province are that the organization 
should give the administers and authorities of Lumpayon Administrative Organization, Takfa 
District, Nakhon Sawan, use the Good Governance for the administration in the organization, 
make subconsciousness to the authorities for the duty responsibility. The administrator 
should stipulate the master policy on the development clearly, give the opportunity to 
the authorities to participate in working together, other management, are clear to verify, 
developing the authorities could use the resource worthwhilely and high efficiency. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (๕)

กิตติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน

ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค สําเร็จลุลวงไปดวยดีก็ดวยความความเมตตา
อนุเคราะหของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อันประกอบดวยผูชวยศาสตราจารย       
ดร.สุรพล สุยะพรหม พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 
คณะสังคมศาสตร และผศ. อานนท เมธีวรฉัตร หัวหนาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ที่ไดกรุณา 
เสียสละเวลาชวยเหลือในการใหคําปรึกษา แนะนําแกไขขอบกพรองตางๆ นับตั้งแตผูศึกษาได
เริ่มทํางานวิจัย ดวยดีตลอดมา 

ขอขอบพระคุณพระราชวชิรเมธี,ดร. ประธานสอบวิทยานิพนธ น.อ.ดร.สมจิตร แกวนาค 
ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ และผศ. อานนท เมธีวรฉัตร 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่ไดใหขอเสนอแนะคําวิจารณตอวิทยานิพนธเลมน้ีดวยความ
ปรารถนาดี  

ผูวิจัย ขอเจริญพรขอบคุณทานสมบูรณ สิงหขาว นายกองคการบริหารสวนตําบล 
ลําพยนต ที่ใหโอกาสผูวิจัยไดศึกษาการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต รวมถึง
คณะผูบริหาร บุคลากร เจาหนาที่ และประชาชนกลุมตัวอยางในการวิจัยที่ไดใหความรวมมือ
เปนอยางดี ในการตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมขอมูลสงคืนผูวิจัย 

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ นิสิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนที่ ๑ ทุกรูป/คน 
ที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจอยางดีเสมอมา 

 นอกจากนี้ ผูวิจัย ขอกราบขอบพระคุณพระครูนิปุณธรรมโกศล เจาคณะอําเภอตากฟา 
พระอุปชฌายที่ไดอบรมสั่งสอนดวยดีตลอดมา และสุดทายนี้ ขอขอบพระคุณพระอาจารยทุกรูป/คน 
คณาจารยคณะสังคมศาสตร และเจาหนาที่ทุกทานที่ไดใหความรู ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ 
และประสบการณ รวมถึงใหความเมตตาเอื้อเฟอ ถายทอดความรู ความเขาใจ และเปนกําลังใจ
ใหแกผูวิจัยมาตลอด คุณคาและประโยชนใดๆ อันจะพึงมีจากวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบ
บูชาเปนกตเวทิตาคุณแดบิดา มารดา รวมทั้งบูรพาจารย และผูมีพระคุณทุกทานที่ไดรวมกัน
สรรคสรางงานวิจัยชิ้นนี้ใหแกผูวิจัย จนเปนผลสําเร็จดวยดียิ่ง 
 พระจรุณ  ธีรปฺโญ  (เวฬวุาป) 
  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ 
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 ๒.๓ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล ๔๕ 

 ๒.๔ แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ๕๓ 
 ๒.๕ แนวคิดของการปกครองสวนทองถิ่น ๕๗ 
 ๒.๖ แนวคิดขององคการบริหารสวนตําบล ๖๘ 
 ๒.๗ ขอมูลทัว่ไปขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต ๗๘ 
 ๒.๘ สภาพการบรหิารงานขององคการบริหารสวนตําบลลาํพยนต ๗๘ 
 ๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวของ ๘๖ 
 ๒.๑๐ กรอบแนวในคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ๙๕ 

   

   



 (๗)

สารบัญ (ตอ) 
เร่ือง  หนา 
บทที่  ๓ วิธีการดําเนินการวิจัย ๙๖ 

 ๓.๑ รูปแบบการวจัิย ๙๖ 
 ๓.๒ ประชากรและกลุมตวัอยาง ๙๖ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ๙๗ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล ๑๐๐ 

 ๓.๕ การวิเคราะหขอมูลและสถติิที่ใชในการวเิคราะหขอมูล ๑๐๐ 

บทที่  ๔ ผลการวเิคราะหขอมูล ๑๐๒ 
 ๔.๑ วิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม ๑๐๒ 
 ๔.๒ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล

ลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
๑๐๔ 

 ๔.๓ เปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

๑๑๑ 

 ๔.๔ ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขตอการบริหารงานตามหลัก  
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรค 

๑๑๖ 

บทที่  ๕ สรุป อภิปรายผลการวิจยั และขอเสนอแนะ ๑๑๘ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๑๘ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๒๕ 
 ๕.๓ ขอเสนอแนะ ๑๓๒ 

บรรณานุกรม ๑๓๔ 

ภาคผนวก ๑๔๓ 
 ภาคผนวก  ก รายนามผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ๑๔๔ 
 ภาคผนวก  ข ตารางสรุปคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) ๑๔๖ 
 ภาคผนวก  ค ตารางสรุปคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ๑๕๐ 
 ภาคผนวก  ง แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ๑๕๒ 
 ภาคผนวก  จ แบบหนังสือขอความอนุเคราะหตางๆ ๑๕๘ 

ประวัติผูวิจัย  ๑๖๖ 
 



 (๘)

สารบัญตาราง 

ตารางที ่  หนา 

๓.๑ จํานวนกลุมตัวอยางประชาชนผูที่มีอายุตั้งแต ๑๘ ปขึ้นไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
จําแนกตามจํานวนเขตหมูบาน ขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 

 
 ๙๗ 

๔.๑ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ๑๐๓ 
๔.๒ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงระดับความคิดเห็นของประชาชนตอ

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม 
 

๑๐๔ 
๔.๓ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนตอ

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานหลักนิติธรรม 

 
 

๑๐๕ 
๔.๔ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนตอ

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานหลักคุณธรรม 

 
 

๑๐๖ 
๔.๕ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนตอ

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานหลักความโปรงใส 

 
 

๑๐๗ 
๔.๖ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนตอ

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานหลกัการมีสวนรวม 

 
 

๑๐๘ 
๔.๗ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนตอ

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานหลักความรับผิดชอบ 

 
 

๑๐๙ 
๔.๘ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนตอ

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานหลักความคุมคา 

 
 

๑๑๐ 
๔.๙ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตาม  

หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา  
จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามเพศ 

 
 

๑๑๑ 
๔.๑๐ การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  
จําแนกตามอายุ 

 
 

๑๑๒ 



 (๙)

 
สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางที ่  หนา 
๔.๑๑ การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

๑๑๓ 
๔.๑๒ แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอย

ที่สุด ( LSD ) โดยภาพรวมระดับการศึกษา 
 

๑๑๔ 
๔.๑๓ การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  
จําแนกตามอาชีพ 

 
 

๑๑๕ 
๔.๑๔ ขอมูลปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขตอการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

ขององคการบริหารสวนตําบลลาํพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
 
๑๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (๑๐)

สารบัญแผนภาพ 
แผนภาพ  หนา 

๒.๑ โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคกรบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 
๗๒ 

๒.๒ โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
 

๗๔ 
๒.๓ โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
 

๘๐ 
๒.๔ คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลลําพยนต ๘๐ 
๒.๕ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพยนต ๘๑ 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๙๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (๑๑)

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 
๑. คํายอภาษาไทย 

 อักษรยอในวิทยานิพนธเลมน้ี ใชอางอิงจากพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนหลัก โดยใชระบบคํายอ ดังตอไปน้ี 
 

พระสุตตันตปฎก 
 
ที.ม. (ไทย) = สุตตนัตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตนัตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.ส. (ไทย) = สุตตนัตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตนัตปฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาตร (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก (ไทย) = สุตตนัตปฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.สตตฺก. (ไทย) = สุตตนัตปฎก อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.อฎฐก. (ไทย) = สุตตนัตปฎก อังคุตตรนิกาย อัฎฐกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.นวก. (ไทย) = สุตตนัตปฎก อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต (ภาษาไทย) 

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปฎก 

 งานวิจัยฉบับน้ี ไดไดใชพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนหลักในการอางอิง ซ่ึงพระไตรปฎกฉบับภาษาไทย จะระบุ เลม/ขอ/หนา. เชน 
ขุ.ธ. ( ไทย ) ๒๕/๓๗/๓๗.หมายถึง พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับภาษาไทย 
เลมที่ ๒๕ ขอที่ ๓๗ หนา ๓๗ เปนตน 
 



บทที่ ๑ 

บทนํา 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 วิวัฒนาการของโลกยุคโลกาภิวัตน ทําใหสถานการณดานการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม การบริหารงานภาครัฐและเอกชน มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว กวางขวาง เพราะ
ความกาวหนาทางดานการสื่อสารเทคโนโลยี การถายทอดขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วสู
ประชาชน แตระบบการบริหารงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเกิดความไมสอดคลอง และทันตอ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงทําใหสังคมโลกหันกลับมามองถึงสาเหตุปญหาที่แทจริง ในการ
บริหารของแตละประเทศที่มีผลกระทบตอดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงสงผลตอ
องคการอื่นๆ อยางมากมาย การบริหารเปนเรื่องที่สําคัญยิ่งตอการดําเนินงานขององคการ 
เพราะเปนเครื่องมือที่ชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จ และความลมเหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความ
ไรประสิทธิภาพขององคการ ในปจจุบันการบริหารจัดการมีความสลับซับซอนกวาในอดีต แต
การบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐยังอยูในชวงปรับตัว และยังคุนเคยอยูกับการใชรูปแบบ
การบริหารจัดการ ที่เปนการบริหารจัดการแบบแยกสวน (Fragment administration) ผลลัพธก็
คือ หนวยงานแต ละหนวยและบุคคลแตละบุคคลตางก็มุงทํางานเฉพาะสวนของตน ไมได
มุงเนนใหมีการประสานงานและบูรณาการกับหนวยงานหรือบุคคลอ่ืน ๆ ทําใหการบริหารไมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร การบริหารจัดการแบบบูรณาการที่คํานึงถึงเปาหมาย
และความตองการของประชาชน การประสานงานระหวางทุกสวนที่เกี่ยวของจะชวยนําไปสูการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good governance) ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางมี
เอกภาพ อันจะเปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนโดยรวมตอไป๑ 

 และจากการที่ประเทศตองประสบกับปญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่รายแรง 
ละยุงยากมากกวาที่ผานมา จนรัฐบาลไทยภายใตการนําของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ตัดสินใจกู
วิกฤติเศรษฐกิจ ดวยการเจรจาขอความชวยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ (International Monetary Fund) ซ่ึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ IMF ไดตกลง
ใหความชวยเหลือเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ และมีการกําหนดเงื่อนไขการปฏิรูประบบราชการอันเปน
                                                  
 ๑กฤษ เพ่ิมทันจิตต, หลักการและแนวทางการบริหารงานยุคใหม ภายใตภูมิทัศนการแขงขัน
ใหม ขอสังเกตเชิงวิจารณ ภายใตกรอบคุณคาทางสังคมและพุทธธรรมและแนวทางการบริหารแนวพุทธ, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สุขุมวิทการพิมพ จํากัด, ๒๕๔๙), หนา ๑.  



 ๒

กลไกสวนหนึ่งในการสรางธรรมาภิบาล (Good Governance) ๒โดยมีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับ
การจัดบทบาทของภาครัฐใหเหมาะสมในสังคม ซ่ึงรวมถึงการกระจายอํานาจหนาที่ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การสรางระบบการตรวจสอบเพื่อความโปรงใส การมีสวนรวมของ
สาธารณะชนเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น  

 การกระจายอํานาจสูทองถิ่น เปนยุทธศาสตรหน่ึงในการบริหารจัดการบานเมืองของรัฐ 
ในระบบประชาธิปไตย โดยมุงลดบทบาทของรัฐสวนกลาง (Decentralize) ลงเหลือภารกิจหลักเทาที่
ตองทํา เทาที่จําเปน และใหประชาชนไดมีสวนในการบริหารงานชุมชนทองถิ่น ตามเจตนารมณของ
ประชาชนมากขึ้น ซ่ึงเหตุผลการกระจายอํานาจสูทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ ก็เพ่ือใหการดําเนินงาน
ของรัฐ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนการดําเนินการอัน เน่ืองจากการลาชาในการตัดสินใจจาก
สวนกลาง โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน รวมแสดงความคิดเห็นรวมดําเนินการ 
ตลอดจนรวมตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนไดอยาง
แทจริง และเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ จึงสงเสริมใหการพัฒนาสวนทองถิ่น
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม๓ 

จึงกลาวไดวาองคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรที่ มีความสําคัญยิ่งในการ
บริหารงานพัฒนาในระดับตําบล เปนองคกรที่ไดรับการคาดหวังวาจะเปนหลักหรือเปนแกนนําที่
สําคัญในการพัฒนาที่จะแกไขปญหาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในระดับตําบล 
ตลอดจนกระตุนใหประชาชนในพื้นที่ไดตื่นตัว และรวมกิจกรรมพัฒนาในดานตางๆ แตปรากฏ
ขอเท็จจริงวา ความสามารถในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตามนโยบายรัฐบาลที่
มุงหวังใหองคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรดําเนินงานพัฒนาในทองถิ่นนั้นประสบผลสําเร็จ
แตกตางกันออกไป โดยยึดหลักธรรมาภิบาลคือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส 
หลักความรับผิดชอบ หลักประสิทธิภาพ และหลักการมีสวนรวมแลว เปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวา 
ถาระบบการบริหารมีความยุติธรรม โปรงใสตรวจสอบได และใหประชาชนเขามามีสวนรวมเพ่ือ
กําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศ การ
ทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสู
ความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริตซึ่งเปนปญหาเรื้อรังที่ผานมาลงได 

                                                  
๒วิศรา รัตนสมัย, การรับขาวสารเพื่อสรางความตระหนักสํานึกของประชาชนเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสงขลา .วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.๒๕๔๓), หนา ๑. 
 ๓สิริพัฒน ลาภจิตร, ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุนการ
บริหารงานองคการบริหารสวนตําบล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๒๓-๒๔. 
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องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดกลาง ซ่ึงได
มีการดําเนินการพัฒนาทั้งดานโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี สิ่งแวดลอม จิตสํานึก คุณธรรม และ
จริยธรรมของประชาชน เพ่ือการบรรลุผลสําเร็จอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล ไดยึดหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใชในการกําหนดนโยบายการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ตามภารกิจและ
บทบาทในการใหบริการสาธารณะ และพัฒนาทองถิ่นใหนาอยูเพ่ือตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชน และประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพยสิน ซ่ึงปจจัยสําคัญยิ่งตอการบรรลุผลสําเร็จตางๆ ก็คือ ความรวมมือรวมใจของทุกฝาย
อันไดแก ความรวมมือภายในหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบล หนวยงานราชการอื่นที่
เกี่ยวของภาคเอกชน และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ความรวมมือจากพี่นองประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลลําพยนต ที่ไดมีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมตรวจสอบ และ
ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ซ่ึงการผนึกพลังความรวมมือของทุกฝาย จะนําไปสูการปฏิรูปให
เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี เน่ืองจากไดมีการกระจายอํานาจในการพิจารณา ตัดสินใจ และ
รับผิดชอบรวมกันเปนการสรางกลไกการตรวจสอบ ถวงดุลการบริหารงานของภาคราชการใหมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความโปรงใส ประชาชนสามารถตรวจสอบไดอันจะนําไปสูการมีสวนชวย
สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีของระดับภาครัฐ และระดับประเทศ ตอไป 

ดังจะเห็นวา จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึง 
มีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค และเพ่ือศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนา  
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรค เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทาง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
สําหรับผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ สําหรับนําไปวางแผนกําหนดนโยบายการบริหารในดานตางๆ
ภายในองคการใหมีความสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและสามารถเปนตัวอยางที่ดีแกองคการ
บริหารสวนตําบลอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี 
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๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย 
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน

ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค.
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย 
๑.๓.๑ ขอบเขตดานเน้ือหา 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ
บริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยใชหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ คือ หลักธรรมาภิบาล (Good governance) 
ซึ่งประกอบดวยหลักสําคัญ ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส 
หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา  

๑.๓.๒ ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก ประชาชนผูที่มีอายุตั้งแต ๑๘ ปขึ้นไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ของ
องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค จํานวน ๓,๔๖๓ คน 

๑.๓.๓ ขอบเขตดานสถานที่ 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่การศึกษาวิจัยเฉพาะใน องคการบริหารสวน
ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

๑.๓.๔ ขอบเขตดานระยะเวลา 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเริ่มดําเนินการในการวิจัยในชวงเดือน กันยายน ถึงเดือน  
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมระยะเวลา ๖ เดือน ที่ใชในการวิจัย 
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๑.๔ ปญหาการวิจัย 
๑.๔.๑ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค เปนอยางไร 
๑.๔.๒ ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค มีความแตกตางกันอยางไร 
๑.๔.๓ แนวทางพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร

สวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค เปนอยางไร 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 
๑.๕.๑ กลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ตางกัน 
๑.๕.๒ กลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ตางกัน 
๑.๕.๓ กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความเห็นตอการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ตางกัน 
๑.๕.๔ กลุมตัวอยางที่มีอาชีพตางกัน มีความเห็นตอการบริหารงานตามหลัก         

ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ตางกัน 

๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใหความหมายศัพทเฉพาะที่เกี่ยวของกับการศึกษา เร่ือง 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรค ไวดังน้ี 

 การบริหารงาน หมายถึง การดําเนินการที่เกี่ยวกับดานตางๆ ตลอดจนการ
อํานวยการเพื่อเปนการสงเสริมและปรับปรุงการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพโดยมีแผนปฏิบัติ
งาน ปฏิบัติการ นิเทศ ติดตาม และตรวจสอบการทํางานใหเปนไปตามเปาหมายของภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย รวมทั้งการแกไขปญหาตางๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการพื้นฐาน ๖ ประการตามพระราชบัญญัติวา
ดวย การสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ไดแกหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักประสิทธิภาพ 
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 หลักนิติธรรม หมายถึง การที่องคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติเกี่ยวกับการตรา
กฎหมาย กฎขอบังคับใหทันสมัย และเปนธรรมเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน และชุมชนยอม
ปฏิบัติการตามกฎหมาย 
 หลักคุณธรรม หมายถึง การปฏิบัติงานที่ยึดม่ันในความถูกตองดีงาม ปฏิบัติงาน
ดวยความซื่อสัตย สุจริต ยึดหลักความถูกตองใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนดไว 
 หลักความโปรงใส หมายถึง การที่องคการบริหารสวนตําบล มีการเปดเผยขอมูล
ขาวสารอยางตรงไปตรงมาใหประชาชนเขาถึงขอมูล ไดสะดวก และมีกระบวนการใหประชาชน
ตรวจสอบได โดย ถือปฏิบัติในการเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบตามพระราชบัญญัติ 
ขอมูลขาวสาร พ.ศ.๒๕๓๙ 
 หลักการมีสวนรวม หมายถึง การที่องคการบริหารสวนตําบลเปดโอกาสใหผูมี
สวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล มีสวนรวมในทุกขั้นตอน ไดแก 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือผูบริหาร การรับรูขอมูลขาวสาร การ
แสดงความคิดเห็น การประเมินผลงานของ องคการบริหารสวนตําบล 
 หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางเครงครัด
โดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอประชาชน ไดแกการตระหนักในหนาที่ ที่จะตองปฏิบัติตอ
ประชาชนใสใจตอปญหาของชุมชนมีความกระตือรือรนในการแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนใหบรรลุผล และกลายอมรับผลการกระทํา 
 หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชทรัพยากร/
งบประมาณ ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ไดแก การจัดซื้อ-จัดจางที่มุงใหเกิดการประหยัด 
มีการจัดลําดับขั้นการดําเนินงาน การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
 การกระจายอํานาจ หมายถึง การถายโอนอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจทางการบริหาร จากองคการบริหารสวนกลางไปสูองคกร หนวยงานระดับลาง หรือสวน
ทองถิ่น 
 องคการบริหารสวนตําบล หมายถึง หนวยราชการบริหารสวนทองถิ่นที่รัฐบาล
จัดตั้งขึ้นใหเปนหนวยการปกครองทองถิ่นในระดับตําบล มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจตัดสินใจ
ในการบริหารงานของตําบล ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามที่กฎหมายกําหนดไว 
 นายกองคการบริหารสวนตําบล หมายถึง ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลและ
เปนตัวแทนองคกรองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกจากสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล แลวเสนอใหนายอําเภอแตงตั้ง 
 สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล หมายถึง สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล มีที่มาจากการเลือกตั้ง หมูบานละ ๒ คน และไมดํารงตําแหนงทางฝายบริหาร 
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 พนักงานสวนตําบล หมายถึง บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับ
เงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบไปดวย ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสวนโยธา หัวหนาสวนคลัง 
 ประชาชน หมายถึง ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ องคการบริหารสวนตําบล      
ลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

๑.๗ ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
๑.๗.๑ เห็นผลคุณคาผลการวิจัยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ

บริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
๑.๗.๒ เห็นผลคุณคาผลการวิจัยการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
๑.๗.๓ เห็นผลคุณคาผลการวิจัยแนวทางที่เปนประโยชนในการพัฒนาและนํามา 

ประยุกตใชในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
 



บทที่ ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 การวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล ลําพยนต 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

  ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับการบริหาร 
  ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับธรรมาภิบาล 
  ๒.๓ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล 
  ๒.๔ แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กี่ยวของกับการกระจายอํานาจสูทองถิ่น 
  ๒.๕ แนวคิดของการปกครองสวนทองถิ่น 
  ๒.๖ แนวคิดขององคการบริหารสวนตําบล 
  ๒.๗ ขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 
  ๒.๘ สภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 
  ๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวของ   
   ๒.๙.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร  
   ๒.๙.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับธรรมาภิบาล 
   ๒.๙.๓ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบล 
 ๒.๑๐ กรอบแนวคิดการวิจัย 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการบริหาร 
แนวคิดการบริหารไดรับการพัฒนาขึ้นมาตามแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร จนเกิด

เปนทฤษฎีการบริหารที่มุงจะวิเคราะหศึกษาถึงการบริหารอยางเปนระบบ โดยเฮนรี่ ฟาโย    
นักบริหารชาวฝรั่งเศส ซ่ึงไดวางรากฐานสําคัญของทฤษฎีการบริหารทั่วไปอันเปนที่ยอมรับกัน
อยางกวางขวาง ทฤษฎีอันหนึ่งที่วาดวยหนาที่ในการบริหาร ๕ ประการคือ การวางแผน การจัด
องคการ การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม ตอมาไดพัฒนาและปรับปรุงจน
กลายเปนตําราการบริหาร และในยุคปจจุบันนี้ ไดมีนักวิชาการ และนักบริหารตลอดจนนัก
การศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศที่ใหแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการบริหารไว
หลายทัศนะ ดังน้ันผูวิจัย จึงไดรวบรวมความหมายแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร ที่
นักวิชาการตาง ๆ ไดใหความหมายของการบริหารไว ดังน้ี 

 



 ๙

๒.๑.๑ ความหมายของการบริหาร 

 การบริหาร (Administration) เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงาน
ขององคการ เพราะเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชี้ใหเห็นความสําเร็จ หรือความลมเหลว ความมี
ประสิทธิภาพหรือความไรประสิทธิภาพของหนวยงาน การบริหารเปนเครื่องบงชี้ใหทราบถึง
ความเจริญกาวหนาของสังคม ความกาวหนาของวิทยาการตาง ๆ การบริหารเปนมรรคที่สําคัญ
จะนําไปสูความกาวหนา การบริหารเปนลักษณะการทํางานรวมกันของกลุมบุคคลในองคการซึ่ง
มีการวินิจฉัยสั่งการ  นักบริหารจะตองคํานึงถึงปจจัยสิ่งแวดลอมตาง ๆ การวินิจฉัยสั่งการเปน
เครื่องแสดงใหทราบถึงความสามารถของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหาร
ชีวิตประจําวันของมนุษยไมวาในครอบครัวหรือองคการใดยอมเก่ียวของกับการบริหารอยูเสมอ
ดังน้ัน การบริหารจึงเปนเรื่องที่นาสนใจและจําเปนตอการที่จะดํารงชีวิตของมนุษยในสังคม 

มีนักบริหาร นักวิชาการในประเทศและตางประเทศ และนักการศึกษามากมาย
หลายทานไดใหความหมายของการบริหารไวหลายทัศนะ เปนตนวา ติน ปรัชญพฤทธิ์ ไดให
ความหมายของการบริหาร วาหมายถึง กระบวนการนําเอาการตัดสินใจ และนํานโยบายไป
ปฏิบัติ สวนการบริหารรัฐกิจน้ัน หมายถึง เกี่ยวของกับการนําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ๑ 
รวมถึงความคิดเห็นของ พิทยา บวรวัฒนา ไดใหความหมายของ การบริหารเปนเรื่องของการ
นําเอากฎหมายและนโยบายตางๆ ไปปฏิบัติใหเกิดผล ซ่ึงเปนหนาที่ของขาราชการที่จะทํางาน
ดวยความเต็มใจ ดวยความเที่ยงธรรมและอยางมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑที่กําหนดไว๒ 
และสอดคลองกับความคิดเห็นของ มัลลิกา ตนสอน ไดใหความหมายของการบริหาร 
(Administration) วาหมายถึงการกําหนดแนวทางหรือนโยบาย การสั่งการ การอํานวยการ การ
สนับสนุน และการตรวจสอบ ใหผูปฏิบัติสามารถดําเนินงานใหไดตามเปาหมายที่ตองการ๓ 
ตลอดจนถึงความคิดเห็นของ สุธี สุทธิสมบูรณ และสมาน รังสิโยกฤษฎ ไดใหความหมาย
ของการบริหาร หมายถึงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดย
อาศัยปจจัยตางๆ อันไดแก คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการ
ปฏิบัติงาน (Method) เปนอุปกรณในการดําเนินงาน นอกจากนี้ยังความหมายของการบริหารที่

                                                  
๑ติน ปรัชญพฤทธิ์, ศัพทรัฐประศาสนศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

๒๕๓๕), หนา ๘. 
๒พิทยา บวรวัฒนา, การบริหารเชิงบูรณาการ, (นนทบุรี : สํานักงานขาราชการพลเรือน, ๒๕๔๖), 

หนา ๒. 
๓มัลลิกา ตนสอน, การจัดการยุคใหม, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, ๒๕๔๔), หนา ๑๐. 



 ๑๐

กลาวกระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหาร๔ เปนตนวา วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กลาววา 
กระบวนการบริหารเกิดไดหลายแนวคิด เชน โพสดคอรบ (POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของ  
ลูเธอร กูลิค (Luther Gulick) และลินดอล เออรวิค (Lyndall Urwick) ประกอบดวยขั้นตอนการ
บริหาร ๗ ประการ ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบริงาน
บุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน 
(Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะที่กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ    
เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบดวย ๕ ประการ ไดแก การวางแผน (Planning) การจัด
องคการ (Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และ
การควบคุมงาน (Controlling) หรือรวมเรียกวา พอคค (POCCC) ๕ และยังมีกระบวนการที่
เพ่ิมเติมตามความคิดเห็นของ สมยศ นาวีการ ใหความหมายวา การบริหารเปนกระบวนการ
ของการวางแผนการจัดองคการและสั่งการควบคุมกํากับ ความพยายามของสมาชิกขององคการ
และใชทรัพยากรอื่นๆ เพ่ือความสําเร็จในเปาหมายขององคการที่กําหนดไว 

ลักษณะที่สําคัญของการบริหาร การบริหารมีลักษณะสําคัญ ๘ ประการ๖ ดังน้ี 

๑. การบริหารเปนกิจกรรมอยางหนึ่ง มิใชบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหลุมใดกลุมหน่ึง 
ถาจะกลาวถึงบุคคลผูทําหนาที่บริหารนั้นก็เรียกวาผูบริหาร  

๒. การบริหารเปนงานที่ จุดหมายทั้งน้ีหมายความวา ในการบริหารงานนั้น
จําเปนตองมีการกําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายไวกอน ไมวาจะกําหนดไวอยางชัดเจน
หรือไมก็ตามสวนการบริหารนั้นจะเปนแนวทางในการดําเนินงานใหสําเร็จตามจุดมุงหมาย 

๓. การบริหารเปนแนวทางสําคัญที่มีอิทธิพลตอสังคมภายใน และภายนอกองคกร
ดังเชน ถาผูบริหารตองการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็อาจไดโดยการ
จัดหาเครื่องจักรเครื่องมืออันทันสมัยมาใช จัดการฝกอบรมคนงานใหมีความสามารถยิ่งขึ้น ซ่ึง
จะเปนผลดีตอองคกรและผูปฏิบัติงานดวย  ตัวอยางผลกระทบตอสังคมภายนอกเปนตนวา    
ถาองคกรนั้นๆ มีนโยบายที่จะทําประโยชนตอสังคม เชน สงเสริมการศึกษาในชุมชนโดยให
ทุนการศึกษา หรือบริจาคเงินกอสรางโรงเรียนก็นับวาองคกรนั้นมีสวนชวยพัฒนาสังคม

                                                  
๔สุธี สุทธิสมบูรณ, หลักการบริหารเบื้องตน, (กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการสํานักพิมพ ก.พ., 

๒๕๓๖), หนา ๑๒. 
๕วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารทองถิ่น : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 

ฝร่ังเศส ญ่ีปุน และไทย, (กรุงเทพมหานคร : โฟรเพซ, ๒๕๔๕), หนา ๓๙. 
๖สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ บรรณกิจ, 

๒๕๔๔), หนา ๗๘. 



 ๑๑

ภายนอกองคกรหรือองคกรบางแหงอาจไมนําพาตอความเดือดรอนรําคาญ ซ่ึงองคกรของตน 
กอขึ้น เชน สิ่งเหลานี้ยอมเปนผลของการบริหารอันมีอิทธิพลตอชีวิตมนุษยและสิ่งแวดลอม 

๔. การบริหารเปนเรื่องเก่ียวกับความสามารถของกลุมคน ธุรกิจกอตั้งขึ้น เพ่ือ
ดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยกลุมคน มิใชเปนความสามารถของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง เพียงบุคคลเดียวเทานั้น ทั้งน้ี เพราะวาคนเรายอมมีขอบเขตความสามารถกําจัด ทั้ง
ดานกําลังกาย กําลังสมองและเวลา จึงจําตองไดรับความรวมมือรวมใจจากบุคคลมาชวยกัน 

๕. การบริหารจะไดรับผลสําเร็จดวยดีก็แตโดยการรวมแรงรวมใจของบุคคลอื่น ๆ
นอกเหนือไปจากเจาของธุรกิจ ทั้งนี้เน่ืองจากบรรดาเจาของ เชน ผูถือหุนอาจไมมีเวลาหรือ
ความสามารถในการบริหารจึงตองจัดหาผูอ่ืนที่มีความสามารถในการบริหารจึงตองจัดหาผูอ่ืนที่
มีความสามารถในการบริหารใหมาบริหารในองคกร 

๖. การบริหารจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพไดก็แตโดยการใชความรูความ
ชํานาญและการฝกฝนอบรมทางดานบริหารมาโดยเฉพาะ จึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาการ
บริหารเปนวิชาชีพอยางหนึ่ง ผูบริหารโดยเฉพาะผูบริหารสูงสุดไมจําเปนตองมีความรูทาง
เทคนิคในการปฏิบัติโดยตรง แตผูบริหารจะตองมีความรูความชํานาญในการบริหารอันไดแก 
การวางแผน การจัดองคการ ฯลฯ 

๗. การบริหารเปนสิ่งที่ไมมีตัวตนไมสามารถมองเห็นได แตสิ่งที่จะแสดงใหเห็นวา 
การบริหารดําเนินไปอยางไร ไดผลดีหรือไมเพียงใดน้ัน ก็คือผลงาน เพราะวาผลงานจะเปน
เครื่องวัดความสามารถทางการบริหาร 

๘. เจาของธุรกิจไมจําเปนตองทําหนาที่ผูบริหารเสียเองโดยทั่วไปแลว (ยกเวน
องคกรขนาดเล็ก) คณะผูบริหารมักจะเปนกลุมบุคคลอ่ืนๆที่มีความสามารถทางการบริหารทํา
หนาที่ในนามของเจาของธุรกิจ 

นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นในความหมายการบริหารงานบุคคลของนักวิชาการ
ตางประเทศ เชน ยอรช (George) อางถึงใน ประดิษฐ บอดีจีน ไดใหความหมายของการ
บริหารไววา กระบวนการที่ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคกร การดําเนินงานและ     
การควบคุม เพ่ือใชใหกิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพโดยอาศัยคนและ
ทรัพยากร๗ รวมถึง ไซมอน (Herbert A. Simon) อางถึงในเติมศักดิ์ ทองอินทร กลาววาการ
บริหารหมายถึง ศิลปะในการทําใหสิ่งตางๆ ไดรับการกระทําจนเปนผลสําเร็จ โดยที่ผูบริหารมัก

                                                  
๗ประดิษฐ บอดีจีน, กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกลุมภาคเหนือ, 

วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร,๒๕๓๘), หนา ๑๓. 



 ๑๒

ไมไดเปนผูปฏิบัติ แตผูบริหารเปนผูใชศิลปะทําใหผูปฏิบัติไดทํางานจนสําเร็จตามจุดมุงหมายที่
ผูบริหารตัดสินใจเลือก๘ 

จากความหมายและคําจํากัดความที่นักวิชาการตางๆ ไดกลาวมานี้ ผูวิจัยสรุปไดวา 
การบริหารเปนเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินงานขององคกร เพราะเปน
เครื่องมืออันสําคัญในอันที่จะชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จ หรือลมเหลว ความมีประสิทธิภาพ หรือ
ความไรประสิทธิภาพของหนวยงาน การบริหารเปนเครื่องบงชี้ใหทราบถึงความเจริญกาวหนา 
การบริหารเปนลักษณะการทํางานรวมกันของกลุมบุคคลในองคการ มีลักษณะการวินิจฉัยสั่ง
การ นักบริหารจะตองคํานึงถึงปจจัยสิ่งแวดลอมตางๆ เพราะการวินิจฉัยสั่งการเปนเครื่องแสดง
ใหทราบถึงความสามารถของนักบริหารและการเจริญเติบโตของการบริหาร ชีวิตประจําวันของ
มนุษยไมวาในครอบครัวองคการใดยอมเกี่ยวของกับการบริหารอยูเสมอ ดังน้ัน การบริหารจึง
เปนเรื่องที่นาสนใจ และจําเปนตอการที่จะดํารงชีวิตของบุคคลในสังคม 

๒.๑.๒ แนวคิดที่เก่ียวของกับการบริหาร 

การบริหารโดยทั่วๆ ไป จะมีลักษณะเปนกระบวนวิธี หรือเปนการกําหนดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน หรือเปนลําดับรายการในการบริหาร ซ่ึงในการบริหารนั้น จะตองมีลําดับ
รายการกอนหลังวาจะตองทําสิ่งใดกอนและตอๆ ไปจะทําอะไร ซึ่งจัดวาเปนหลักเกณฑวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร (Scientific Management) กระบวนการบริหารจะกําหนดขอบเขต และหนาที่
ตามขั้นตอนตางๆ ไวอยางชัดเจน มีนักวิชาการ และนักบริหารตลอดจนนักการศึกษาไดให
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการบริหารไวหลายทัศนะ เปนตนวา  

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กลาวถึง การบริหารเปนวิธีการทําให
งานสําเร็จโดยอาศัยผูอ่ืน (Getting things done through other people) และกลาววาหนาที่ของ
ผูบริหารเปนกรอบในการพิจารณาของผูบริหารใหสําเร็จ มี ๕ ประการ ตามคํายอภาษาอังกฤษ
วา “POSDC” ๙ ดังน้ี คือ 

๑. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงานเพ่ือความสําเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผูบริหารที่ดีตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกลเพื่อ
กําหนดทิศทางขององคกร 

                                                  
๘เติมศักดิ์ ทองอินทร, ความรูเบื้องตนทางการบริหารรัฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๓. 
๙พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓-๕. 



 ๑๓

๒. O คือ Organizing หมายถึง การจัดองคกร เปนการกําหนดโครงสราง
ความสัมพันธของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันทําและการ
กระจายอํานาจ 

๓. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนา
บุคลากรและการใชคนใหเหมาะสมกับงาน 

๔. D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เปนการสื่อสารเพื่อใหเกิดการ
ดําเนินการตามแผน ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีและตองมีภาวะผูนํา 

๕. C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของ การ
ปฏิบัติงานภายในองคกร รวมทั้งกระบวนการแกปญหาภายในองคกร 

อน่ึงยังมีนักวิชาการที่ไดเสนอความคิดเห็นที่เพ่ิมเติมไว คือ สุปรีชา กมลาศน 
อธิบายวา แนวคิดการบริหารไดรับการพัฒนาขึ้นมาตามแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร จนเกิด
เปนทฤษฎีการบริหารที่มุงจะวิเคราะหศึกษาถึงการบริหารอยางเปนระบบ โดยเฮนรี่ ฟาโย นัก
บริหารชาวฝรั่งเศส ซ่ึงไดวางรากฐานสําคัญของทฤษฎีการบริหารทั่วไปอันเปนที่ยอมรับกัน
อยางกวางขวาง ทฤษฎีอันหนึ่งที่วาดวยหนาที่ในการบริหาร ๕ ประการคือ การวางแผน การจัด
องคการ การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม ตอมาไดพัฒนาและปรับปรุงจน
กลายเปนตําราการบริหาร เชน ทฤษฎีของลูเธอร กูลิค ศาสตราจารยการบริหารรัฐกิจชาว
อเมริกัน ที่ไดขยายแนวคิดของฟาโย กําหนดหนาที่ในการบริหารที่เรียกกันวา POSDCoRB : 
Planning (การวางแผน) Organizing (การจัดองคการ) Staffing (การจัดบุคคลเขาทํางาน) 
Directing (การสั่งการหรืออํานวยการ) Coordinating (การประสานงาน) Reporting (การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน) Budgeting (การงบประมาณ) ๑๐ 

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการบริหารของนักวิชาการ
ตางประเทศ เชน เทเลอร (Frederick W. Taylor) บิดาแหงการบริหารที่มีหลักเกณฑได
พัฒนาการบริหารที่มีหลักเกณฑมีพ้ืนฐานอยูในหลักการ (Principles) ที่สําคัญ ๔ ประการ๑๑ คือ 

๑. ตองมีการคิดคนและกําหนดวิธีที่ดีที่สุด (One Best Way) สําหรับงานแตละ
อยางคือ ตองมีการกําหนดวิธีการทํางานที่ดีที่สุดที่ชวยใหสามารถทํางานเสร็จลุลวงไปดวยดี
ตามวัตถุประสงค มาตรฐานของงานจะตองมีการจัดวางเอาไว โดยมีหลักเกณฑที่ไดพิสูจน

                                                  
๑๐สุปรีชา กมลาศน พลอากาศโท หมอมหลวง, กลยุทธการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕), หนา ๒. 
๑๑เทเลอร, อางใน ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหาร,พิมพครั้งที่๑๑,(กรุงเทพมหานคร : 

ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), หนา ๔๗-๔๘. 
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มาแลว วาเปนวิธีที่ดีที่สุดจริง และในเวลาเดียวกันการจายผลตอบแทนแบบจูงใจตางๆ ก็จายให
ตามผลผลิตทั้งหมด 

๒. ตองมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของ
การรูจักงานใหเหมาะสมสอดคลองกับคนงาน นอกจากนี้ตองมีการอบรมคนงานใหรูจักวิธีการ
ทํางานที่ถูกวิธีดวย และในการคัดเลือกคนงานจะตองมีการพิจารณาเปนพิเศษที่จะใหไดคนที่มี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดตรงตามงานที่จะใหทํา 

๓. ดวยวิธีการพิจารณาอยางรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการทํางาน ควบคูกับการพิจารณา
คนงานนี้ คนงานจะไมคัดคานตอวิธีทํางานใหมที่ไดกําหนดขึ้นเพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุก
คนจะเห็นจริงถึงโอกาสที่เขาจะไดรับรายไดสูงขึ้นจากการทํางานถูกวิธีที่จะชวยใหไดผลิตผลสูงขึ้น 

๔. การประสานรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางผูบริหารและคนงาน ฝายบริหาร
ควรจะไดประสานอยางใกลชิดเปนประจํากับคนงานที่เปนผูปฏิบัติงาน แตตองไมใชโดยการลง
มือปฏิบัติงานที่ควรจะเปนงานของคนงานเทานั้น 

จากหลักการดังกลาว พบวาวิธีการตางๆ ลวนแตเปนวิธีการที่มีหลักเกณฑตาม 
หลักวิทยาศาสตร ทําใหเกิดทฤษฎีการบริหารขึ้นมาและไดเสนอแนะวา ผูบริหารตองมีบทบาท
เปนจุดกลางของปญหาและความสําเร็จของกลุมที่จะตองรับผิดชอบนําเอาเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ประสิทธิภาพของกลุมมาคิดวิเคราะหและปรับปรุงหาทางออกใหไดเปนผลดีที่สุดสําหรับกลุม ให
ดีขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆ และยังสอดคลองกับทฤษฎีการบริหารของ เฮนรี ฟาโย (Henry Fayol)
ไดเสนอทฤษฎีการบริหารโดย มีความเชื่อวา เปนไปไดที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตรที่เกี่ยวกับ
การบริหาร (Administrative) ซ่ึงสามารถใชไดกับการบริหารทุกชนิด ไมวาจะเปนการบริหาร
อุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาลโดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการบริหาร (Management Functions) 
ซ่ึงประกอบดวยหนาที่ทาง การบริหาร ๕ ประการ คือ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหนาที่ของผูบริหารที่จะตองทํา การ
คาดการณลวงหนาถึงเหตุการณตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอธุรกิจ และกําหนดขึ้นเปนแผนปฏิบัติ
งาน หรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไวเพ่ือเปนแนวทางของการทํางานในอนาคต 

๒. การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง ภาระหนาที่ที่ผูบริหารจําตองจัดใหมี
โครงของงานตางๆ และอํานาจหนาที่ ทั้งนี้เพ่ือใหเครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน อยูใน
สวนประกอบที่เหมาะสมในอันที่จะชวยใหงานขององคการบรรลุผลสําเร็จได 

๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หนาที่ในการสั่งการงาน
ตางๆ ของผูอยูใตบังคับบัญชา ซ่ึงจะกระทําใหผลสําเร็จดวยดี โดยที่ผูบริหารจะตองกระทําตน
เปนตัวอยางที่ดีจะตองเขาใจคนงานของตน จะตองเขาใจถึงขอตกลงในการทํางานของคนงาน
และองคการที่มีอยู รวมถึง จะตองมีการติดตอสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิดทั้งขึ้น  
และลอง  นอกจากนี้ยังตองการประเมินโครงสรางขององคการและผูอยูใตบังคับบัญชาของตน
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เปนประจําอีกดวย หากโครงสรางขององคการที่เปนอยูไมเหมาะสมก็จําเปนตองปรับปรุง
เชนเดียวกัน ถาผูอยูใตบังคับบัญชาคนใดหยอนประสิทธิภาพ การไลออกเพ่ือปรับปรุงกําลังคน
ที่มีอยูใหเหมาะสมยิ่งขึ้นก็เปนสิ่งจําเปนตองทํา 

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหนาที่จะตองเชื่อมโยงงานของ
ทุกคนใหเขากันได และกํากับใหไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน 

๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหนาที่ในการที่จะตองกํากับให
สามารถประกันไดวากิจกรรมตางๆ ที่ทําไปนั้นสามารถเขากันไดกับแผนที่ไดวางไวแลว๑๒ 

นอกจากทฤษฎีการบริหาร ๕ ประการนี้ ฟาโย (Fayol) ยังไดกําหนดหลักการ     
ในการบริหารจัดการขึ้นอีก ๑๔ ประการเปนสวนประกอบสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารจัดการ ดังน้ี 

๑. การแบงงานกันทํา (Division of Labor) ฟาโย ไดเสนอวา คนงานควรจะไดรับ
การมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติมากขึ้น หรือไดรับการกระตุนใหมีความรับผิดชอบ ในผลลัพธของ
งานมากขึ้น ซ่ึงหลักการนี้จะสามารถนําไปประยุกตใชในองคการยุคปจจุบันได 

๒. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอร 
และฟาโย ไดใหความสําคัญของอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่แบบเปนทาง 
การของแวปเบอรจะไดมาจากตําแหนงหนาที่ของผูบริหารในสายการบังคับบัญชา สวนอํานาจ
หนาที่แบบไมเปนทางการจะไดรับจากความชํานาญงานของบุคคล (Expertise) ความรูทางดาน
เทคนิค (Technical Knowledge) ความมีคุณคาทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถ
ในการนํา (Leading) และสรางความผูกพันกับผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนเนนวาอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบควรอยูคูกัน 

๓. การมีผูบังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโย กลาววาคําสั่งสอง
คําสั่ง (Dual Command) อาจกอใหเกิดปญหาในการทํางาน เชน การรายงานจะมีความ
เกี่ยวของ ในเมื่อผูควบคุมสองคนไดใหคําสั่งกับผูใตบังคับบัญชาเพียงคนเดียว ทําใหเกิดการ
สับสนในบางสถานการณ คําสั่งสองคําสั่งน้ีทําใหเกิดความยุงยากแกผูบังคับบัญชา และทําให
เกิดการสับสนในลําดับขั้นของอํานาจหนาที่แบบเปนทางการ (Formal Hierarchy of Authority) 
การประเมินอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารในระบบผูบังคับบัญชาสองคนจะเปน
การยาก และผูบริหารจะไมสนใจในความรูสึกของผูใตบังคับบัญชา มักจะโกรธและอาจไมให
ความรวมมือในอนาคตถาผูใตบังคับบัญชาไมเชื่อฟง 

                                                  
๑๒Price, Alan, Human Resourec Management, In a Business Context, 2 edition, (London : 

Thomson Learning, 2004), p. 110. 
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๔. สายการบังคับบัญชาตามอํานาจหนาที่ (Line of Authority) เปนสายการบังคับ
บัญชาจากผูบริหารในระดับบนสูผูปฏิบัติงานในระดับลางขององคการ ความสัมพันธของการ
จํากัดความยาวของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจํานวนของระดับในลําดับขั้นของการ
บริหารจัดการ จํานวนที่ดีที่สุดในลําดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการ
ติดตอสื่อสารระหวางผูบริหารระดับสูงและพนักงานระดับลาง รวมถึงความลาชาใน การวางแผน 
(Planning) และการจัดการ (Organizing) ซ่ึงการจํากัดจํานวนของระดับขั้น การบังคับบัญชาให
นอยลงจะทําใหปญหาในการติดตอสื่อสารลดลง และองคการจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมี
ความยืดหยุนมากขึ้น ภายในองคการไดมีการแบงแยกแผนกตางๆ ซ่ึงแตละแผนกจะมีระดับขั้น
การบังคับบัญชาโดยผูบริหารในระดับกลางและระดับตนของสาย การบังคับบัญชาแตละแผนก 
ตองมีปฏิสัมพันธกับผูจัดการในระดับเดียวกันในแผนกอื่นๆ ซ่ึงปฏิสัมพันธน้ีชวยในการตัดสินใจ
ใหเร็วขึ้น เน่ืองจากผูบริหารจะรูจักบุคคลอื่น และรูวิธีการในการแกปญหาเพิ่มมากขึ้น สําหรับ
การทํางานขามแผนกหรือการทํางานขามสายนั้นเปนการสรางทีมงานขามสาย ซ่ึงสามารถ
ควบคุมโดยผูนําของแตละทีม 

๕. การรวมอํานาจ (Centralization) เปนการรวมอํานาจของการบังคับบัญชาไวที่
ผูบริหารระดับสูงขององคการ ซ่ึงอํานาจหนาที่จะไมไดรวมไวที่ผูบริหารระดับสูงของสาย การ
บังคับบัญชา แตเปนการกําหนดวา ควรมีการรวมอํานาจไวที่ผูบริหารระดับสูงเทาไร อยางไร 
และมีการกระจายอํานาจใหกับผูใตบังคับบัญชาและคนงานในระดับลางอยางไร สิ่งนี้ถือวามี
ความสําคัญ เน่ืองจากวาจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององคการ 

๖. การมีเปาหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เปนการออกแบบหรือกําหนด
แผนในการปฏิบัติงานของผูบริหารและคนงานที่ใชทรัพยากรขององคการ องคการใดที่ไมมี การ
วางแผนจะทําใหขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซ่ึงจะไมมีการมุงไปสูกิจกรรมของกลุม
หรือกิจกรรมของบุคคล แตการวางแผนจะเริ่มที่ผูบริหารระดับสูงทํางานเปนทีมรวมกับกลยุทธ
ขององคการ ซ่ึงจะตองมีการติดตอกับผูบริหารในระดับกลางที่มีสวนในการตัดสินใจวา จะใช
ทรัพยากรขององคการอยางไรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามกลยุทธ หลักการในขอน้ี ยึดหลักวา
กิจกรรมของแตละกลุมตองมีจุดหมายและแผนเดียวกัน 

๗. หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาคคือ ความเปนธรรม (Justice) 
ความยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) สําหรับสมาชิกทุกคนภายใน
องคการซึ่งในปจจุบันพนักงานมีความตองการความเสมอภาคมากขึ้นเปนการจัดการที่ใชหลัก
ความเทาเทียมกัน 

๘. การออกคําสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยูในตําแหนงนั้นในการจัดหาเพื่อให
องคการไดรับประโยชนสูงสุด และเปนการจัดหางานใหแกพนักงานโดยใชผังองคการ 
(Organization Chart) เพ่ือแสดงใหเห็นถึงตําแหนงและหนาที่ของพนักงานแตละคน และเปน
การชี้วัดวาตําแหนงของพนักงานแตละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นไดในอนาคต การวางแผน
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เกี่ยวกับอาชีพไดรับความสนใจมากขึ้นในองคการยุคปจจุบัน เน่ืองจากทรัพยากรมนุษยถือวา มี
ความจําเปนที่จะตองใหการฝกอบรม (Training) และการพัฒนากําลังแรงงาน (Developing) 
โดยองคการจะกําหนดตําแหนงหนาที่สําหรับทุกคน และทุกคนจะเขาใจตําแหนงหนาที่ของตน 

๙. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เปนความสามารถของบุคคลในการกระทําสิ่งตางๆ 
โดยปราศจากการสั่งการจากผูบังคับบัญชา ผูบริหารจะตองกระตุนใหพนักงานมีความคิดริเริ่ม
ซ่ึงความคิดริเริ่มน้ีนับถือวาเปนจุดแข็งขององคการ เน่ืองจากจะสามารถสรางนวัตกรรมใหมๆ 
ไดผูบริหารมีความตองการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวาง
องคการและความตองการของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะทําใหเกิดความสมดุล ซ่ึง
เปนสิ่งที่ชี้วัดผูบริหารระดับสูงในการพัฒนาและการบริหารงาน 

๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เปนการมุงใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่อง   
การเชื่อฟง (Obedience) อํานาจ (Energy) คําขอรอง (Application) และลักษณะของการแสดง
ความนับถือออกมา สําหรับอํานาจของผูบังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเปนบุคลิกลักษณะ   
ที่เกี่ยวของกับผูบริหารหลายๆ คนที่สามารถสรางความนาเชื่อถือใหกับผูปฏิบัติงานทั้งหมด  
และทํางานอยางเขมแข็งเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ ความมีระเบียบวินัยจะเปน
ความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในองคการกับคุณสมบัติของผูนําภายในองคการ และเปน
ความสามารถของผูบริหารในการที่จะปฏิบัติตามอยางยุติธรรมอีกดวย 

๑๑. คาตอบแทน (Remuneration of Personnel) การใหรางวัลประกอบดวยโบนัส 
และแผนการแบงกําไร เปนการชวยกระตุนการทํางานของพนักงานได การใหหรือการจาย
คาตอบแทนใหแกพนักงานมีความสําคัญอยางมากตอความสําเร็จขององคการ ระบบรางวัลที่มี
ประสิทธิภาพสามารถใหความยุติธรรมทั้งพนักงานและองคการ รวมทั้งสามารถกระตุนผลผลิต
เพ่ิมโดยการใหรางวัล เพ่ือเปนการสนับสนุนใหมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยยึดหลักวาการจาย
คาตอบแทนควรยุติธรรมและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจางและลูกจางเทาที่จะทําได 

๑๒. ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี
ความสําคัญตอการจางงานระยะยาว เม่ือพนักงานอยูในองคการซึ่งมีแนวโนมจะทํางานเปนทีม
เปนระยะเวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะและปรับปรุงความสามารถในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรขององคการ การจางงานระยะยาวเปนปจจัยสําคัญที่ใชอธิบายการประสบความสําเร็จ
ของบริษัทขนาดใหญในญี่ปุน 

๑๓. ผลประโยชนสวนตัวมีความสําคัญนอยกวาผลประโยชนขององคการ 
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชนขององคการถือ
วาเปนประโยชนของทุกๆ คน หรือของทุกกลุมในองคการ ในขณะที่องคการยังดําเนินกิจการอยู
จะตองมีการกําหนดผลประโยชนเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมระหวางองคการและสมาชิกภายใน
องคการ 



 ๑๘

๑๔. ความสามัคคี (Sprit de corps) เปนความรูสึกรวมกันของสมาชิกภายใน
องคการที่ชวยสนับสนุนการทํางานของสมาชิกในกลุม ในการออกแบบประยุกตของอํานาจ
หนาที่ตามลําดับขั้นภายในองคการ และสิทธิในการสั่งการ หรือการบริโภค และความรวมมือ  
กัน ถือวาเปนสวนประกอบสําคัญในการที่ทําใหองคการบรรลุผลสําเร็จและมีการพัฒนาความ
สามัคคีจะสามารถบรรลุผลสําเร็จไดหากมีการติดตอกันระหวางผูบริหารและคนงาน โดยการ
ติดตอเพ่ือแกไขปญหาในสถานการณที่สําคัญ เพราะความสามัคคีคือพลัง เม่ือสมาชิกมีความ
สามัคคีกันสูงก็จะทําใหองคการมีความแข็งแกรง๑๓ 

และนักวิชาการอีกทานหนึ่งที่ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารระบบ
ราชการไวอยางเปนระบบ คือ ลูเธอร กูลิค (Luther Gulick) ไดเสนอหลักการบริหารระบบ
ราชการที่เรียกวา POSDCoRB Model๑๔ มีรายละเอียดดังน้ี 

๑.  P - Planning (การวางแผน) เปนการคาดคะเนเหตุการณการตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต ซ่ึงตองคํานึงถึงทรัพยากรภายในองคการ และสภาพแวดลอมภายนอก เพ่ือใหแผนที่
กําหนดขึ้นมีความรอบคอบและสามารถนําไปปฏิบัติได 

๒. O - Organizing (การจัดองคการ) เปนการจัดองคการที่เปนสวนราชการ     
โดยจัดแบงตามความชํานาญเฉพาะอยาง ออกเปนกรม ฝาย แผนก จะพิจารณาปริมาณงาน
คุณภาพงาน ขนาดของการควบคุม และพิจารณาแบงสายงานหลัก และสายงานที่ปรึกษา โดย
คํานึงถึงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบควบคูกันไป 

๓. S - Staffing (การจัดบุคคลเขาทํางาน) เปนการคัดเลือกบุคคลใหเขามาดํารง
ตําแหนงภายในองคการ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรูความสามารถที่เหมาะสมใหไดใน
ปริมาณที่เพียงพอจะทําใหงานสําเร็จได 

๔. D - Directing (การสั่งการหรืออํานวยการ) เปนการกํากับดูแล สั่งงานใตบังคับ
บัญชา โดยอาศัยลักษณะความเปนผูนํา การจูงใจ ศิลปะการปกครองคน และการสรางมนุษย
สัมพันธของผูใตบังคับบัญชา 

๕. Co - Coordinating (การประสานงาน) เปนการเชื่อมความสัมพันธที่ดี กับ
บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทุกฝาย ทั้งในระดับสูงกวา ต่ํากวา และการสรางมนุษย
สัมพันธกับผูบังคับบัญชา 

                                                  
๑๓ฟาโย. อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตน, ทฤษฎีองคการ:ฉบับมาตรฐาน,(กรุงเทพมหานคร:ธรรมสาร, 

๒๕๔๕), หนา ๖๘-๖๙. 
๑๔ลูเธอร กูลิค, อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตน, ทฤษฎีองคการ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หนา ๘๖. 



 ๑๙

๖. R - Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) เปนการนําเสนอผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัติงานจากผูใตบังคับบัญชา หรือผูบริหารระดับตางๆ โดยมีการติดตอสื่อสารแบบเปน
ลายลักษณอักษร 

๗. B - Budgeting (การงบประมาณ) เปนเครื่องมือที่นํามาใชในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานโดยใชวงจรงบประมาณ ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี การเตรียมขออนุมัติงบประมาณการเสนอ
ใหผูบังคับบัญชาใหความเห็นชอบการดําเนินงานตามงบประมาณ การตรวจสอบ การใชจาย
งบประมาณตามแผนที่เสนอขอไว 

นอกจากนี้ยังมีการเสนอเแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร ของสมาคมผูบริหาร
การศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา อางในธีระรัตน กิจจารักษ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารไว ๕ ประการ๑๕ คือ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการสําหรับการ
ปฏิบัติงานในอนาคตใหตรงเปาหมายที่ตองการ โดยกําหนดงานที่จะทําวิธีการ และวัตถุประสงค
ของงานนั้นๆ ไวลวงหนา 

๒. การแสวงหา การกําหนดตัวบุคคลและอุปกรณ (Allocation) หมายถึง การ
แสวงหากําหนดตัวบุคคล และวัสดุทุกชนิดที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือใหงานนั้น
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. การเสริมกําลังบํารุง (Stimulation) หมายถึง การบํารุงขวัญ กระตุน และ
สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 

๔. การประสานงาน (Co – Ordination) หมายถึง การจัดใหผูแทนของหนวยงาน
ยอยทุกหนวยงานพบปะปรึกษาหารือกัน เพ่ือใหมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการ
ปฏิบัติงานของผูอ่ืน และเพ่ือใหงานสัมพันธไมขัดแยงกัน โดยยึดเปาหมายขององคการเปนหลัก 

๕. การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุก
ระยะใหทราบผลการปฏิบัติงานและปญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางแกไขทุกระยะและ
ประเมินผลขั้นสุดทายเพื่อทราบผลการปฏิบัติงานและปญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางแกไขทุก
ระยะและประเมินผลขั้นสุดทาย เพ่ือเปรียบเทียบผลงานกับผลงานที่ควรจะไดตามเปาหมายที่ตั้ง
ไวตั้งแตตนเพ่ือวางแผนใหมสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคต 

จากความหมายและคําจํากัดความที่นักวิชาการตางๆ ไดกลาวมานี้ ผูวิจัยสรุปไดวา 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเปนพฤติกรรมอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนกระบวนการทางสังคมที่
ผูบริหารใชสําหรับตัดสินใจ เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารหนวยงานหรือองคกรตางๆ ทั้งที่ 

                                                  
๑๕ธีระรัตน กิจจารักษ, เอกสารคําสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : คณะครุศาสตร 

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ, ๒๕๔๒), หนา ๖๗. 



 ๒๐

เปนองคกรที่เปนหนวยงานของรัฐและเอกชน ใหบรรลุตามวัตถุประสงคตามเปาหมาย โดยนํา
ทรัพยากรมาใชใหประหยัด ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวนั้นตองใชทั้งศาสตรและศิลป เพ่ือให
บุคคลตางๆ เกิดความรวมมือกันในการปฏิบัติงาน ซ่ึงกระบวนการบริหารเปนภารกิจที่ผูบริหาร
ตองปฏิบัติหนาที่ตามลําดับขั้นตอน เปนระบบใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับหลักธรรมาภิบาล 
 หลักธรรมาภิบาล (Good governance) แมจะเปนแนวความคิดที่ใหม แตก็       
เปนแนวความคิดที่ทั่วโลกใหความสนใจมากแนวคิดหนึ่งในสถานการณโลกปจจุบัน ดังที่
ธนาคารโลกมีขอสรุปไววาหลักธรรมาภิบาล (Good governance) หรือวิธีการปกครองที่ดีตาม
ศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถานกลาววา แนวความคิดนี้จะเปนกุญแจที่สําคัญที่จะนําไปสู
ความสําเร็จในการฟนฟูเศรษฐกิจของบรรดาประเทศตางๆ ที่ประสบปญหาทางเศรษฐกิจ      
ใหกลับคืนสูสภาวะปรกติ มีเสถียรภาพไดอยางรวดเร็ว องคประกอบของธรรมาภิบาลเปน   
เรื่องที่เกี่ยวกับกรอบเปาหมาย วัตถุประสงค แนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินงานเพื่อจะ
นําไปสูการพัฒนาสังคมใหเปนสังคมที่เรียกวาสังคมที่ประกอบดวยธรรม เปนสังคมที่ใช      
หลักธรรมาธิปไตยเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจในทุกกรณีที่ตนเขาไปมีสวนเกี่ยวของ ฉะน้ัน    
ในงานวิจัยครั้งนี้จึงไดรวบรวมและสรุปองคประกอบตาง ๆ ของหลักธรรมาภิบาลที่ปรากฏ  อยู
ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี : วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกา : วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ เพ่ือนํามาเปนกรอบในการศึกษาวิเคราะหในการวิจัยครั้งน้ี 

๒.๒.๑ ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 

แนวความคดิเรื่องธรรมาภิบาล หรือที่เรียกวาการบริหารกิจการบานเมือง ที่ดี ในยุค
ปจจุบันนี้ ไดมีผูพยายามที่ใหคํานิยามความหมายของคําวา ธรรมาภิบาล (Good governance) 
วามันคือระบบการบริหารที่มีลักษณะอยางไรกันแน ซ่ึงแตละทานก็พยามยามที่จะคิดคนคํา
เพ่ือที่จะหาคําจํากัดความที่รัดกุมที่อานแลวเขาใจไดงายโดยที่ไมตองแปลความหมายกันอีก 
ดังน้ันเม่ือเปนเชนนี้ผูวิจัยจึงไดรวบรวมคํานิยามของธรรมาภิบาลที่องคกรหรือคณะบุคคลตางๆ 
ที่พยายามสงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในสังคมไทยไว ดังน้ี 
 ธรรมาภิบาล เปนคําที่ประกอบดวยศัพท ๒ ศัพทดวยกัน คือ ธรรม กับ อภิบาล คํา
วาธรรมไดมีทานผูรูไดใหความหมายได ดังน้ี 
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ไดใหความหมายวา 
ธรรม หมายถึง ความยุติธรรม, ความถูกตอง, กฎ, กฎเกณฑ, กฎหมาย, และไดใหความหมาย
ของ อภิบาล หมายถึง บํารุงรักษา, ปกครอง 



 ๒๑

 พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกฺขุ) ไดใหความหมายของคําวา ธรรม ไว ๔ 
ความหมาย๑๖ ดังน้ี 

 ธรรม ในความหมายที่ ๑ รูปธรรมนามธรรมทั้งหมด หรือสิ่งที่ไมใชรูปธรรมนามธรรม
แตก็เปนธรรมชาติดวย ก็รวมอยูในคําวาธรรม 

 ธรรม ในความหมายที่ ๒ หมายถึง กฎ ตัวกฎของธรรมชาติ ที่มีอยูในธรรมชาติ น้ันๆ  
  ธรรม ในความหมายที่ ๓ หมายถึง หนาที่ที่สิ่งมีชีวิตตองประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง

ตามกฎของธรรมชาติ 
 ธรรม ในความหมายที่ ๔ คือผลที่จะไดรับจากการทําหนาที่ 

 สุดทายทานอาจารยพุทธทาสไดนําความหมายของคําวาธรรม ๔ ประการนี้มาสรุป
เขาดวยกันเปนความหมายสั้น ๆ ของคําวาธรรมวา “ธรรม คือการประพฤติกระทําที่ถูกตองแก
ความเปนมนุษยทุกขั้นทุกตอนแหงววิัฒนาการของเขา”  

 พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช ราชบัณฑิต) ในผลงานพจนานุกรมเพื่อ
การศึกษาพุทธศาสน ชุดคําวัด ไดใหความหมาย คําวา ธรรม๑๗ ดังน้ี 

 ๑. ธรรม เปนคํากลาง ๆ ใชหมายถึงทั้งสิ่งดีและไมดี เพราะทั้งสิ่งดีและไมดีตางก็
ทรงความเปนตัวของตัวเองไวไดตลอดไปไมมีเปลี่ยนแปลง เชน คุณสมบัติของธรรมฝายดีคือ
ปองกันผูปฏิบัติตามมิใหตกต่ํามิใหตกไปในที่ชั่ว 
 ๒. ธรรม หมายถึงสิ่งดี คุณความดี ความจริง ความถูกตอง สิ่งของที่ดี หลักปฏิบัติ
ทางศาสนา เชน ใชวามีกุศลธรรม มีเมตตาธรรม ประพฤติธรรม เขาถึงสัจจธรรม ความยุติธรรม 
ความเปนธรรม 
 ๓. ธรรม ที่หมายถึงสิ่งไมดี ความชั่ว ใชคําวาอกุศลธรรม บาปกรรม กัณหธรรม
 ฉะน้ัน เม่ือดูความหมายที่ทานผูรูไดใหความหมายขางตน อาจสรุปไดวา ธรรมาภิ
บาล คือ การปกครองที่เปนธรรม ที่ถูกตอง มีเหตุผล เปนการกระทําหนาที่ถูกตองตามกฎหมาย 
อันตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 

 ธรรมาภิบาล ในยุคปจจุบันนี้ ไดมีผูพยายามที่ใหคํานิยามความหมายของคําวา 
Good governance วามันคือระบบการบริหารที่มีลักษณะอยางไร ดังน้ันผูศึกษาจึงไดรวบรวม

                                                  
 ๑๖พุทธทาสภิกขุ, เพื่อชีวิตท่ีมั่นคงและมีคา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพดี จํากัด, ๒๕๒๙), 
หนา ๕๐. 
 ๑๗พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช ราชบัญฑิต), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน 
ชุดคําวัด, (กรุงเทพมหานคร : เล่ียงเชียง, ๒๕๔๘), หนา ๓๔๕. 



 ๒๒

คํานิยามของธรรมาภิบาลที่องคกรหรือคณะบุคคลตาง ๆ ที่พยายามสงเสริมระบบธรรมาภิบาล
ใหเกิดขึ้นในสังคมไทยไว ดังน้ี 

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหความหมายของคําวาธรรมาภิบาลวา หมายถึงการบริหาร
กจิการบานเมืองและสังคมที่ดีเปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคม ทั้งภาครัฐภาคธุรกิจ
เอกชนและภาคประชาชนซึ่งครอบคลุมไปถึงฝายวิชาการฝายปฏิบัติการฝายราชการ และฝาย
ธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพื่อบรรเทา
ปองกันหรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤติภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึง
ความยุติธรรม ความโปรงใสและความมีสวนรวมอันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดคลองกับ
ความเปนไทย รัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปจจุบัน๑๘ 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดขอบเขตความหมายของคําวา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีวา ไดแก
การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย๑๙ ดังตอไปน้ี 

 ๑. เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
 ๒. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 ๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจรัฐ  
 ๔. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
 ๕. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
 ๖. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
 ๗. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 สถาบันพระปกเกลา ไดทําการวิจัยเร่ืองทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีและไดใหความหมายธรรมาภิบาลวา ทําหนาที่เปนกลไก เครื่องมือและแนว
ทางการดําเนินงานที่เชื่อมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยเนนความจําเปน
ของการสรางความรวมมือจากรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนอยางจริงจังและตอเน่ืองเพ่ือให

                                                  
 ๑๘ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๒, เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๖๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒, หนา ๒๖. 
 ๑๙พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖, 
เลม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๐๐ ก ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖, หนา ๒. 



 ๒๓

ประเทศมีพ้ืนฐานระบอบประชาธิปไตยที่เขมแข็งมีความชอบธรรมทางการกฎหมาย มี
เสถียรภาพ มีโครงสรางและกระบวนการการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน๒๐ 

 ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย หรือ The Asian Development Bank (ADB) กลาววา
ธรรมาภิบาล คือการมุงความสนใจไปที่องคประกอบที่ทําใหเกิดการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือใหแนใจวานโยบายที่ไดกําหนดไวไดผล หมายถึงมีบรรทัดฐานเพื่อใหมีความแนใจวารัฐบาล
สามารถสรางผลงานตามที่สัญญากับประชาชนได๒๑ 

นอกจากองคกรตาง ๆ แลว ยังมีบุคคลผูทรงคุณวุฒิที่ไดใหความสนใจในหลัก 
ธรรมาภิบาลหลายทาน ไดใหความหมายของธรรมาภิบาล ดังเชน ประเวศ วะสี ไดใหความหมาย
วา ความถูกตอง (ธรรม) แหงชาติ หรือธรรมรัฐแหงชาติ หมายถึงอยางนอย ดังตอไปน้ี๒๒ 

 ๑. ธรรมรัฐในภาครัฐ (ทั้งการเมืองและระบบราชการ) 
 ๒. ธรรมรัฐในภาคธุรกิจ (Corporate good governance) 
 ๓. ธรรมรัฐภาคสังคม (ประชาสังคม - Civil society) 

 ความถูกตองในภาครัฐและภาคธุรกิจมีลักษณะอยางนอย ๕ ประการ คือ 

 ๑. มีความสุจริต 
 ๒. มีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
 ๓. มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 ๔. มีความรวมมือกันทําความดี (ไมรวมมือกันไปปลนผูอ่ืน)  
 ๕. มีความเขมแข็งทางปญญา เรียนรูและปรับตัวได 

 ภาคสังคมตองเปนสังคมเขมแข็งหรือประชาสังคม (Civil society) ความเปนปะชาสังคม
เปนปจจัยชี้ขาดใหเศรษฐกิจดีการเมืองดีและศีลธรรมดี จึงเปนองคประกอบที่สําคัญของธรรมรัฐ
แหงชาติ คนไทยทุกคนควรทําความเขาใจและมีสวนสรางประชาสังคม รวมถึง สุทธิพร บุญสง 

                                                  
 ๒๐สถาบันพระปกเกลา, ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี, (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๙),หนา ๒๒. 
 ๒๑อมรา พงศาพิชญ และนิตยา ภัทรลีรดะพันธ, องคการใหทุนเพื่อประชาสังคมประเทศไทย ใน
รายงานการวิจัยเร่ือง องคการใหทุนเพื่อประชาสังคมในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยสังคม, 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), อางใน บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, รายงานการวิจัย ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล, หนา ๗. 
 ๒๒ประเวศ วะสี, เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวทางพลิกฟนเศรษฐกิจสังคม, 
(กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบาน, ๒๕๔๒), หนา ๑-๒. 



 ๒๔

ไดใหความหมายธรรมาภิบาลวา๒๓ หมายถึงการจัดการบริหารประเทศที่ดีทุกๆ ดานและทุก
ระดับ ซ่ึงรวมถึงการจัดระบบองคกรและกลไกของคณะรัฐมนตรี สวนราชการองคกรของรัฐและ
รัฐบาลที่ไมใชสวนราชการ การบริหารราชการสวนภูมิภาคและทองถิ่น องคการที่ไมใชรัฐบาล 
องคกรเอกชน ชมรมและสมาคมเพื่อกิจกรรมตางๆ นิติบุคคลภาคเอกชนและภาคประชาชน มี
การกําหนดความสัมพันธระหวางสวนตางๆ และสอดคลองกับความคิดเห็นของ ไชยวัฒน คํ้าชู 
ก็ไดใหความหมายของธรรมาภิบาลวา หมายถึงการมีสวนรวม คือความโปรงใสตรวจสอบไดและ
การมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อใหหลักประกันวาการดําเนินทางการเมืองและ
เศรษฐกิจอยูบนฉันทานุมัติอยางกวางขวางของสังคม และใหความมั่นใจวาเสียงคนยากจนและ
คนดอยโอกาสจะเปนที่รับฟงในกระบวนการกําหนดและดําเนินนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สวนที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร๒๔ และนอกจากนี้ อรพินท สพโชคชัย ไดใหความหมายของ
ธรรมาภิบาล (Good governance) วาหมายถึงระบบ โครงสรางและกระบวนการตางๆ ที่วาง
กฎเกณฑความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจการเมือง และสังคมของประเทศเพื่อที่ภาคตางๆ ของ
สังคมจะพัฒนาและอยูรวมกันอยางสงบสุข๒๕ รวมถึง บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ไดใหคํานิยามวา 
ธรรมาภิบาล ทําหนาที่เปนกลไก เครื่องมือ และแนวทางการดําเนินงานที่เชื่อมโยงกันของภาค
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยเนนความจําเปนของการสรางความรวมมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนอยางจริงจังและตอเน่ืองเพ่ือใหประเทศมีพ้ืนฐานระบอบ
ประชาธิปไตยที่เขมแข็ง มีความชอบธรรมของกฎหมายมีเสถียรภาพ มีโครงสรางและ
กระบวนการการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดอันจะนําไปสู
การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน๒๖ และยังสอดคลองกับ ความคิดเห็นของ จรัส สุวรรณเวลา ไดให
ความหมายวา ธรรมาภิบาลหรือการปกครองที่ดี เปนหลักการและวิธีการที่ใชไดกับประเทศ 
ชุมชนและองคการ ในโครงสรางของธรรมาภิบาลมีผูบริหารกับองคคณะบุคคลที่เรียกวาบอรด
หรือคณะกรรมการหรือสภาหรือชื่ออ่ืน ๆ ที่ทํางานประสานความสัมพันธกันโดยมีการแบง
อํานาจและบทบาทหนาที่ทั้งในสภาพถวงดุล สอดคลองและเสริมกันเปนระบบ๒๗  
                                                  
 ๒๓สุทธิพร บุญสง, คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
ทริปเพ้ิล กรุป, ๒๕๕๐), หนา ๗๗. 
 ๒๔ไชยวัฒน ค้ําชู, การบริหารการปกครองที่โปรงใสดวยจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๔๕), หนา ๔๒-๔๓. 
 ๒๕อรพินท สพโชคชัย, “สังคมเสถียรภาพและกลไกประชารัฐที่ดี”, รายงานทีดีอารไอ, : ๔. 
 ๒๖บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกลา, 
๒๕๔๖), หนา ๑๐. 

 ๒๗จรัส สุวรรณเวลา, จุดบอดบนทางสูธรรมาภิบาล บทบาทของบอรดองคการมหาชน, 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๕. 



 ๒๕

 จากคํานิยามขององคกรและนักวิชาการตางๆ ที่ไดใหความหมายของธรรมาภิบาล
ในขางตน จะเห็นไดวามีแนวความคิดที่คลายคลึงกันผูศึกษาวิจัยสรุปไดวา ธรรมาภิบาลหรือ 
(Good governance) หมายถึง การบริหารการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อ
การพัฒนาประเทศโดยมีการเชื่อมโยงองคประกอบ ๓ สวนของสังคมเขาดวยกัน คือภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมและใหมีการสนับสนุนซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค กอใหเกิด
ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางสมดุล ซ่ึงจะสงผลใหสังคมดํารงอยู
รวมกันอยางสันติ  ตลอดจนมีการใชอํานาจในการบริหารราชการแผนดินใหมีความแข็งแกรง   
มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความโปรงใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ซ่ึงจะสงผลใหการ
พัฒนาประเทศชาติเปนไปอยางม่ันคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ 

๒.๒.๒ องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

 หลักธรรมาภิบาลแมจะเปนแนวความคิดที่ใหม แตก็เปนแนวความคิดที่ทั่วโลกให
ความสนใจมากแนวคิดหนึ่งในสถานการณโลกปจจุบัน ดังที่ธนาคารโลกมีขอสรุปไววาหลัก   
ธรรมาภิบาล (Good governance) หรือวิธีการปกครองที่ดีตามศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
กลาววา แนวความคิดนี้จะเปนกุญแจที่สําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จในการฟนฟูเศรษฐกิจของ
บรรดาประเทศตาง ๆ ที่ประสบปญหาทางเศรษฐกิจใหกลับคืนสูสภาวะปรกติ มีเสถียรภาพได
อยางรวดเร็ว องคประกอบของธรรมาภิบาลเปนเรื่องที่เกี่ยวกับกรอบเปาหมาย วัตถุประสงค 
แนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินงานเพื่อจะนําไปสูการพัฒนาสังคมใหเปนสังคมที่เรียกวา
สังคมที่ประกอบดวยธรรม เปนสังคมที่ใชหลักธรรมาธิปไตยเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจในทุก
กรณีที่ตนเขาไปมีสวนเกี่ยวของ ฉะนั้นในงานวิจัยครั้งน้ีจึงไดรวบรวมและสรุปองคประกอบตางๆ 
ของหลักธรรมาภิบาลที่ปรากฏอยูในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี : วาดวยการสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกา : วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เพ่ือนํามาเปนกรอบในการศึกษาวิเคราะหในการวิจัย
ครั้งน้ี 

 ๑. สํานักนายกรัฐมนตรี : วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 สํานักนายกรัฐมนตรีเม่ือป พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมติคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบวาระ
แหงชาติในการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี โดยกําหนดเปนระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ และ
ระเบียบน้ีเริ่มมีผลการบังคับใชกับหนวยงานของรัฐ ตั่งแต ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงใน
ระเบียบในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ควรจัดหรือสงเสริมใหสังคมไทยอยูบน
พ้ืนฐานของหลักสําคัญอยางนอย ๖ ประการ คือ 



 ๒๖

 ๑. หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและ
เปนธรรม เปนที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ
เหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 
 ๒. หลักคุณธรรม ไดแก การยึดม่ันในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคให
เจาหนาที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุน
ใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกันเพ่ือใหคนไทยมีความซื่อสัตยจริงใจ ขยัน อดทน มี
ระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 
 ๓. หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนใน
ชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร
ไดสะดวก และมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 
 ๔. หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและ
เสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็นการไต
สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ   
 ๕. หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาที่ความสํานึกในความ
รับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา 
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน 
 ๖. หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคา 
สรางสรรคสินคาและบริการที่ มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลกและรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 

 ๒. พระราชกฤษฎีกา : วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี
ประกอบดวย บทบัญญัติตาง ๆ รวม ๙ หมวด หมวดที่ ๒-๘ เปนหมวดที่เกี่ยวกับวิธีในการ
ปฏิบัติงาน สวนในหมวดที่ ๑ เปนการกําหนดขอบเขตความหมายของคําวาการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ในภาพรวมซึ่งที่จะเปนการชี้ใหเห็นวัตถุประสงคของการบริหารราชการที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกาและเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการในการกระทํา
ภารกิจใดภารกิจหน่ึงวา ตองมีความมุงหมายใหบรรลุเปาหมายในสิ่งเหลานี้ คือ 

 ๑. เกิดประโยชนสุขของประชาชน ซ่ึงไดแก การบริหารราชการที่สามารถ
ตอบสนอง (Responsiveness) ตอความตองการของประชาชนและพยายามมุงใหเกิดผลกระทบ
ในเชิงบวก (Positive impact) ตอการพัฒนาชีวิตของประชาชน 



 ๒๗

 ๒. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ซ่ึงไดแก การบริหารเพื่อใหไดรับผลลัพธ
(Outcome) ตรงตามวัตถุประสงค (Objective) ที่วางไวโดยมีการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
(Result based management) และการจัดทําขอตกลงวาดวยการผลงาน (Performance agreement) 
ในทุกระดับ 
 ๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ซ่ึงไดแก การ
บริหารที่จะตองพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขา (Input) กับผลลัพธ (Outcome) 
ที่เกิดขึ้นโดยมีการทํา Cost-benefit analysis ใหสามารถวิเคราะหความเปนไปไดและความคุมคา
ของแผนงานหรือโครงการตาง ๆ เทียบกับประโยชนที่ไดรับ รวมทั้งจัดระบบการวางเปาหมาย
การทํางานและวัดผลงานแตละบุคคล (Individual scorecards) ที่เชื่อมโยงกับระดับองคการ 
(Organization scorecards) 
 ๔. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปนซึ่งไดแก การกําหนดระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process simplification) และจัดใหมีการ
กระจายอํานาจการตัดสินใจ (Empowerment) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกลตัว
กับประชาชน รวมทั้งการปฏิบัติงานในรูป One-stop service 
 ๕. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ  ซ่ึงไดแก การ
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนทํางานใหมอยูเสมอ (Process redesign) ซ่ึง
จําเปนตองทบทวนลําดับความสําคัญและความจําเปนของแผนงานและโครงการทุกระยะ 
(Program evaluation) การยุบเลิกสวนราชการที่ไมจําเปนและการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสภาวการณอยูเสมอ 
 ๖. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ ซ่ึงไดแก การปฏิบัติราชการที่มุงเนนถึงความตองการและความพึงพอใจของประชาชน  
ผูรับบริการเปนหลักโดยมีการสํารวจความตองการของประชาชน (Citizen survey) และความ
พึงพอใจของผูรับบริการ (Customer survey) ในหลากหลายวิธีและเปนไปอยางสม่ําเสมอเพื่อนํามา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการตอไป 
 ๗. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงไดแก การตรวจสอบและ
วัดผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดระบบการควบคุมตนเอง (Internal control) ซ่ึงจะทําใหสามารถ
ผลักดันการปฏิบัติงานขององคกรใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 หลักการดังกลาวขางตน เปนหัวขอสําคัญในการกําหนดความหมายของการบริหาร
ราชการที่ดีที่พึงประสงคตามแนวทางที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ ที่ไดบัญญัติไววา  

 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติ น้ี ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ



 ๒๘

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและ
การตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งน้ีโดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน ในการปฏิบัติ
หนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึง
ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ๒๘  

 สวนรายละเอียดกฎเกณฑ เปาหมายและวิธีการในการดําเนินงานของสวนราชการ
ในทุกกระทรวงทบวงกรมในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดแยกบัญญัติขยายความหมายไวในแตละหมวด ตั้งแตหมวดที่ ๒ ถึงหมวดที่ 
๘ ไวโดยละเอียด เพ่ือประโยชนในการดําเนินงานตามมาตราดังกลาว 

 จากการผูวิจัยสรุปไดวา ธรรมาภิบาล (Good governance) เปนขั้นตอนในการ
บริหารงานที่จัดขึ้นในองคกรหรือ เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ประกอบดวย ๖ 
หลักการคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุมคา ซ่ึงนับวาเปนหลักในการบริหารจัดการที่ดี ที่หนวยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยนําหลักการเหลานี้มาใชเปนแนวทางในการบริหารงาน 

๒.๒.๓ แนวคิดที่เก่ียวของกับหลักธรรมาภิบาล 

แนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามภาษาไทย เปนแนวคิดที่
ไดมีการกลาวถึงอยางกวางขวางหลังจากมีเหตุการณวิกฤติทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและใน
เอเชียตะวันออก โดยแนวคิดเรื่องการจัดการปกครองและการจัดการปกครองที่ดีน้ันไดรับการ
รณรงคอยางมากโดยสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระดับโลก๒๙ และดังที่ทราบแลววาแนวคิด
น้ีไดมีการคนพบมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๒ แตถึงกระนั้นก็มิไดมีการนําคําวา Good governance 
มาใชอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงกลาวไดวาคําวา Good governance เพ่ิงมีการนํามาใชอยางเปนจริง
เปนจังเม่ือไมนานนี้เอง ดังที่อรพินท สพโชคชัย กลาวถึงการพัฒนาการของการใชคํา Good 
governance ไววา 

 คําวา Good governance เพ่ิงปรากฏและมีการใชในวงการของนักวิชาการที่สนใจ
การพัฒนากลไกการบริหารและการปกครองของสังคมเมื่อไมนานมานี้ สวนคําวา Governance 
น้ันไดปรากฏอยูในพจนานุกรมและมีผูใชกันมานานแลวโดยพจนานุกรมไดใหความหมาย      
                                                  
 ๒๘ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๑๑๙ ตอนท่ี ๙๙ ก ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕, หนา ๑-๒.   

๒๙พฤทธิสาณ ชุมพล, คําและความคิดในรัฐศาสตรรวมสมัย (Concept in Contemporary 
Political Science), (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๓๐. 



 ๒๙

คําวาGovernance ดังน้ี Governance means (๑) The act, process,or power of governing ; 
government, (๒) The state of being governed” ซ่ึงแปลกันตรงๆ ก็หมายถึงการกระทํา 
กระบวนการหรืออํานาจในการบริหารการปกครอง ซ่ึงเม่ือใชกับรัฐก็นาจะมีความหมายใกลเคียง
เกี่ยวของกับคําวาภาครัฐ (State) ซ่ึงอาจจะหมายถึงทั้งรัฐบาล (Government) และระบบราชการ 
(Civil service)๓๐ 
 จากขอความขางตนจะเห็นไดชัดเจนวา คําวา Good governance เปนศัพทที่เพ่ิง
เกิดขึ้นใหม ซ่ึงในพจนานุกรมบางเลมก็ไมไดปรากฏศัพทน้ีเอาไว หรือแมแตหนังสือศัพท
รัฐศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๐๓๑ ก็มิไดปรากฏของศัพทคําวา Good governance 
แตอยางใดปรากฏแตเพียงคําวา Governance โดยราชบัณฑิตยสถานใหความหมายวา “วิธีการ
ปกครอง” และจากการที่สังคมในยุคปจจุบันไดใหความสําคัญกับคําวา Governance มากยิ่งขึ้น 
ประเด็นนี้ ประเวศ วะสี ไดอรรถาธิบายไวอยางนาสนใจวา 

 ในสมัยโบราณเนนการปกครอง (Governing) ผูปกครองก็เรียกวารัฐบาล ในสมัย
ราชาธิปไตย การปกครองที่ดีอยูที่การมีธรรมราชาดังที่มีการเนนเรื่องทศพิธราชธรรม ถัดจาก
สมัยราชาธิปไตย ผูปกครองก็เปนทหารบางเปนนักการเมืองบาง เม่ือสังคมวิวัฒนาการไป ภาค
ธุรกิจเติบโตขึ้นและมีผลกระทบตอสังคมมากและภาคประชาชนหรือสังคมก็มีบทบาทมากขึ้น 
หลักการเรื่องการปกครอง (Governing) โดยรัฐลักษณะใชอํานาจจากบนลงลางก็ไมเพียงพอ
เพราะอํานาจไมไดอยูที่รัฐบาลเทานั้น แตอยูที่ภาคธุรกิจและภาคสังคมดวย จึงมีการนําคําวา 
Governance เขามาใชแทน Governing เพ่ือจะใหมีความหมายกวางและถูกตองมากกวา 
Governing ในสังคมสมัยใหม คงจะตองคํานึงถึงไตรภาคี คือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคม 
ในการอภิบาล ทั้งภาครัฐบาลและภาคธุรกิจตองมีความโปรงใสถูกตรวจได จึงจะตั้งอยูในความ
ถูกตอง (ธรรมะ หรือ Good) สังคมตองเขมแข็ง จึงจะทําให รัฐและธุรกิจโปรงใส Good 
governance จึงประกอบดวย รัฐโปรงใส ธุรกิจโปรงใส และสังคมเขมแข็ง๓๒ 

 ดังน้ันแนวคิดเรื่อง Good governance หรือหลักธรรมาภิบาลสากลนี้ จึงยังเปน
แนวคิดที่ใหมและจากการอางอิงขอมูลจากองคกรบางองคกรพบวาเพิ่งมีการใชครั้งแรกของ

                                                  
๓๐อรพินท สพโชคชัย, “สังคมเสถียรภาพและกลไกประชารัฐที่ดี”, รายงานทีดีอารไอ, ฉบับที่ ๒๐ 

(มกราคม ๒๕๔๑) : ๒. 
๓๑ดูเพ่ิมเติมใน ราชบัณฑิตยสถาน, ศัพทรัฐศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพครั้งที่ ๓, 

(กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน), ๒๕๔๐. 
๓๒ประเวศ วะสี, “ยุทธศาสตรชาติเพื่อความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ สังคมและศีลธรรม (สังคม

สันติประชาธรรม)”, ในรวมบทความ ๒๐ ป ปาฐกถาพิเศษ ปวย อ้ึงภากรณ, รวบรวมโดยคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : Openbooks, ๒๕๕๐), : ๒๗๙.  



 ๓๐

ธนาคารโลกเมื่อป ๑๙๘๙ ในรายงานเรื่อง Sub-Sahara Africa : From Crisis to Sustainable 
Growth ซ่ึงเปนรายงานของธนาคารโลกในยุคแรกที่ไดกลาวถึงความสําคัญของการมี Good 
governance และการฟนฟูเศรษฐกิจ๓๓ ถึงกระนั้นก็ตาม ธนาคารโลกเองก็มิไดมีการพัฒนาให
เปนที่ยอมรับเทาที่ควร ฝายองคกรที่ไดนําแนวคิดนี้มาใชอยางจริงจังอีกทั้งไดเปนแกนนําในการ
ผลักดันแนวคิดและสรางความยอมรับรวมกันในระดับโลกวา กลไกประชารัฐที่ดีการพัฒนาคนที่
ยั่งยืนเปนประเด็นสําคัญที่ไมสามารถจะแยกออกจากกันได กลไกประชารัฐเปนรากฐานที่ทําให
คนในสังคมโดยรวมอยูรวมกันอยางสันติสุข๓๔ คือองคกรพัฒนาแหงประชาชาติ (United Nations 
Development Programme, (UNDP) โดยที่ UNDP ไดนําแนวคิดดังกลาวไปศึกษาวิเคราะหและได
อธิบายรายละเอียดไวในเอกสารนโยบายเรื่อง Governance for Sustainable Human 
Development ดังที่ อรพินท สพโชคชัย อธิบายไววา 

 โดยทั่วไปกลไกประชารัฐเปนสวนที่เชื่อมโยงองคประกอบของสังคมทั้ง ๓ สวนเขา
ดวยกัน คือประชาสังคม (Civil society) ภาคธุรกิจเอกชน (Private sector) และภาครัฐ (State หรือ 
Public sector) ดังน้ัน การที่สังคมมีกลไกประชารัฐที่ดี ก็จะเปนกลไกแกนในการสรางความ
สมดุลระหวางองคประกอบตาง ๆ ของสังคมใหดํารงอยูรวมกันอยางสันติสุขและสังคมมี
เสถียรภาพ กลไกประชารัฐที่ดีมีบทบาทอํานาจหนาที่ในการดูแลบริหารจัดการใน ๓ ดานคือ 
ดานเศรษฐกิจการเมืองและการบริหารประเทศ ซ่ึงมีองคประกอบของโครงสรางอํานาจหนาที่ ๓ 
ดาน คือกลไกประชารัฐดานการเมือง (Political governance) หมายถึงกระบวนการกําหนด
นโยบายที่มีผลตอปวงชนในประเทศ ไดแกรัฐสภาหรือฝายการเมือง ไมวาจะเปนผูแทนจากการ
เลือกตั้งแตงตั้ง หรือเผด็จการ และกลไกบริหารรัฐกิจหรือภาคราชการ (Administrative 
governance) หมายถึงกลไกและกระบวนการแปลงนโยบายและทรัพยากรไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและอยางเที่ยงธรรม  ซ่ึงจะผานทางกลไกการกําหนดนโยบายและ
หนวยงานปฏิบัติ ดังน้ัน เม่ือวิเคราะหความหมายของคําวา Governance ตามนิยามขางตน ก็
ควรมีความหมายรวมถึงระบบโครงสรางและกระบวนการตาง ๆ ที่วางกฎเกณฑความสัมพันธ
ระหวางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศเพื่อที่ภาคตาง ๆ ของสังคมจะพัฒนาและอยู
รวมกันอยางสงบสันติสุข๓๕ 

                                                  
๓๓อรพินท สพโชคชัย, “สังคมเสถียรภาพและกลไกประชารัฐที่ดี”, รายงานทีดีอารไอ, : ๒. 

 ๓๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๓. 
๓๕UNDP, Governance for Sustainable Human Development, (a UNDP Policy Document, 

January 1997), pp. 5-6, อางใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, การสรางธรรมาภิบาล (Good governance) ในสังคมไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, ๒๕๔๒), หนา ๒๙-๓๐. 



 ๓๑

 จากการที่แนวคิดนี้ไดรับการพัฒนาและสนับสนุนจากองคกรตาง ๆ จากนั้นเปนตน
มาจึงไดมีการนําแนวคิดนี้มาประยุกตใชในหลายองคกร เชน ธนาคารพัฒนาการแหงเอเชีย 
(ADB) ธนาคารโลก (World Bank) ที่ไดนํามาใชกับประเทศในแถบเอเชียเพ่ือแกปญหาทั้งใน
ดานการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคดังกลาว โดยที่ธนาคารโลก (World Bank) และ
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ถือวาแนวคิดนี้เปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญในการจะชวย
ฟนฟูเศรษฐกิจของบรรดาประเทศตาง ๆ ใหกลับเขาสูสภาวะปรกติ ดังน้ัน องคกรดังกลาว จึงได
กําหนดเปนเง่ือนไขใหประเทศที่รับความชวยเหลือทางการเงิน จะตองสรางธรรมาภิบาลให
เกิดขึ้นและมีการดําเนินการตามนโยบายสาธารณะที่ไดตกลงไวในสัญญารับการสนับสนุนทาง
การเงินอยางเครงครัด ปจจัยทั้งสองนี้จะชวยใหประเทศที่ประสบปญหาสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ
ใหกลับสูเสถียรภาพไดอยางรวดเร็วและในระยะยาวสังคมที่มีธรรมาภิบาลจะเปนสังคมที่มีความ
เขมแข็งม่ังคง มีความสมดุลในการบริหารบานเมืองและมีภูมิคุมกันวิกฤตที่จะเกิดขึ้นภายหลัง๓๖ 

จากนั้นมาแนวความคิดในเรื่องธรรมาภิบาล จึงไดถูกนําเสนอผานสื่อมวลชนโดยนักคิด 
นักวิชาการและผูนําทางสังคมอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตามแนวความคิดนี้เปน
แนวความคิดที่เกิดขึ้นมาจากสังคมตะวันตกและหลั่งไหลมาสูสังคมตะวันออก แตเม่ือไดศึกษา
หลักการนี้อยางจริงจังจะทําใหทราบวาแทที่จริงแนวความคิดนี้ไมไดหางไกลจากหลักการทาง
พระพุทธศาสนาแมแตนอย น่ันคือการที่พระพุทธองคทรงตรัสสอนใหผูปกครองในยุคนั้นไดใช
ธรรมเปนใหญในการปกครองบานเมืองที่เรียกวาหลักทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ อันเปนหลัก
ของผูเปนใหญในแผนดิน ผูนําและผูปกครองรัฐ ตั้งตนแตพระเจาจักรพรรดิ พระมหากษัตริย 
ตลอดจนนักปกครองโดยทั่วไป๓๗ ตองยึดถือเปนหลักในการปกครองบานเมือง การปกครองโดย
ธรรมจึงเปนอุดมการณสูงสงในการปกครองประเทศ การมีมาตรฐานทางจริยธรรมจึงมี
ความสําคัญตอการประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีตอกันและสงเสริมใหฝายปกครองมีจิตใจสูงรูจัก
บังคับหรือปกครองตนเอง๓๘ นอกจากหลักทศพิธราชธรรมจะเปนหลักของผูปกครองแลว 
นอกจากนี้พระพุทธองคยังไดตรัสหลักธรรมหมวดอื่น ๆ ไวอีกหลายหมวดดวยกันเพ่ือไวสําหรับ
เปนองคประกอบ ชวยสนับสนุนในการปกครองนั้นใหดําเนินไปดวยดี 

 

                                                  
๓๖สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ., Good governance กับการพัฒนาขาราชการ, 

(กรุงเทพมหานคร : หจก. ไอเดียร สแควร, ๒๕๔๕), หนา ๗. 
๓๗พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๕๐), 

หนา ๒๗. 
๓๘ทินพันธุ นาคะตะ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, พิมพครั้งที่ ๓. (กรุงเทพมหานคร : 

หจก.สหายบล็อกและการพิมพ, ๒๕๔๔), หนา ๖๓. 
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๒.๒.๔ หลักทศพิธราชธรรมสูธรรมาภิบาล 

ในทางพระพุทธศาสนาแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล เปนหลักของการปกครองโดย
ธรรม หรือธรรมรัฐ อันเปนหลักการของนักปกครองผูยิ่งใหญตามคติทางพระพุทธศาสนาที่
เรียกวาจักรพรรดิ ผูเปนธรรมราชา ก็ตองเคารพธรรม ถือธรรมเปนใหญ จัดดําเนินการปกครอง
โดยธรรม๓๙ หรือที่เรียกวา ระบบธัมมิกราชา คือพระราชาที่ประกอบดวยธรรม๔๐ อันเปน            
นักปกครองตามอุดมคติตามหลักการของพระพุทธศาสนาที่เรียกวาจักรพรรดิ ซ่ึงเปนธรรมราชา 
ก็เปนผูปกครองแผนดินโดยธรรมโดยไมตองใชทัณฑะหรือศรัตราวุธ๔๑ ดังนั้นแนวคิดเรื่อง    
ธรรมาภิบาล จึงเปนหลักการที่มีอยูในพระพุทธศาสนาอยางยาวนาน อันเปนหลักการที่
พระพุทธเจาทรงตรัสสอนไวทั้งหมดวาจะตองปฏิบัติอยางไรตอผูที่เราเกี่ยวของทั้งหมด เพียงแต
ไมไดใชคํานี้ จริง ๆ แลวก็คือหลักการปกครองโดยธรรมของพระมหากษัตริยในสมัยกอน หรือ   
ที่เรียกวาทศพิธราชธรรมของพระมหากษัตริย โดยมีธรรมะขออ่ืน ๆ เปนองคประกอบ๔๒ ดังที่  
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ไดกลาววาธรรมาภิบาล (Good governance) ก็คือหลักการปกครองที่ดี    
มีมาแตโบราณ หลักที่เราเรียกวา ทศพิธราชธรรมของพระมหากษัตริยไทยแตโบราณก็คือ 
Royal good governance น่ันเอง และก็มีธรรมะอ่ืน ๆ เปนอุปกรณอีก เชน สังคหวัตถุ 
จักรวรรดิวัตร พละ ๕ จะเห็นไดวาทศพิธราชธรรมเปนประธานแลวก็จักรวรรดิวัตร สังคหวัตถุ
ธรรม พละ ๕ เปน Royal good governance จําเปนที่จะตองมีในสังคมมาแตโบราณและมีมา  
กอนฝรั่ง.เพราะฉะนั้นไทยเราก็มีหลักธรรมาภิบาลจะเรียกวาทศพิธราชธรรมาภิบาลก็ไดมีมา  
แตโบราณ๔๓ 

 หลักทศพิธราชธรรมนี้ พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) กลาววา ในตําราของ
ฝรั่งไมมีพระราชาที่ประกอบดวยไปดวยทศพิธราชธรรม ฉะน้ันในหนังสือที่ฝรั่งเขียนมาเขาจึง
รังเกียจพระราชา แตทางฝายตะวันออกเรานี้ยังมีพระราชาที่ประกอบไปดวยทศพิธราชธรรม ไม

                                                  
 ๓๙พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), สลายความขัดแยง - สังคมศาสตรท่ีหยั่งถึง
ธรรมชาติ, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ สวย จํากัด, ๒๕๔๙), หนา ๗๐. 

๔๐พุทธทาสภิกขุ, ธรรมะกับการเมือง, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 
๒๕๔๗), หนา ๓๓๐. 

๔๑พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ยุตฺโต), สลายความขัดแยง-สังคมศาสตรท่ีหยั่งถึงธรรมชาติ,หนา ๑๓๗. 
๔๒สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ., Good governance กับการพัฒนา

ขาราชการ, หนา ๑๒๕. 
๔๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๙. 
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มีสวนที่นารังเกียจเลย ยิ่งเปนพระราชาเผด็จการมีศีลธรรมดวยแลวก็ยิ่งดี คือมันยิ่งเร็ว มันไม
งุมงามเหมือนประชาธิปไตยงุมงาม๔๔  

 ดังน้ันจะเห็นไดวาแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลจึงเปนหลักการที่มีจุดกําเนิดมาจาก
หลักการทางพระพุทธศาสนา โดยที่พระพุทธองคไดทรงตรัสสอนใหผูปกครองบานเมืองใน    
ทุกระดับชั้น ไดยึดถือธรรมเปนใหญ อันไดแก ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม หลักการ  
กฎ กติกาที่ชอบธรรมที่เรียกวาหลักธรรมาธิปไตยอันเปนการตัดสินใจดวยปญญา โดยมีเจตนา 
ที่เปนธรรม หลักทศพิธราชธรรมจึงเปนหลักธรรมที่ผูปกครองบานเมือง โดยเฉพาะผูปกครองที่
ไดนับถือพระพุทธศาสนาไดทรงประพฤติปฏิบัติสืบมาตั้งแตสมัยพุทธกาลจนถึงปจจุบัน หรือ
แมแตเม่ือครั้งในยุครัตนโกสินทรศก ก็ไดมีพระนิพนธในเร่ืองพระมงคลวิเสสกถา ซ่ึงเปนเรื่องที่
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช รูปที่ ๙ แหงกรุงรัตนโกสินทร 
วัดราชประดิษฐ สถิตมหาสีมาราม แตครั้งยังเปนพระศาสนโสภณ ไดถวายพระธรรมเทศนา   
แตครั้งรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ ไดถวายมาจนตลอดเวลาของทาน จวบจนทานสิ้น          
พระชนม ตอมาสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงรับหนาที่แทน เร่ิมตนเม่ือ
รัตนโกสินศก ๑๑๙ (พ.ศ.๒๔๔๓) จนถึงรัตนโกสินทรศก ๑๒๙ (พ.ศ.๒๔๕๓) รวมเทศนาทั้งหมด
มี ๑๐ กัณฑดวยกัน และในพระมงคลวิเสสกถานี้เปนการพรรณนาถึงพระราชจรรยาของสมเด็จ
พระเจาแผนดินในการบําเพ็ญทศพิธราชธรรมนั้นใหยิ่งๆ เปนการอุปถัมภพระราชจรรยาให 
ถาวรไพบูลย๔๕ โดยทานเรียกรูปแบบการปกครองนั้นวา รัฏฐาภิปาลโนบาย คือราชกรณียกิจ   
ที่ทรงจัดขึ้นดวยพระบรมเดชานุภาพเพื่อประโยชนคุณแกพระราชอาณาจักรทั้งประชาชนขา
ขอบขันธสีมา๔๖ ดังเนื้อความตอนหนึ่งวา 

 พระราชจรรยารัฏฐาภิปาลโนบายขอ ๓ คือราชกรณียกิจที่ทรงจัดขึ้นดวยพระบรม
ราชานุภาพ เพ่ือเปนประโยชนแกพระราชอาณาจักรกับทั้งประชาชนขาขอบขัณฑสีมา.ในฝาย
พระราชอาณาจักรแผนกอารักขา ไดทรงตั้งพระราชบัญญัติจัดการทหารขึ้นใหม เพ่ือรักษาความ
สงบในรัชสีมาขอน้ีเปนพระราชธุระของพระมหากษัตริยเจามาตั้งแตครั้งโบราณ.แมในจักรวัติสูตร  
ก็แสดงวา พระเจาจักรพรรดิราชมีจาตุรงคินีเสนา คือกองทัพ ๔ เหลา พลชาง พลมา พลรถ   
พลเดิน สําหรับประกอบกับจักรรัตนะประดับพระเดชานุภาพ ทรงจัดธรรมิการักขาวรณคุตติ   

                                                  
๔๔พุทธทาสภิกขุ ,  การศึกษาของโลก ,หนังสือชุดหมุนลอธรรมจักรของพุทธทาส

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๕), หนา ๑๗๕-๑๗๖. 
๔๕สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวิชิรญาณวโรรส, พระมงคลวิเสสกถา, พิมพครั้งที่ ๒๑, 

(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา (คํานํา), 
๔๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๙. 



 ๓๔

คือการปกครองดวยรักษาปองกันอันเปนไปโดยราชธรรมในประเทศผูพ่ึงบารมีทั่วไปทุกหมู 
ตลอดถึงเดรัจฉานบางเหลาที่ควรบํารุงไว๔๗ 

 สําหรับหลักทศพิธรราชธรรมนี้ก็ไมไดจําเพาะเจาะจงวาตองเปนพระมหากษัตริย
เทานั้นตองประพฤติปฏิบัติตาม แทที่จริงหลักทศพิธราชธรรมเปนหลักคุณธรรมที่ใชไดกับ
ผูปกครองทุกระดับชั้น ดังพระนิพนธของเจาพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวงวชิรญาณวงศ 
ที่วา ทศพิธราชธรรมนี้เม่ือพิจารณาดวยดีจักเห็นไดวา มิใชเปนธรรมฉะเพาะทานผูปกครอง
ประชาชนชั้นสูงสุดเทานั้น แตเปนธรรมสําหรับผูปกครองทั่วไปตั้งแตสวนใหญ เชน ประมุขของ
ประเทศชาติและรัฐบาลตลอดถึงสวนนอย เชน หัวหนาครอบครัว ทั้งเปนธรรมสําหรับผูอยูใน
ปกครองดวยเพราะการปกครองจักดําเนิรไปไดเรียบรอยดี ผูอยูในปกครองก็จําตองประพฤติ
ธรรมนี้ดวยตามฐานะ เพราะฉะนั้นราชธรรมนี้จึงเปนธรรมสําหรับคนที่อยูดวยกันเปนหมูเหลา 
ตั้งแตครอบครัวหน่ึงจนถึงประเทศชาติหรือทั้งหมดพึงประพฤติตอกัน   เพ่ืออยูดวยกันเปนสุข
สงบและมีความเจริญ โดยลําดับตอไป๔๘ 

 พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) กลาววา ทศพิธราชธรรมจะมีชื่อเรียกวา 
ธรรมสําหรับพระราชา แตประชาชนพสกนิกรทั้งหลายก็สามารถนํามาเปนหลักประพฤติปฏิบัติ
ได เม่ือประพฤติตามนั่นแหละจะเกิดโอกาสมากมายสะดวกดายในการที่พระองคทรงดํารงอยูใน
ทศพิธราชธรรม ทําใหมีทศพิธราชธรรมเปนเคร่ืองคุมครองบานเมือง บานเมืองน้ีเต็มไปดวย
ทศพิธราชธรรม ขอใหมองกันใหดี ๆ วาทศพิธราชธรรมนั้นจะสามารถคุมครองบานเมืองปองกัน
บานเมืองพัฒนาบานเมืองในฐานะที่เปนธรรมะที่จะชวยไดจริง๔๙ 

 ดังน้ันหลักทศพิธราชธรรมจึงเปนหลักธรรมที่มีความสําคัญ ที่ผูปกครองบานเมือง
ในทุกระดับชั้นพึงจะตองประพฤติปฏิบัติ ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วา เม่ือพระมหากษัตริยาธิราชเจา 
ดํารงทศพิธราชธรรมนี้ใหตั้งบริบูรณดวยดีในพระองคพระราชวงศานุวงศ ขาทูลละอองธุลีพระ
บาทและอาณาประชาราษฎรขาขอบขัณฑสีมา ยอมมีความสวามิภักดิ์นับถือรักใคร ตั้งใจจะ
ประกอบราชกิจฉลองพระเดชพระคุณโดยเต็มกําลังกายและเต็มกําลังความคิดโดยซื่อสัตยสุจริต
มิไดคิดทรยศ ชวยบํารุงรัฐ ชนบทใหสมบูรณม่ังคั่ง สมดังพระราชประสงคทุกประการ เบื้องหนา

                                                  
๔๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๙-๑๐๐. 
๔๘สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ, การปกครองแนวพุทธศาสตร, พิมพครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๓. 
๔๙พระธรรมโกศาจารย (เง้ือม อินฺทปฺโ), โชคดีมีโอกาสไดตามรอยพระยุคลบาท โดยทศพิธราชธรรม, 

พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร, ๒๕๔๙), หนา ๔๙. 



 ๓๕

แตน้ันเม่ือทรงพิจารณาดวยพระปรีชาญาณถึงวุฒิศุภผล ก็จะทรงเห็นกุศลธรรมสวนชอบ ๑๐ 
อยางนี้๕๐ 

 นอกจากพระพุทธองคจะตรัสหลักทศพิธราชธรรมไวเปนหลักที่ผูปกครองพึงยึดถือ
ไวเปนหลักในการปกครองบานเมืองแลว นอกจากนี้พระองคยังไดตรัสหลักธรรมหมวดอื่นๆ 
สําหรับไวเปนองคประกอบหรือเปนหลักที่จะชวยสนับสนุนการปกครองใหดําเนินไปดวยดีสงผล 
คือประโยชนสุขอันจะบังเกิดขึ้นแกประชาชนทุกหมูเหลา อันไดแก 

 ๑. อปริหานิยธรรม ๗ ของกษัตริยวัชชี หรือวัชชีอปริหานิยธรรม ๗ : คือธรรมอัน
ไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม เปนไปเพ่ือความเจริญฝายเดียว สําหรับหมูชนหรือผูบริหาร
บานเมือง ๕๑ 
  ๑) หม่ันประชุมกันเนื่องนิตย 
  ๒) พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลกิประชุม พรอมเพรียงกันทํากิจที่
พึงทํา 
  ๓) ไมบัญญัติสิ่งที่มิไดบัญญัติไว (อันขัดตอหลักการเดิม) ไมลมลางสิ่งที่บัญญัติ
ไว (ตามหลักการเดิม) ถือปฏิบัติม่ันตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามที่วางไวเดิม 
  ๔) ทานเหลาใดเปนผูใหญในชนชาววัชชี เคารพนับถือทานเหลานั้น เห็น
ถอยคําของทานวาเปนสิ่งอันควรรับฟง 
  ๕) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลายใหอยูดีโดยมิถูกหมเหงหรือฉุดคราขืนใจ 
  ๖) เคารพสักการบูชาเจดีย (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย  
ตางๆ) ของวัชชี (ประจําชาติ) ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไมปลอยใหธรรมิกพลีที่เคยให
เคยทําแกเจดียเหลานั้นเสื่อมทรามไป 
  ๗) จัดใหความอารักขาคุมครองปองกันอันชอบธรรมแกพระอรหันตทั้งหลาย   
(ในที่น้ีกินความกวาง หมายถึง บรรพชิตผูดํารงธรรมเปนหลักใจของประชาชนทั่วไป) ตั้งใจวาขอ       
พระอรหันตทั้งหลายที่ยังมิไดมาพึงมาสูแวนแควนที่มาแลวพึงอยูในแวนแควนโดยผาสุก๕๒ 
 

                                                  
๕๐สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ประมวลพระนิพนธ ฯ พระธรรมเทศนา, 

“ทศพิธราชธรรมจริยาทิกถา” ถวายในงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ร.ศ. ๑๑๒, หนา ๔๑, อางใน 
ปฐม ตาคะนานันท, คณะสงฆสรางชาติ สมัยรัชกาลที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๕๑), หนา ๒๖-๒๗.  

๕๑ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๑-๑๔๔/๗๘-๘๙. องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๑-๓๑/๓๑-๔๘. 
๕๒พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๔, 

(กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๒๘), หนา ๒๔๖-๒๔๗. 



 ๓๖

 ๒. สังคหวัตถุ ๔ : คือธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสาน
หมูชนไวในสามัคคี, หลักการสงเคราะห ไดแก๕๓ 

  ๑) ทาน ; การให คือเอ้ือเฟอเผื่อแผเสียสละแบงปนชวยเหลือกันดวยสิ่งของ
ตลอดจนใหความรูและแนะนําสั่งสอน 
  ๒) ปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ ; วาจาเปนที่รัก วาจาดูดดื่มนํ้าใจ หรือวาจา
ซาบซึ้งใจ คือกลาวคําสุภาพไพเราะออนหวานสมานสามัคคี ใหเกิดไมตรีและความรักใครนับถือ 
ตลอดถึงคําแสดงประโยชนประกอบดวยเหตุผลเปนหลักฐานจูงใจใหนิยมยอมตาม 
  ๓) อัตถจริยา ; การประพฤติประโยชน คือขวนขวายชวยเหลือกิจการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน ตลอดถึงชวยแกไขปรับปรุงสงเสริมในทางจริยธรรม 
  ๔) สมานัตตตา ; ความมีตนเสมอ คือทําตนเสมอตนเสมอปลาย ปฏิบัติ
สมํ่าเสมอกันในชนทั้งหลายและเสมอในสุขทุกขโดยรวมรับรูรวมแกไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก
ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณและสิ่งแวดลอมถูกตองตามธรรมในแตกรณี๕๔ 
 ๓. สังคหวัตถุของผูครองแผนดิน หรือ ราชสังคหวัตถุ ๔ : คือสังคหวัตถุของ
พระราชา, ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน, หลักการสงเคราะหประชาชนของนักปกครอง๕๕ 

  ๑) สัสสเมธ ; ความฉลาดในการบํารุงพืชพันธุธัญญาหาร สงเสริมการเกษตร  
  ๒) ปุ ริสเมธ; ความฉลาดในการบํารุงขาราชการ รู จักการสงเสริมคนดี มี
ความสามารถ 
  ๓) สัมมาปาสะ ; ความรูจักผูกผสานรวมใจประชาชนดวยการสงเสริมอาชีพ 
เชน ใหคนจนกูยืมเงินไปสรางตัวในพาณิชยกรรม เปนตน  
  ๔) วาชเปยะ หรือ วาจาเปยยะ ; ความมีวาจาอันดูดดื่มนํ้าใจ นํ้าคําควรดื่ม 
คือรูจักพูดรูจักปราศรัยไพเราะสุภาพนุมนวล ประกอบดวยเหตุผล มีประโยชนเปนทางแหง
สามัคคีทําใหเกิดวามเขาใจอันดี และความนิยมเชื่อถือ๕๖ 

 ๔. อธิปไตย ๓ : คือความเปนใหญ, ภาวะที่ถือเอาเปนใหญ (หรือหลักเกณฑในการ
ตัดสินใจของบุคคลที่อยูหรือรวมอยูในระบบการปกครองนั้นเหลานี้เปนตน) ไดแก ๕๗ 

                                                  
๕๓ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๓/๒๙๕. องฺ.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐-๕๑,๒๕๖/๓๗๓. องฺ.อฎก. ๒๓/๒๔/ 

๒๖๗-๒๖๘. องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๕/๔๓๙-๔๔๑. 
๕๔พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๖๗-๑๖๘. 
๕๕สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๐/๑๓๘-๑๓๙. 
๕๖พระราชวรมุน ี(ประยุทธ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๖๘-๑๖๙. 
๕๗องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๑-๒๐๔. 



 ๓๗

  ๑) อัตตาธิปไตย ; ความมีตนเปนใหญ, ถือตนเปนใหญ, กระทําการดวย
ปรารภตนเปนประมาณ 
  ๒) โลกาธิปไตย ; ความมีโลกเปนใหญ, ถือโลกเปนใหญ, กระทําการดวย
ปรารภนิยมของโลกเปนประมาณ 
  ๓) ธัมมาธิปไตย ; ความมีธรรมเปนใหญ, ถือธรรมเปนใหญ, กระทําการดวย
ปรารภความถูกตองเปนจริงสมควรตามธรรมเปนประมาณ๕๘ 

 ๕. จักรวรรดิวัตร ๑๒ : วัตรของพระเจาจักรพรรดิ, พระจริยาที่พระจักรพรรดิพึง
ทรงบําเพ็ญสมํ่าเสมอ, ธรรมเนียมการทรงบําเพ็ญพระราชกรณียของพระเจาจักรพรรดิ, หนาที่
ของนักปกครองผูยิ่งใหญ 

  ๑) ธรรมาธิปไตย ; เคารพนับถือบูชายําเกรงธรรม ยึดธรรมเปนหลักเปน
ธงชัยเปนธรรมาธิปไตยและธรรมิการักขาวรณคุปติ; จัดการรักษาปองกันและคุมครองอันชอบ
ธรรม และเปนธรรม๕๙  

   (๑) อันโตชน (แกชนภายใน ตั้งแตพระมเหสีโอรส ธิดา จนถึงผูปฏิบัติ
ราชการในพระองคทั้งหมด คือคนในปกครองสวนตัวตั้งแตบุตรธิดาเปนตนไป ดวยการใหการ
บํารุงเลี้ยงอบรมสั่งสอนเปนตน ใหอยูโดยเรียบรอยสงบสุขและมีความเคารพนับถือ) 
  (๒) พลกาย (แกกองทัพ คือปวงเสนาขาทหาร, ขาราชการฝายทหาร) 
  (๓) ขัตติยะ (แกกษัตริยทั้งหลายผูอยูในพระบรมเดชานุภาพ,เจาเมืองขึ้น, 
ปจจุบันสงเคราะหชนชั้นปกครองและนักบริหารชั้นผูใหญทั้งหลาย, ขาราชการฝายปกครอง) 
  (๔) อนุยนต (แกผูเสด็จตามคือราชบริพารทั้งหลาย, ปจจุบันสงเคราะห
ขาราชการฝายพลเรือนเขาทั้งหมด) 
  (๕) พราหมคฤหบดี (แกชนเจาพิธี เจาหนาที่สั่งสอน พอคา เจาไรเจานา 
คือผูประกอบอาชีพวิชาการ หมอ พอคา และเกษตรกร ดวยชวยจัดหาทุนและอุปกรณ) 
  (๖) เนคมชานบท (แกชาวนิคมชนบท คือราษฎรทั้งปวงทุกทองถิ่นตลอด
ถึงชายแดนทั่วไปไมทอดทิ้ง) 
  (๗) สมณพราหมณ (แกพระสงฆและบรรพชิตผูทรงศีลทรงคุณธรรม) 
  (๘) มิคปกษี (แกมฤคและปกษี คอืสัตวอันควรสงวนทั้งหลาย) 

 ๒)  มา อธรรมการ ; หามกั้นมิใหการอันอธรรมเกิดขึ้นในพระราชอาณาเขต 
คือ จัดการปองกัน แกไข มิใหมีการกระทําความผิดความชั่วรายเดือดรอนเกิดขึ้นในเมือง 

                                                  
 ๕๘พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๒๗-๑๒๘. 

๕๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๘๐-๑๑๐/๕๙-๘๒. องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๔/๑๕๔-๑๕๖. 



 ๓๘

 ๓)  ธนานุประทาน ; ปนทรัพยเฉลี่ยใหแกชนผูไรทรัพย มิใหมีคนขัดสนยากไร
ในแวนแควน 
 ๔)  สมณพราหมณปริปุจฉา ; ๖๐ปรึกษาสอบถามปญหากับสมณพราหมณผู
ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ผูไมประมาทมัวเมาอยูเสมอตามกาลอันสมควรเพื่อใหรูชัดการอันดีชั่ว
ควรประกอบหรือไม เปนไปเพ่ือประโยชนสุขหรือไม แลวประพฤติปฏิบัติใหเปนไปโดยถูกตอง 
ขอน้ีปจจุบันสงเคราะหนักปราชญนักวิชาการผูทรงคุณธรรมเขาดวย 

 ฉะน้ัน แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล จึงมิใชเร่ืองใหมในคติทางพระพุทธศาสนา แตกลับ
กลายเปนของเกามีคูชาติและพระพุทธศาสนามาอยางยาวนาน การบริหารปกครองโดยธรรมนั่น
แหละคือธรรมาภิบาล๖๑ เปนหลักการที่พระพุทธเจาไดทรงตรัสสอนมาตั้งแต ๒,๖๐๐ กวาป
มาแลว น่ันก็คือหลักการปกครองโดยธรรมของพระมหากษัตริยในสมัยกอน หรือที่เรียกวา
ทศพิธราชธรรมของพระมหากษัตริย อันเปนหลักการแนวทางที่จะชวยปองกันมิใหผูปกครองใช
อํานาจไปในทางที่ไมเหมาะไมควรไมสรางความเดือดรอนใหแกประชาชน ถึงแมวาพระองคจะมี
พระราชอํานาจจนลนพน แตอยางไรก็ตามพระราชอํานาจของพระองคก็ตองถูกสกัดยับยั้งจาก
ระเบียบวินัยอันมาจากลัทธิความเชื่อจากศาสนาตาง ๆ เชน จากคัมภีรพระธรรมศาสตรจาก
ศาสนาพราหมณ ตลอดถึงหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา 

๒.๒.๕ วิวัฒนาการของหลักธรรมาภิบาลในประเทศไทย 

คําวา ธรรมาภิบาล แมวาเราจะไมทราบที่มาที่ไปไดอยางชัดเจนวาไดมีการใชกัน
ตั้งแตเม่ือไหร องคกรใดเปนผูริเริ่มถายทอดแนวความคิดอันนี้ แตจากการอางของธนาคารโลก 
กลาววาไดมีการพบการใชคํา ๆ น้ีในป ๑๙๘๙ ในรายงานเรื่อง Sub-Sahara Africa : From 
Crisis to Sustainable Growth ซ่ึงเปนรายงานของธนาคารโลกในยุคแรกที่ไดกลาวถึง
ความสําคัญของการมี Good governance และการฟนฟูเศรษฐกิจ๖๒ แตก็ปรากฏวาธนาคารโลก
เองก็ไมไดมีการนําระบบนี้มาพิจารณาอยางจริงจัง องคกรที่นําแนวความคิดนี้มาใชอยางจริงจังก็
คือ UNDP องคการพัฒนาแหงสหประชาชาตินํามาพัฒนาในป ๒๕๔๐๖๓ จากนั้นเปนตนมาก็ได
มีสถาบันหรือองคกรตาง ๆ ไดขานรับแนวความคิดนี้พรอมกับนําไปประยุกตใชกับองคกรของ
ตน สําหรับประเทศไทยคํานี้เริ่มใชกันอยางแพรหลายภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง

                                                  
๖๐พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๒๙๘-๓๐๐. 
๖๑พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “พระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาล”, พุทธจักร, : ๗. 
๖๒อรพินท สพโชคชัย, “สังคมเสถียรภาพและกลไกประชารัฐที่ดี”, รายงานทีดีอารไอ, : ๒. 
๖๓พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “พระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาล”, พุทธจักร, ปที่ ๖๑ 

ฉบับที่ ๘ (สิงหาคม ๒๕๕๐) : ๕. 



 ๓๙

ราชอาณาจักรไทยฉบับใหม และภายหลังจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในป พ.ศ.๒๕๔๐ ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากในหนังสือแสดงเจตจํานงกูเงินจํานวน ๑๗.๒ พันลานดอลลารสหรัฐจากกองทุน
การเงินระหวางประเทศ๖๔ ซ่ึงในการขอกูยืมเงินของทางรัฐบาลไทยครั้งน้ี ทางรัฐบาลไทยตองทํา
ตามพันธะสัญญาของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศที่วา ประเทศที่จะไดรับ
ความชวยเหลือทางการเงิน จะตองสรางธรรมา ภิบาลใหเกิดขึ้นและมีการดําเนินการตาม
นโยบายสาธารณะที่ไดตกลงไวในสัญญารับการสนับสนุนทางการเงินอยางเครงครัด จึงจะไดรับ
ความชวยเหลือจากสถาบันดังกลาว ทั้งน้ีเพราะหลังจากการเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจครั้งนี้ 
ทั้งรัฐบาลไทยและกองทุนการเงินระหวางประเทศตางมีความเชื่อวาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนั้น
สวนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการที่ไมดี หรืออธรรมาภิบาล (Bad governance)๖๕ และหากประเทศใด
ตองการฟนฟูหรือกอบกูเศรษฐกิจใหกลับเขาสูสภาวะปรกติจะตองมีการสรางระบบการบริหาร
จัดการที่ดีใหเกิดขึ้นกับทุกภาคสวนของสังคมไมวาจะเปนภาคราชการเอกชนและประชาชน 
หากประเทศใดกระทําไดอยางนี้ทั้งธนาคารโลกและทางรัฐบาลเชื่อวาจะทําใหประเทศมีการ
พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น เกิดความเปนธรรมของทุกภาคสวนของสังคม  

 ฉะน้ันแนวคิดในการที่จะทําใหระบบธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบานเมือง 
ที่ดีใหเกิดขึ้นในสังคมเพื่อที่จะชวยใหประเทศที่ประสบปญหาเหลานี้ไดฟนฟูเศรษฐกิจ และ
สามารถพัฒนาประเทศใหกลับเขาสูสภาวะปรกติเปนสังคมที่มีเสถียรภาพ เปนสังคมที่ประชาชน
อยูรวมกันอยางสันติสุข อีกทั้งจะทําใหเปนสังคมที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน จากแนวความคิด
ดังกลาวนี้ปฏิเสธไมไดเลยวาสวนหนึ่งเปนอิทธิพลที่มาจากธนาคารโลก ซ่ึงเปนองคการหนึ่ง    
ที่มีอิทธิพลอยางมากในการสงเสริมสนับสนุนใหระบบนี้เกิดขึ้นไดจริงในสังคม โดยการนํา
แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลมา เปนเง่ือนไขในการที่จะปลอยเงินกูหรือการ ใหความชวยเหลือกับ
บรรดาประเทศตาง ๆ โดย ไดกําหนดไวเปนมาตรฐานสากล ซ่ึงธนาคารโลกมีความหวังวา
แนวความคิดนี้จะชวยปองกันปญหาการดําเนินงานที่ไมมีประสิทธิภาพ และการทุจริตคอรัปชั่น
ของรัฐบาลในประเทศที่กําลังพัฒนา ที่ตองการเนนเรื่องความเชื่อม่ัน ความโปรงใสและความ
รับผิดชอบในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพของรัฐบาล๖๖  

 สําหรับประเทศไทย แนวความคิดเรื่องธรรรมาภิบาลตามคําเรียกใชตามภาษาไทย
เปนแนวคิดที่ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวาง หลังจากที่ประเทศไทยเจอวิกฤติกาลทาง
เศรษฐกิจเม่ือป พ.ศ.๒๕๔๐ โดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

                                                  
๖๔บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, การสรางธรรมาภิบาล (Good governance) ในสังคมไทย, หนา ๑๗ -๑๘. 
๖๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๘. 
๖๖เจริญ เจษฎาวัลย, การวางมาตรฐานธรรมาภิบาล (Setting good governance standards), 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท พอดี จํากัด, ๒๕๔๕), หนา ๓๕. 



 ๔๐

๒๕๔๐ ซ่ึงบางมาตราที่ไดบัญญัติขึ้นก็มีความสัมพันธสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล และ
โดยเฉพาะในหนังสือการแสดงเจตจํานงในการขอกูเงินจาก IMF ที่ทําใหประเทศไทยตองผูกพัน
กับคําวาธรรมาภิบาล และหลัง จากนั้นเปนตนมาก็ดูเหมือนวา คําๆ น้ีจะเปนคําที่สังคมไทยพูด
ถึงกันมาก รวมทั้งเปนจุดสนใจของนักวิชาการของกลุมตางๆ ตางก็เร่ิมออกมาแสดงความ
คิดเห็นกับหลักธรรมาภิบาลกันอยางแพรหลาย ดังเราจะเห็นจากงานวิจัยจากสถาบันตางๆ หรือ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานขององคกรตาง ๆ ที่ไดนําหลักการนี้มาประยุกตใชกับ
องคกรของตนเอง หรือแมแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔) 
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) และฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ก็ไดใหความสําคัญใน   
การที่จะสรางระบบธรรมาภิบาล ใหเกิดขึ้นในสังคมไทยโดยไดกําหนดรายละเอียดยุทธศาสตร
วัตถุประสงคเปาหมาย แนวทางในการพัฒนาไปสูแนวทางการบริหารจัดการที่ดี และเม่ือจะคนหา 
การมีตัวตนที่เปนรูปธรรมของหลักธรรมาภิบาลในประเทศไทย ก็ตองนึกถึงสถาบันการวิจัยเพ่ือ  
การพัฒนาประเทศไทยหรือที่เรียกวา TDRI เน่ืองจากสถาบันแหงน้ีไดรับมอบหมายจากรัฐบาล
เพ่ือหาแนวทางในการปองกันและกอบกูประเทศใหรอดพนจากวิกฤติทางเศรษฐกิจ โดยทาง 
TDRI ไดกําหนดเรื่องธรรมาภิบาลในสังคมไทยใหเปน ๑ ใน ๔ ของหัวขอหลักๆ และมีขอเสนอ 
เพ่ือสงเสริมธรรมาภิบาลไทย๖๗ โดยที่ TDRI ไดใหคํานิยามคําวา ธรรมาภิบาลวา หมายถึง 
กฎเกณฑการปกครองบํารุงรักษาสังคมบานเมืองที่ดี อันหมายถึงการจัดการบริหารสังคมที่ดีใน
ทุก ๆ ดานและทุก ๆ ระดับ รวมถึงการจัดระบบองคกรและกลไกของคณะรัฐมนตรี สวนราชการ 
องคกรของรัฐและรัฐบาลที่ไมใชสวนราชการ การบริหารราชการสวนภูมิภาคและทองถิ่น 
องคการที่ไมใชรัฐบาล (Independent organization) องคกรเอกชน ชมรม และสมาคมเพื่อ
กิจกรรมตาง ๆ นิติบุคคลภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (Civil society)๖๘  

 หลังจากนั้นทางคณะรัฐมนตรีไดมอบหมายให ก.พ. นําผลจากการศึกษาและ
ขอเสนอแนะดังกลาวมาจัดทําบันทึกเรื่องการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 
เสนอตอคณะรัฐมนตรี จากนั้นในสมัยของนายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี ก็ไดกําหนด 
เปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๖๓ ง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ ในขอที่ ๔.๒ วาใน

                                                  
๖๗มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ, อางใน ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ, “ธรรมาภิบาลในความหมาย

ของภาครัฐ เอกชนและประชาชน : กรณีโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนถานหิน “หินกรูด”, วิทยานิพนธรัฐศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕, หนา ๑๙.  

๖๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๙. 



 ๔๑

การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ควรจัดหรือสงเสริมใหสังคมไทยอยูบนพ้ืนฐานของ
หลักสําคัญอยางนอย ๖ ประการ ดังน้ี๖๙ 

 ๑. หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปน
ธรรม เปนที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ
เหลานั้นโดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

 ๒. หลักคุณธรรม ไดแก การยึดม่ันในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาที่
ของรัฐยึดถือหลักนี้ใหเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไป
พรอมกัน เพ่ือใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต
จนเปนนิสัยประจําชาติ 

 ๓. หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ 
โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร
ไดสะดวก และมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 

 ๔. หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรับรูและเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศไมวาดวยการแจงความเห็น การไต
สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ 

 ๕. หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาที่ความสํานึกในความ
รับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอด
ถึงการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง และความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

 ๖. หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวมโดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคาสรางสรรค
สินคาและบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ใหสมบูรณยั่งยืน 

 อีกทั้งในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดีดังกลาว ยังไดกําหนดกลยุทธ แนวทางการปฏิบัติและมาตรการในดําเนินงาน 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการสรางระบบธรรมาภิบาลและสังคมที่ดีวาตองมีการปฏิรูปใน        
๓ สวน อันไดแก ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน  

                                                  
๖๙สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ., Good governance กับการพัฒนาราชการ, หนา ๘. 



 ๔๒

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓ 
ไดกําหนดไววา ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปน มาตรา ๓/๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนวา 

 “มาตรา ๓/๑ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหง
รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่นการกระจายอํานาจตัดสินใจการอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน การจัดสรร
งบประมาณและการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ตองคํานึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง  

 ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน 
การเปดเผยขอมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสม
ของแตละภารกิจเพ่ือประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการ
ปฏิบัติก็ได”๗๐ 

 เพ่ือใหมีการนําหลักการในมาตรา ๓/๑ ไปใชในทางปฏิบัติ อันกอใหเกิดประโยชน
สุขแกประชาชน ตอมาในสมัยในสมัยรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดมีพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ ขึ้น ดังที่มีเน้ือความในมาตรา ๖ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย ดังตอไปน้ี  

 ๑. เกิดประโยชนสุขของประชาชน  
 ๒. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  
 ๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ๔. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน  

๕. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ  
๖. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ 

 ๗. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ ๗๑  

                                                  
๗๐ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๑๑๙ ตอนที่ ๙๙ ก ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕, หนา ๑-๒. 
๗๑ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เลมท่ี ๑๒๐ ตอนที่ ๑๐๐ ก ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖, หนา ๒. 



 ๔๓

อีกทั้งในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ น้ี ยังไดกําหนดรายละเอียด เปาหมาย วิธีดําเนินงาน วัตถุประสงค การศึกษา
วิเคราะหและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการบริหารตาง ๆ เปน
หมวด ๆ ไวถึง ๗ หมวด (หมวดที่ ๒ -หมวดที่ ๘) ไวเปนแนวทางการบริหาร การปกครอง 
อยางมีประสิทธิภาพอีกดวย๗๒ โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมวดที่ ๔ วาดวยการบริหารราชการอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ในบทบัญญัติสวนนี้ไดกําหนดวิธีการ
ทํางานของสวนราชการวาตองปฏิบัติตามหลักการ ๓ ประการดวยกันคือ ๑.หลักความโปรงใส 
๒.หลักความคุมคา และ ๓.หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ) 
สําหรับหลักธรรมาภิบาลนี้ แมแตในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
(ฉบับที่ ๑๘) ที่รางโดยสภารางรัฐธรรมนูญที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติ (คมช.) โดยที่รางรัฐธรรมนูญฉบับน้ีไดผานการแปรญัตติ จากนั้นจึงไดแจกจาย
เผยแพรไปยังประชาชนทั่วประเทศ เพ่ือจัดใหมีการออกเสียงประชามติในวันที่ ๑๙ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 หลังจากที่มีการออกเสียงประชามติผานพนไปโดยมีผูเห็นชอบ ๕๗.๘๑% จากผูไป
ใชสิทธิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยนายมีชัย 
ฤชุพันธุประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ จากนั้นจึง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา๗๓ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ ฉบับน้ี ก็ใหความสําคัญกับ
หลักธรรมาภิบาล ดังจะเห็นไดในบางมาตราของรัฐธรรมนูญฉบับน้ีไดมีการกลาวถึงแนวทางการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเอาไวเชนกัน ดังจะยกตัวอยางใหเห็นในบางมาตรา ดังน้ี 

 มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน ชายหรือหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน๗๔ 
 มาตรา ๕๖ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแต
การเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน 

                                                  
๗๒พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), หลักธรรมาภิบาลและประมุขศิลป, (กรุงเทพมหานคร : 

ชัยมงคลพริ้นติ้ง, ๒๕๔๘), หนา ๑๑๐. 
๗๓วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐,” 

[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/, [เขาถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓]. 
๗๔ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๑๒๔ ตอนที่ ๔๗ ก ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐, หนา ๘. 



 ๔๔

หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่นหรือเปนขอมูลสวนบุคคล ทั้งน้ีตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๕๘ บุคคลยอมมีสทิธิมีสวนรวมในกระบวนการพจิารณาของเจาหนาทีข่องรฐั
ในการปฏิบตัิราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกกระทบตอสทิธแิละเสรีภาพของตน๗๕ 
 มาตรา ๖๒ บุคคลยอมมีสิทธิตามและรองขอใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ๗๖  
 มาตรา ๗๔ บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงานลูกจางของหนวยราชการหนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อ
รักษาประโยชนสวนรวมอํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี๗๗ 
 มาตรา ๗๘ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังนี้ 

  (๑)  พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และ
จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือใหการ
บริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ  
  (๒)  จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน เพ่ือใหการจัดทําและการ
ใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบไดโดยคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชน  
  (๓)  ดําเนินการใหหนวยงานทางกฎหมายที่มีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดําเนินการอยางเปน
อิสระ เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม๗๘ 

 มาตรา ๘๔ (๒)  สนับสนุนใหมีการใชคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
ควบคูกับการประกอบกิจการ๗๙ 
 มาตรา ๘๗ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้ 

  (๑)  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น 

                                                  
๗๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖ -๑๗. 
๗๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗. 
๗๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๐. 

 ๗๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๒. 
๗๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๕. 
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  (๒)  สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง 
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ 
  (๓)  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพ หรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอ่ืน๘๐ 

 ดังน้ัน สําหรับหลักธรรมาภิบาลในประเทศไทย ก็เร่ิมมีการใชกันแพรหลายภายหลัง
จากที่ประเทศไทยไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใหม และหลังจากภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจในป ๒๕๔๐๘๑ ผลจากการประสบวิกฤตครั้งนี้สุดทายไทยเองตองแกปญหา
โดยการขอกูเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) จํานวน ๑๗.๒ พันลานดอลลารสหรัฐ 
จากการที่ไทยกูเงินครั้งน้ีเองตองทําใหประเทศไทยตองผูกพันกับคําวาธรรมาภิบาล ทั้งน้ีก็
เพราะวากองทุนการเงินระหวางประเทศไดวางกฎระเบียบเงื่อนไขแกบรรดาประเทศตางๆ ที่  
จะไดรับความชวยเหลือทางการเงินวา การที่ประเทศนั้นจะไดรับเงินกูจาก IMF ประเทศเหลานั้น 
จะตองสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นและมีการดําเนินการตามนโยบายสารธารณะที่ไดตกลงไว    
ในสัญญาการรับสนับสนุนทางการเงินอยางเครงครัด๘๒ และตั้งแตบัดนั้นเปนตนมาดูเหมือนวา  
ธรรมาภิบาลก็ไดเปนที่สนใจของเหลานักวิชาการทั้งหลาย ตางก็ไดออกมาแสดงความคิดเห็น
พรอมทั้งไดคิดคนศัพทในความหมายในภาษาไทยเพื่อมาใชแทนคําวา Good governance ใช
เสียใหม เพ่ือใหสังคมไดมีโอกาสเลือกใชจนกวาจะมีความลงตัว แตสุดทายคําวาธรรมาภิบาล
หรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ดูเหมือนจะเปนคําที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย แมกระทั่ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ฉบับที่ ๑๘ ที่ใชอยูในปจจุบันน้ีก็คงยังใช
คําวา ธรรมาภิบาล เชนกัน  

 และดังที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ผูวิจัยสรุปไดวา ความเปนมาของแนวความคิดของหลัก
ธรรมาภิบาลในประเทศไทยตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน ในฐานะที่ประเทศไทยเปนองคประกอบ
หน่ึงของโลกใบนี้ ก็อาจที่จะหลีกเลี่ยงเสียไมไดที่จะไดรับรูรับทราบกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่
เกิดขึ้นกับโลกนี้ อีกทั้งประเทศไทยเองตองมีความผูกพันเกี่ยวของกับหลักการนี้โดยตรงอีกดวย  

๒.๓ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล 
 องคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรปกครองทองถิ่นที่ใกลชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด มีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ แกไขปญหาความเดือดรอน และตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 

                                                  
๘๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๘. 
๘๑บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, การสรางธรรมาภิบาล (Good governance) สังคมไทย, หนา ๑๗. 

 ๘๒สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน กพ.,Good governance กับการพัฒนาขาราชการ, หนา ๗. 
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 การที่องคการบริหารสวนตําบลจะมีความเขมแข็งไดน้ันจะตองขึ้นอยูกับปจจัย
หลายๆ สวนดวยกัน เชนมีการบริหารจัดการที่ดี มีสมาชิกคณะกรรมการบริหารและเจา
พนักงานที่เขาใจบทบาท หนาที่ มีความซื่อสัตย มีความรูความสามารถ ขณะเดียวกันจะตอง
ไดรับความรวมมือจากชุมชน และหนวยงานตางๆ เปนอยางดีดวย องคการบริหารสวนตําบล
น้ันจึงจะเขมแข็งและสามารถแกไขปญหาและพัฒนาตําบลสูความเจริญไดตามที่มุงหวัง 

 ในปจจุบันแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลไดมีบทบาทตอ
หลายๆ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลดวย แมวา อบต. 
ไมไดเปนองคกรที่เปนหนวยงานที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง แตการนําหลักการธรรมาภิบาล   
ดังที่ปรากฏในระเบียบมาประยุกตใชกับรัฐบาลในระดับทองถิ่น ก็นับวาเปนหลักการที่จะเปน
ประโยชนตอประเทศและสังคม ซ่ึงแนวคิดและหลักการการสรางองคการบริหารในสวนทองถิ่น
ใหมีหลักธรรมาภิบาล ก็เปนที่ยอมรับและมีการศึกษากันอยางแพรหลายในระดับสากล ในทาง
ปฏิบัติหากสามารถรณรงคสงเสริมให อบต. เปนองคการที่มีธรรมาภิบาลก็จะเปนประโยชนไม 
วาจะเปนประเด็นการพัฒนาชุมชน การพัฒนาการเมืองทองถิ่นและที่สําคัญ ปญหาการทุจริต 
เบาบางลง๘๓ สิ่งที่ทาทายองคการบริหารสวนตําบลอยูในขณะน้ีคือ การปรับกลยุทธ ทัศนคติ  
วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลใหไปสูการเปนราชการยุคใหมโดย
ยึดถือหลักธรรมาภิบาลในการบริหารปกครองทองถิ่น 

 และในปจจุบันหนวยงานหรือสถาบันตางๆ ก็ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
ปกครอง สวนทองถิ่นและไดเขามามีบทบาทรวมดําเนินการสนับสนุน การสรางธรรมากิบาลใน
องคการบริหารสวนตําบล เชน สถาบันพระปกเกลา สถาบันปวย อ๊ึงภากรณ กองราชการสวน
ตําบล กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซ่ึงไดพยายามแสวงหาองคการบริหารสวนตําบลที่มี 
ธรรมาภิบาล และการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อมอบรางวัลและประกาศเปนตัวอยางใหเกิด
การแพรขยาย องคกรที่ดีเพ่ือสงเสริมใหเกิดขวัญกําลังใจในการบริหารงานขององคกรระดับ
ทองถิ่น และเพ่ือพัฒนามาตรฐานธรรมาภิบาลในองคการบริหารสวนตําบล 

 ประมวล รุจนเสรี. กลาววา แมวาทองถิ่นทุกรูปแบบในประเทศไทยนับแต 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
จะมี กฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ในการบริหารจัดการของตนอยางแจงชัดก็ตาม ทองถิ่น
เหลานั้นยังจะตองจัดใหมีประชาคมแตละสาขาขึ้นมาซ่ึงในสวนขององคการบริหารสวนตําบล 
น้ันในระดับหมูบานและชุมชนในเขตเมืองเปนระดับลางสุด ที่จะตองสรางบรรยากาศแหงความ

                                                  
 ๘๓อรพินท สพโชคชัย และคณะ, แนวทางการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชสําหรับ
การบริหารงานสวนทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, ๒๕๔๓), หนา ๓๗. 
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รวมใจใหกับ ชุมชน ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันรักษาผลประโยชนของตนเองและสวนรวม 
น่ันคือทุกหมูบานจะตองมีคณะทํางานของหมูบานในดานตางๆ เปนผูทําหนาที่คิด ทํา แกไข
ปญหา พัฒนา อนุรักษ เสริมสรางพลังแหงการรวมกลุมของประชาชนในหมูบานและชุมชน
ตางๆ หมูบานหนึ่งจะมีชุมชนหลายๆ กลุมตามแตความสนใจของประชาชน เชนชุมชนดาน
การศึกษาศิลปะวัฒนธรรม ดานยาเสพติด ดานคุณธรรมศีลธรรม ดานเศรษฐกิจพอเพียง ดาน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน๘๔ 

 เวทีประชาคมระดับตําบลจะประกอบดวย ผูแทนภาคราชการในระดับตําบล ไดแก 
กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนจากหมูบานแตละราย องคการบริหารสวนตําบล สภาตําบล 
องคกรพัฒนา เอกชน ผูนําศาสนา ผูนําทางการศึกษา ปราชญชาวบาน 

 สมพันธ เตชะอิก และคนอ่ืนๆ. ไดกลาววา แนวความคิดประชาคมตําบล
หมายถึง การรวมพลังใจ พลังความคิด พลังกาย ของกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ผูนําองคกร 
กลุมตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นผูอาวุโสพระสงฆ ขาราชการ พอคาแมคานายทุนเงินกู ผูนําเยาวชนคนจน 
ฯลฯ ในอันที่จะรวมกันสรางสรรคและแกไขปญหาตางๆ ในชุมชนระดับตําบล จึงมีความสําคัญ
และจําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนินการ โดยไมจําเปนตองจัดตั้งองคกรขึ้นใหม แตอาศัยความรู
ความเขาใจและการสรางสํานึกรวมในการทํางานเพื่อชุมชนรวมกัน๘๕ 

 และไดกลาววาในขณะนี้ทุกองคการบริหารสวนตําบลควรประยุกตและพัฒนา
แนวทางธรรมาภิบาลและตัวชี้วัดเพื่อประเมินตนเองวาอยูในระดับใดและจัดกระบวนการเรียนรู
เพ่ือ เสริมสรางความเขมแข็งดานธรรมาภิบาลขึ้นโดยพิจารณาจากแนวทางทั้ง ๖ ดาน
ประกอบดวย 

 ๑. ยึดหลักนิติธรรม โดยมีระเบียบ ขอบังคับชดัเจน เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ มี
การตรวจสอบจากภายนอกและองคกรทองถิ่นตลอดเวลา 
 ๒. ยึดหลักธรรม โดยดําเนินงานอยางสุจริต ถูกตอง ดีงาม บนพ้ืนฐานของศีลธรรม
และจริยธรรม ภายใตกฎระเบียบของสังคม 
 ๓. ยึดหลักความโปรงใส โดยในการบริหารกิจการตางๆ สามารถเปดเผยให
สาธารณะตรวจสอบไดมีประชาคมรวมเปนกรรมการและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง 
 ๔. ยึดหลักการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหประชาชนและองคกรที่เกี่ยวของมีสวน
รวมและ เสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหา 

                                                  
 ๘๔ประมวล รุจนเสรี, การบริหาร-การจัดการท่ีดี (Good Governance), (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพอาสารักษดินแดง, ๒๕๔๒), หนา ๔๕. 
 ๘๕สมพันธ เตชะอกิ และคนอื่น ,ๆ แนวความคิดประชาคมตําบล, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๔), หนา ๓๒-๓๓. 
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 ๕. ยึดหลักความรับผิดชอบ โดยมุงปฏิบัติงานเต็มความสามารถและรับผิดชอบตอ
ผลการ ปฏิบัติงาน ดานการบริการประชาชนควรยึดหลักวา สะดวก รูขอมูล ขั้นตอนการปฏิบัติ
รวดเร็ว ทราบระยะเวลาแลวเสร็จ เปนกันเอง ตอนรับดี ยิ้มแยม 
 ๖. ยึดหลักความคุมคา โดยในการบริหารจัดการตองใชทรัพยากรที่มีจํากัดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดผลประโยชนคุมคาแกสวนรวม 
 นอกจากนี้ควรแกไขกฎระเบียบ กฎหมายตางๆ ใหสอดคลองกับทองถิ่น มีคณะที่
ปรึกษาของทองถิ่น มีการประสานงานและบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน กิจกรรม และ
งบประมาณของสวนทองถิ่น การสามัคคีกับกลุมองคกรประชาชนตางๆ ในการแกไขปญหารวมกัน 

 พิทยา สุนทรวิภาต. ไดกลาวถึงเรื่องการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชกับ
องคการบริหารสวนตําบล ไวดังน้ี๘๖ 

 ๑.  หลักนิติธรรม เปนการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรากฎหมาย กฎขอบังคับใหทันสมัย
และเปนธรรมที่ยอมรับของชุมชน และชุมชนยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึงการปฏิบัติของ 
อบต. สามารถดําเนินการใหสอดคลองได โดยการออกขอบังคับตําบลของ อบต. ตองเปนไป
ตามที่กฎหมายใหอํานาจไว และตองมุงใหเกิดความเปนธรรม และเพื่อรักษาผลประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก และเพ่ือใหเปนที่ยอมรับของชุมชนควรเปดเวทีใหประชาชนไดแสดงความ
คิดเห็นอยางกวางขวาง อบต. ตองเผยแพรและประชาสัมพันธขอบังคับตําบลและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับสิทธิ และหนาที่ของประชาชน ใหประชาชนทราบอยางทั่วถึงดวยการปดประกาศ 
ณ ที่ทําการ อบต. หรือ ที่ชุมชนทุกหมูบาน หรือการประชาสัมพันธดวยรูปแบบอ่ืนๆ เชนทําเปน
เอกสารแจกจายในการประชุมหรือเสียงตามสาย เปนตน 

 องคการบริหารสวนตําบลซ่ึงเปนองคกรที่มีอํานาจในการบังคับใชขอบังคับตําบล 
รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของตองปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับให
ถูกตองตามที่บัญญัติไวและตองบังคับใชอยางเสมอภาค ไมมีการเลือกปฏิบัติกับบุคคลใดหรือ
กลุมบุคคลใดเปนกรณีพิเศษ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและเสมอภาค ไดแกการจัดเก็บภาษีใน
อํานาจหนาที่ของ อบต. ซ่ึงจะตองจัดเก็บอยางทั่วถึงเทาเทียมและถูกตองโดยไมกลั่นแกลง หรือ
ลดหยอนแกผูใดเปนการเฉพาะเปนตน นอกจากนี้ อบต. ยังมีหนาที่ในการพัฒนาบุคลากรของ 
อบต. ทั้งในฝายพนักงานและสมาชิกสภา อบต. ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับที่ตองใชในการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

                                                  
 ๘๖พิทยา สุนทรวิภาต, การนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชกับองคการบริหารสวนตําบล, 
(กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๕), หนา ๒๓. 



 ๔๙

 ๒. หลักคุณธรรม เปนการปฏิบัติงานที่ยึดม่ันในความถูกตองดีงามเปนแบบอยาง
แกประชาชน เพ่ือเสริมสรางความซื่อสัตยสุจริต จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย บุคลากรของ 
อบต.ทั้งฝายพนักงานประจําตองยึดหลักหนาที่ความรับผิดชอบของตน โดยพนักงานสวนตําบล
จะตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มาทํางานตรงตอเวลา ใหบริการประชาชนดวยความ
เสมอภาค ถูกตอง สมาชิกสภา อบต. ตองตระหนักในหนาที่ของตนในฐานะเปนผูแทนของ
ประชาชน ตองมุงเนน รักษาผลประโยชนแกสวนรวมไมเห็นแกประโยชนสวนตน มาประชุม
อยางสม่ําเสมอ พิจารณาเรื่องตางๆ ในสภาอยางมีเหตุผลตรงไปตรงมา ยึดหลักผลประโยชน
สวนรวมและถูกตองตามกฎหมาย  

 ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ยิ่งตองมีคุณธรรมสูงขึ้นเนื่องจากเปน
ผูบังคับบัญชาของพนักงาน ในขณะเดียวกันเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติการเบิกจายงบประมาณ
ตางๆ จะตองยึดหลักความถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนดไว มีการจัดสรร
งบประมาณใหเกิดความเปนธรรมแกทุกชุมชน อบต. ควรเริ่มจัดทํามาตรฐานจริยธรรม หรือ
กรอบกติกาการปฏิบัติงานของสมาชิกทุกคน โดยทําเปนมติของสภาเพื่อควบคุมกันเอง มี
บทลงโทษเทาที่ทําได เชน ใครละเมิดกฎก็ใหสภา ประณามพฤติกรรมและประกาศใหประชาชน
ทราบ หรือถาละเมิดกฎอยางตอเน่ืองก็ใหสภา พิจารณาใหพนจากสมาชิกภาพตาม พ.ร.บ.สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๔๗ ตรี (๘) เปนตน 

 ๓. หลักความโปรงใส โดยเนนการปรับกลไกและวิธีการทํางานใหมีความโปรงใสให
มีการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมาใหประชาชนเขาถึงขอมูล ไดสะดวกและมี
กระบวนการ ใหประชาชนตรวจสอบได โดย อบต.ตองถือปฏิบัติในการเผยแพรขอมูลขาวสารให
ประชาชนทราบตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร พ.ศ.๒๕๓๙ โดยเอกสารที่จะตองปดประกาศให
ประชาชนทราบ ไดแก 

  ๓.๑  ขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปและขอบังคับงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม 
  ๓.๒ มติการประชุมของคณะกรรมการบริหารที่มีผลกระทบตอผลไดผลเสีย
ของประชาชน 
   ๓.๓ มติของสภาที่ผานการรับรองแลว โดยเฉพาะมติที่กระทบสิทธิหนาที่ 
รวมทั้งผลไดผลเสีย แกประชาชน รวมทั้งมติอ่ืนๆ ที่ประชาชนควรทราบ 
  ๓.๔ วาระการประชุมของสภา อบต. จะตองปดประกาศใหประชาชนทราบ
ลวงหนา เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนที่มีความสนใจเขารวมสังเกตการณในการประชุมสภา ซ่ึง
สภาจะตองอํานวยความสะดวกตามสมควร 
  ๓.๕ ขอบังคับตําบล กฎหมาย ระเบียบ คําสั่งของ อบต. รวมทั้งขาวสาร
ราชการที่ประชาชนควรรูและประชาชนตองปฏิบัติ 



 ๕๐

  ๓.๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อบต. รวมทั้งเง่ือนไขการติดตองานกับ อบต. 
ไดแกการชําระภาษีตางๆ การขออนุญาตกอสรางอาคารเปนตน ใหประชาชนรูวามีขั้นตอน
ปฏิบัติอยางไร ตองใชหลักฐานเอกสารประกอบอะไร และตองใชเวลานานเทาใด 
  ๓.๗ ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการตางๆ ของ อบต. ควรที่จะได
สรุปเสนอใหประชาชนไดรับทราบวาจะทําอะไร เม่ือไหร ใหประชาชนไดทราบลวงหนา เพ่ือจะ
ไดติดตามตรวจสอบการดําเนินงานได 
  ๓.๘ เอกสารการจัดซื้อ-จัดจาง โดยเฉพาะผลการสอบราคาหรือประกวดราคา 
ควรเปดเผยใหประชาชนรับรู จะทําใหประชาชนไดตรวจสอบและเกิดความมั่นใจ 
  ๓.๙ ขอมูลดานการเงินการคลัง ซ่ึงเปนขอมูลที่เปนตัวชี้ถึงความสุจริตของ 
อบต. ควรที่จะไดเปดเผยเปนระยะๆ วามีรายรับมีรายจายอะไรบาง 
  ๓.๑๐ ขอมูลอ่ืนๆ ที่ อบต.เห็นวาควรเปดเผยและเปนประโยชนแกประชาชน 

 สําหรับวิธีการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล ควรคํานึงถึง
ความเหมาะสมที่สามารถทําใหประชาชนไดรับรูอยางกวางขวางที่สุด ไดแกการปดประกาศที่ทํา
การ อบต.หรือตามแหลงชุมชน อาจจัดทําปายประชาสัมพันธขอมูลขาวสารประจําทุกหมูบาน 
การประชุมชี้แจงเปนครั้งคราว หรือประชุมสัญจรไปตามหมูบานชุมชนตางๆ ใหสมาชิกสภา 
อบต.ชวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในแตละหมูบาน การใชระบบหอกระจายขาว หรือเสียง
ตามสาย รวมทั้งการใชสื่อทองถิ่น ซ่ึงอาจ เปนสื่อหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน เปนตน การ
จัดทําเปนวารสาร หรือเอกสารแจกจายแกประชาชนตามระยะเวลาที่สมควรอาจเปนปละ ๒-๓ 
ครั้ง หรือทุกเดือนก็ได ซ่ึงการเลือกใชวิธีการ เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในแตละ
ทองถิ่นอาจใชวิธีตางๆ กัน แตควรทําพรอมๆ กัน หลายๆวิธี เพ่ือใหประชาชนทุกกลุมไดรับ
ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง 

 ๔. หลักการมีสวนรวม ถือเปนหลักการที่มีความสําคัญขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ตองใหประชาชนมีสวนรวมทุกขั้นตอน ตั้งแตการเลือกตังสมาชิกสภา อบต. หรือ
ผูบริหาร และมีสวนรวมในการบริหารงาน ตั้งแตการรับรูขอมูลขาวสารแสดงความคิดเห็นในการ
ตัดสินใจทําอะไรอยางไรของ อบต. รวมทั้งการตรวจสอบ และการประเมินผลงานของ อบต. 
และสุดทายประชาชน ยอมมีสิทธิเหนือ อบต. โดยมีอํานาจในการถอดถอนผูบริหารหรือสมาชิก
สภา อบต. ที่ประชาชนเห็นวาปฏิบัติงานเสียหายลมเหลว มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย นอกจากนั้น 
กฎหมายยังไดกําหนดให องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ไดแก รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๖ กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น พ.ร.บ.
กําหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ใน



 ๕๑

มาตรา ๑๖ (๑๖) กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น 

 องคการบริหารสวนตําบลจะตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมของ 
องคการบริหารสวนตําบลเปนอยางนอย ไดแก  

  ๔.๑ การจัดทําแผนพัฒนา ทั้งแผนพัฒนา ๕ ป และแผนพัฒนาประจําป 
เน่ืองจากแผนพัฒนา เปนเคร่ืองชี้ทิศทางการพัฒนาทองถิ่นและเปนตัวกําหนดแนวทางการ
จัดสรรทรัพยากรรวมทั้งงบประมาณเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน โดยให
ประชาชนมีสวนรวมในการคิดและกําหนดจัดทําแผนพัฒนา โดยการรวมเสนอปญหาความ
ตองการและรวมเสนอโครงการ กิจกรรมเพื่อการพัฒนาในรูปแบบกระบวนการประชาคมมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นตอ แผนพัฒนาในภาพรวม วาทิศทางการพัฒนาของ อบต.จะเดิน
ไปทางใด ควรทําอะไรกอน อะไรหลัง เปนตน รวมดําเนินการการทําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
สามารถดําเนินการไดหลายวิธี ตั้งแต อบต. ดําเนินการมีประโยชนมากนอยเพียงใด 

  ๔.๒ มีสวนรวมในการจัดซื้อ จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๘ กําหนดให อบต.
แตงตั้งผูแทนชุมชนรวมเปน กรรมการในการจัดซื้อ จัดจางใหเกิดความถูกตองโปรงใสและเปนธรรม 
  ๔.๓ ประชาชนมีสิทธิเขารวมประชุมสภา อบต. โดย อบต.จะตองแจงวาระการ
ประชุมใหประชาชนทราบทุกครั้งและอํานวยความสะดวกในการใหประชาชนเขารวม
สังเกตการณ การประชุมสภา 
  ๔.๔ ประชาชนมีสิทธิในการเสนอขอบังคับ เพ่ือใหสภา อบต.พิจารณาออก
ขอบังคับตําบลตาม พ.ร.บ.วาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ รวมทั้ง กรณี 
อบต.จะกําหนดขอบังคับตําบล ควรที่จะไดเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นกอน
เสนอเขาสูการพิจารณาของ สภา เพ่ือใหขอบังคับไดรับการยอมรับจากประชาชน 
  ๔.๕ ประชาชนมีสิทธิถอดถอนผูบริหารและสมาชิกสภา อบต .ที่ มีความ
ประพฤติเสื่อมเสียได ตาม พ.ร.บ.วาดวยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารของทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

 องคการบริหารสวนตําบลจะตองสรางระบบ กลไก ที่จะเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการดําเนินงานในทุกขั้นตอน เพ่ือใหการดําเนินงานของ อบต.สอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนอยางเปนรูปธรรม 

 ๕. หลักความรับผิดชอบ หลักขอน้ีมุงเนนให อบต.ไดตระหนักในอํานาจหนาที่      
ที่จะตองปฏิบัติตอประชาชน มีความใสใจตอปญหาของชุมชน และมีความกระตือรือรนในการ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหบรรลุผลโดยไมเลือกปฏิบัติและมีความกลาหาญที่
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จะยอมรับผลการกระทํา โดยการจัดบริการสาธารณะอยางมีคุณภาพ เปนธรรม และทั่วถึงทั้งใน
และนอกอาคารสถานที่ ใหประชาชนเปนที่พ่ึงไดเม่ือประสบปญหาความเดือดรอนเอาใจใส ตอ
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน เปดโอกาสใหประชาชนไดรองทุกขและแจงความเดือดรอน
ไดสะดวกรวมทั้งควรมีผูรับเรื่องราวรองทุกขประจําหมูบาน ความจริงใจในการนําโครงการ 
กิจกรรมที่เสนอ โดยประชาชน ประชาคม นําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยคํานึงถึง
ความจําเปนเรงดวน นําเอาโครงการ กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาไปจัดทําขอบังคับ
งบประมาณ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ ตามที่สัญญาไวกับประชาชน หากทําไมไดก็ตองแจงให
ประชาชนทราบ 

 ๖. หลักความคุมคาเปนการเนนประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยใชทรัพยากร 
งบประมาณ ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน รวมทั้งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของ
ทองถิ่นใหสมบูรณ และยั่งยืน โดยควรดําเนินการ ดังน้ี 

  ๖.๑ การดําเนินแผนงาน โครงการ จะตองมีการจัดลําดับความจําเปนเรงดวน 
ควรจะทํา โครงการอะไรกอนหลัง เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
  ๖.๒ ในการจัดซื้อ-จัดจาง ตองมุงใหเกิดการประหยัด หากสามารถตอรองราคา
กับผูรับจางให ไดราคาที่ต่ํากวางบประมาณที่ตั้งไว จะทําให อบต.มีงบประมาณ เหลือไป
ดําเนินการในโครงการอื่นเพ่ิมขึ้น และทําใหประชาชนไดรับผลประโยชนมากขึ้น 
  ๖.๓ มีการรณรงคใหทุกฝายรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ใหมีความประหยัดในการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งควรมีกิจกรรมบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ใหใชไดนาน 
  ๖.๔ อบต.ควรจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
ไมใหร่ัวไหล สูญเปลา โดย อบต.สามารถมีมติแตงตั้งคณะกรรมการอาศัยอํานาจตามขอบังคับ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๘ ขอ ๘๙ และ 
๙๐ เพ่ือทําหนาที่ในการติดตามตรวจสอบการใชจายงบประมาณของ ฝายบริหาร 
  ๖.๕ การบริหารจัดการครุภัณฑตางๆ ของ อบต. ควรจัดทําระเบียบควบคุมให
ชัดเจนและเปนปจจุบัน และควบคุมการใชใหเปนไปตามวัตถุประสงคและประโยชนตอสวนรวม 
  ๖.๖ อบต.ควรคํานึงถึงความควรหรือมิควรที่จะกระทํา เชน อบต.บางแหงยังไม
มีความพรอม ในการจัดเก็บขยะไมมีรถและพนักงานเก็บขยะ แตกลับใชงบประมาณจัดซื้อถังขยะ
แจกให ประชาชนเพื่อรองรับขยะ โดยไมมีผูจัดเก็บ การใชประโยชนไมคุมคาก็ไมสมควรกระทํา 

 การดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลดังกลาวมีเปาหมายเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชน เพ่ือความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน และความ
ประหยัด หรือ ๔ ป. ไดแก 



 ๕๓

 ป. แรก คือ ประชาชน การทํางานของ อบต. ตองมีประชาชนเปนเปาหมายและ
ศูนยกลาง เชน การกําหนดโครงการพัฒนาตางๆ ใน อบต. ควรเปนไปเพื่อ ตอบสนองความ
ตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนหลัก มิใชเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูบริหารหรือ พนักงาน อบต. 

 ป. ที่สอง คือ ประสิทธิภาพ คือการทํางานตามกระบวนการที่ถูกตองอยางรวดเร็ว
ที่สุด เชน กรณีประชาชนมาติดตอชําระภาษี พนักงานสวนตําบลจะอํานวยความสะดวก ให
คําแนะนําแกประชาชน พรอมทั้งดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายอยางถูกตองและ
รวดเร็วจึงจะถือวาทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

 ป. ที่สาม คือ ประสิทธิผล คือผลหรือคุณภาพของงานที่ทําตาม ตัวอยางเรื่อง
ประสิทธิภาพไดเนนในเรื่องความรวดเร็วและถูกตองตามขั้นตอน แตในเรื่องของประสิทธิผลจะ
เนนที่ความถูกตองของผลงานที่ทํา เชนการรับชําระภาษีนอกจากจะใหบริการไดอยางรวดเร็ว
แลว ผลงานที่ทําจะตองถูกตองไมมีปญหาที่ประชาชนจะตองกลับมารองขอใหแกไขอีก 

 ป. ที่สี่ คือ ประหยัด อบต.เปนราชการสวนทองถิ่น การทํางานของภาคราชการ
จะตองตระหนักอยูเสมอวาเงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค เปนของประเทศชาติและ
ประชาชน มิใชงบประมาณสวนตัว ดังน้ัน การใชจายเงินงบประมาณจะตองเปนไปอยาง
รอบคอบยิ่งกวาเงินสวนตัว การจัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑตองมีคุณภาพ และเหมาะสมกับราคา 
เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางคุมคา ประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด โดยการเปดกวางใหมี
กระบวนในการแขงขันในการเสนอราคา 

 และดังที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ผูศึกษาวิจัยพอสรุปไดวา ผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลควรตระหนัก และมองเห็นความสําคัญในการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการ
บริหารงานเพื่อเปาหมาย ๔ ป. ดังกลาว โดยเฉพาะในเรื่องของความโปรงใส การมีสวนรวมของ
ประชาชน ตลอดจนการยึดหลักกฎหมายในการปฏิบัติงาน ซ่ึงถือวาเปนหัวใจในการบริหาร ใน
ขณะเดียวกันก็จําเปนจะตอง สรางความเขาใจแกประชาชนในเรื่องบทบาทหนาที่ การมีสวนรวม 
เพ่ือระดมความคิด แสวงหาความรูความสามารถของประชาชน เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกใน การมี
สวนรวมเสียสละ และพัฒนาทองถิ่นเพ่ือประโยชนสูงสุดของทองถิ่นโดยสวนรวม 

๒.๔ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการกระจายอํานาจสูทองถิ่น 
 การกระจายอํานาจ (Decentralization) เปนหลักในการจัดระเบียบการปกครองของ
ประเทศ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่รัฐบาลจะตองกระจายอํานาจการบริหารการ
พัฒนาจากสวนกลางไปสูประชาชน โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยการปกครอง
ระดับยอยในทองถิ่นเพ่ือใหสามารถบริหารการพัฒนาไดอยางเปนอิสระตามแนวคิดหลักการ
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กระจายอํานาจ ภายใต บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐธรรมนูญอันจะนําไปสูเปาหมายเพื่อ
ตอบสนองความตองการของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.๔.๑ ความหมายของการกระจายอํานาจ 

การปกครองแบบกระจายอํานาจปกครอง หมายถึง การที่รัฐมอบอํานาจปกครอง
ใหแกองคกรอ่ืนโดยใหองคกรนี้มีอิสระที่จะดําเนินการไดเองแตรัฐบาลอาจควบคุมเพ่ือใหองคกร
น้ีปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย อํานาจที่จะดําเนินการนี้เปนอํานาจที่ไดรับมอบหมายไป
จากรัฐ โดยรัฐออกกฎหมายจัดตั้งองคกรนั้นๆ ขึ้นเปนนิติบุคคลและกําหนดใหดําเนินการของ
ตนเองโดยอิสระภายในขอบเขตแหงกฎหมาย๘๗ และถือวา เปนระบบการบริหารประเทศที่เปด
โอกาสใหทองถิ่นตางๆ มีอํานาจในการจัดการดูแลกิจการหลายๆ ดานของตนเองกิจการที่
ทองถิ่นมีสิทธิจัดการดูแลมัก ไดแก ระบบสาธารณูปโภค การศึกษา และศิลปวัฒนธรรมการ  
ดูแลชีวิตทรัพยสิน และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  

การกระจายอํานาจ ในแนวคิดทฤษฎีด้ังเดิม แบงความหมายการกระจายอํานาจไว
๒ ลักษณะ คือ การกระจายอํานาจตามอาณาเขต และการกระจายอํานาจตามกิจการ โดย การ
กระจายอํานาจตามอาณาเขต (Decentralization by territory) หมายถึง การมอบอํานาจใหทองถิ่น
จัดทํากิจการหรือบริหารสาธารณะภายในเขตของแตละทองถิ่น และทองถิ่นมีลักษณะบาง
ประการในการปกครองตนเอง สวนการกระจายอํานาจตามกิจการ (Decentralization by Function) 
หมายถึงการมอบอํานาจใหองคการสาธารณะจัดทํากิจการประการใดประการหนึ่งเพ่ือใหมีความ
อิสระในการดําเนินการใหเหมาะสมแกเทคนิคของงานนั้น๘๘ (Local Government) การสงเสริม
ความเปนอิสระของระบบยอย (Subsystem Autonomy) ใหมีอํานาจในการปกครองตนเอง 
โดยทั่วไปเรียกวาการปกครองทองถิ่น (Local Government) ดังน้ัน รูปแบบการปกครองทองถิ่นใน
ระบอบประชาธิปไตย คือรูปแบบของการกระจายอํานาจทางการเมือง๘๙  

จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยสรุปไดวา การกระจายอํานาจ หมายถึง การที่รัฐมอบ
อํานาจปกครองใหแกองคกรอ่ืน โดยใหองคกรนี้มีอิสระที่จะดําเนินการไดเอง ซ่ึงในที่น้ีหมายถึง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีอํานาจในการจัดการดูแลกิจการหลายๆ ดานของตนเอง จัดทํา
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(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเสมาธรรม, ๒๕๔๒), หนา ๓๐๑. 



 ๕๕

กิจการหรือบริหารสาธารณะภายในขอบเขตของแตละทองถิ่น ทั้งน้ีตองอยูภายในขอบเขต
อํานาจหนาที่ที่กฎหมายไดใหอํานาจไว มีอิสระภายใตการกํากับดูแลจากสวนกลางหรือรัฐบาล 
และตองเปนไปตามเจตนารมยของประชาชนทองถิ่นนั้นโดยผานทางตัวบทกฎหมายที่กําหนดไว 
(Legistrative Control) 

๒.๔.๒ ความสําคัญของการกระจายอํานาจ 

การกระจายอํานาจสูทองถิ่น เปนยุทธศาสตรหน่ึงในการบริหารจัดการบานเมือง 
ของรัฐ ในระบบประชาธิปไตย โดยมุงลดบทบาทของรัฐสวนกลาง (Decentralize) ลงเหลือภารกิจ
หลักเทาที่ตองทํา เทาที่จําเปน และใหประชาชนไดมีสวนในการบริหารงานชุมชนทองถิ่น ตาม
เจตนารมณของประชาชนมากขึ้น การกระจายอํานาจสูทองถิ่น จึงเปนการจัดความสัมพันธทาง
อํานาจ หนาที่ใหม ระหวางสวนกลางกับสวนทองถิ่น ใหสอดคลองกับสภาพการณบานเมือง ที่
เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะที่สังคมมีกลุมที่หลากหลาย มีความตองการ และความคาดหวังจากรัฐ
ที่เพ่ิมขึ้น และแตกตางกัน ขัดแยงกัน ในขณะที่รัฐเองก็มีขีดความสามารถ และทรัพยากรที่ 
จํากัด ในการตอบสนองปญหาความตองการ ที่เกิดขึ้นในแตละทองถิ่นไดทันตอเหตุการณ และ
ตรงกับความจําเปนและความตองการของทองถิ่น ซ่ึงเหตุผลการกระจายอํานาจสูทองถิ่นตาม
รัฐธรรมนูญ ก็เพ่ือใหการดําเนินงานของรัฐ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนการดําเนินการ 
อัน เน่ืองจากการลาชาในการตัดสินใจจากสวนกลาง โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
วางแผน รวมแสดงความคิดเห็นรวมดําเนินการ ตลอดจนรวมตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ 
เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนไดอยางแทจริง และเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมใน 
การตัดสินใจ จึงสงเสริมใหการพัฒนาสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

๒.๔.๓ ลักษณะของการกระจายอํานาจ 

ลักษณะการกระจายอํานาจ คือ มีองคกรจัดตั้งขึ้นเปนนิติบุคคล มีอํานาจวินิจฉัยและ
ดําเนินการไดเองดวยงบประมาณและบุคลากรของตนเอง กลาวคือ ตองมีรายไดและงบประมาณ
เปนของตนเองแยกตางหากจากสวนกลางและอาจไดรับเงินอุดหนุนจากสวนกลางตามความ
จําเปนของทองถิ่นและมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานเปนของตนเอง นอกจากนี้ผูบริหารทองถิ่นบางสวน
หรือทองถิ่นหรือทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งของประชาชน การที่องคกรในระดับทองถิ่นจะมี
ความสามารถในการบริหารการพัฒนาชนบทไดน้ันองคกรหรือหนวยการปกครองทองถิ่นควรมี
ลักษณะคือ เปนองคกรที่มีอิสระในการดําเนินงาน(Autonomy) ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารและการพัฒนาทองถิ่น (Popular participation) การมีอิสระพอสมควรเกี่ยวกับการบริหาร
ทางการคลังของทองถิ่น (Financing) นอกจากนี้การกระจายอํานาจยังมีลักษณะการกระจาย
อํานาจ ๒ แนวทางคือ  



 ๕๖

๑.  การกระจายอํานาจทางการวางแผนใหแกทองถิ่นตัดสินใจแกไขปญหาของ
ทองถิ่นเองตามปญหาและความตองการของประชาชน 

๒. การกระจายอํานาจทางการคลังและงบประมาณใหมีอิสระในดานการคลังหรือ
จัดสรรงบประมาณใหทองถิ่นดําเนินการแกไขปญหาและความตองการของประชาชน๙๐  
นอกจากนี้ จรัส สุวรรณมาลา ไดเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายอํานาจไว ๒ ลักษณะ คือ 

๑.  การกระจายอํานาจทางการเมืองการปกครอง เปนการกระจายอํานาจใหทองถิ่น
หรือชุมชนปกครองตนเอง หรือที่เรียกวาการปกครองทองถิ่น๙๑ 

๒. การกระจายอํานาจทางการบริหาร เปนการมอบหรือแบงอํานาจการตัดสินใจให
สวนราชการระดับปฏิบัติการสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดโดยไมตองเสนอขออนุมัติหรือ
ขอความเห็นชอบจากหนวยงานฝายอํานวยการ หรือหนวยงานระดับที่สูงขึ้นไป และรวมถึงการ
กระจายอํานาจออกนอกระบบราชการ เชน การใหเอกชนเขามาดําเนินการหรือมีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจการสาธารณะ และการใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการสาธารณะของสวน
ราชการอีกดวย 

จากลักษณะของการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูวิ จัย 
สามารถสรุปไดวามีหลักการสําคัญคือ มีความเปนอิสระในการบริหารงาน มีรายไดเปนของ
ตนเอง มีบุคลากรของตนเอง มีอํานาจหนาที่ในฐานะที่เปนองคกรนิติบุคคล และที่สําคัญตองมี
สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นทั้งนี้เพ่ือนําไปสูประชาธิปไตยในการปกครอง 
ตนเอง (Self Government) 

๒.๔.๔ ประโยชนของการกระจายอํานาจ 

ประโยชนของการกระจายอํานาจ มีประโยชนทั้งตอตัวประชาชน องคกรภาครัฐ 
และทองถิ่น โดย ลิขิต ธีรเวคิน ไดจําแนกประโยชนของการกระจายอํานาจไว ๓ ประการคือ 

๑. เพ่ือระบายความคับคั่งของสาธารณะประโยชนตางๆ ที่รวมอยูเปนภารกิจของ
รัฐบาลกลางใหทองถิ่นรับผิดชอบ เพ่ือแบงเบาภาระของรัฐบาลกลางใหนอยลง 

๒. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการที่ไดปฏิบัติในทองถิ่น และเปนการฝกฝน
ใหประชาชนเกิดความชํานาญในการปฏิบัติงานในทองถิ่นมากยิ่งขึ้น 

                                                  
๙๐ไพบูรณ ชางเรียน, การคลังทองถิ่น : ปจจัยท่ีจําเปนตอการพัฒนาชนบท, (นิตยสารการทาเรือ 

๓๔ ,๒๕๓๐), หนา ๓๗. 
๙๑จรัส สุวรรณมาลา, ปฏิรูประบบการคลังไทย : การกระจายอํานาจสูภูมิภาค, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๓๘), หนา ๓๕. 



 ๕๗

๓. เพ่ือกระจายการพัฒนาออกไปสูทองถิ่นตางๆ ไดรวดเร็ว ยิ่งขึ้น อาทิ การจายเงิน
อุดหนุนเปนการสมทบเพื่อชวยรวมเปนการพัฒนาทองถิ่นใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น๙๒ นอกจากนี ้        
ชูวงศ ฉายะบุตร มองวาการจัดระเบียบบริหารตามหลักการกระจายอํานาจปกครองมีประโยชนที่
สําคัญ ๓ ประการ คือ 

๑. ทําใหมีการสนองตอบความตองการแตละทองถิ่นไดดียิ่งขึ้น 
๒. เปนการแบงเบาภาระของหนวยงานบริหารราชการสวนกลาง 
๓. ทําใหประชาชนมีความสนใจ รูจักรับผิดชอบในการปกครองสวนทองถิ่นของ

ตนเองเปนการ สงเสริมและพัฒนาการเมืองในระดับทองถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย๙๓ 

สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยพอสรุปไดวา การกระจายอํานาจ (Decentralization) 
หมายถึงการมอบอํานาจใหแกประชาชนในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน  
ในทองถิ่น ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ที่อํานาจกฎหมายวางไว และสามารถเขามามีสวนรวม    
ในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งของการปกครอง 
สวนทองถิ่น (Local Government) ที่สามารถสนองตอบหลักการกระจายอํานาจตามระบอบ
ประชาธิปไตยที่สําคัญ และจําเปนอยางยิ่งในการสนองตอบตอหลักการปกครองตนเองของ
ประชาชนในทองถิ่น 

๒.๕ แนวคิดของการปกครองสวนทองถิ่น 
 แนวคิดและทฤษฏีการปกครองสวนทองถิ่นเกิดมาจากทฤษฎีการกระจายอํานาจ ที่
มีจุดมุงหมายเพื่อการสนับสนุนใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการปกครองมากขึ้นที่
สําคัญโดยการเนนการมีอํานาจและอิสระในการปกครองตนเอง เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในทองถิ่นแบบพ่ึงพาตนเอง แตยังคงอยูภายใตการกําหนดดูแลของรัฐบาลกลาง 

 การปกครองสวนทองถิ่นนั้น มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันเปนอยางยิ่งกับแนวคิด
เรื่องการกระจายอํานาจ หรือกลาวไดวาแนวคิดเรื่อการปกครองสวนทองถิ่นมีรากฐานที่มาจาก
แนวคิดการกระจายอํานาจ ดังนั้นความหมายของการปกครองสวนทองถิ่นจึงมีความสัมพันธ
เชื่อมโยงกับการกระจายอํานาจ ดังที่ปรากฏมีผูใหความหมายหรือคํานิยามไวมากมายซึ่งสวน
ใหญแลวคํานิยามเหลานั้นตางมีหลักการที่สําคัญคลายคลึงกัน จะมีตางกันบางก็คือสํานวนและ
รายละเอียดปลีกยอย ซ่ึงสามารถพิจารณาไดดังน้ี 
                                                  

๙๒ลิขิต ธีรเวคิน, รายงานเร่ืองการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมในการพัฒนาชนบท, 
(กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๕), หนา ๑๗. 

๙๓ชูวงศ ฉายะจินดา, การปกครองทองถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : พิฆเณศ พริ้นทต้ิง เซ็นเตอร, 
๒๕๓๙), หนา ๒๓. 



 ๕๘

๒.๕.๑ ความหมายของการปกครองสวนทองถิ่น 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการใหความอิสระแกทองถิ่น โดยการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
รัฐบาลจึงไดเรงรัดจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เพ่ือเปนหนวยงานหลัก 
ในการกระจายอํานาจสูทองถิ่น โดยวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน เปนหนวยงาน
หลักในการกระจายอํานาจสูทองถิ่น เพ่ือชวยสนับสนุน สงเสริม พัฒนาศักยภาพของในองคกร 
และตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ และมีทิศทางการพัฒนาที่
สอดคลองแนวนโยบายแหงรัฐ เพ่ือนําสูเปาหมาย “บานเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม และประโยชน
สุขของประชาชน” 

มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการปกครองทองถิ่นในรูปของการ
ปกครองตนเอง (Local Self Government) ไวดังน้ี เชน ประทาน คงฤทธิศึกษากร ให
ความหมายของการปกครองทองถิ่นไววา๙๔ การปกครองทองถิ่น หมายถึง ระบบการปกครองที่
เปนผลสืบเน่ืองมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยน้ีจะเกิดมีองคการ
ทําหนาที่ปกครองทองถิ่นโดยคนในทองถิ่นนั้นๆ องคกรนี้ถูกจัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาล แตมี
อํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของตนเองได 
รวมถึง วิญญ อังคณารักษ ไดใหคํานิยาม การปกครองสวนทองถิ่น หมายถึงการปกครอง     
ในรูปลักษณะ การกระจายอํานาจการปกครองบางอยาง ซ่ึงรัฐฯ ไดมอบหมายใหทองถิ่นทํา
กันเองเพ่ือใหประชาชนในทองถิ่นไดมีโอกาสปกครองและบริหารงานทองถิ่นดวยตนเอง เพ่ือ
สนองความตองการของสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นนั้น ใหดําเนินไปอยางประหยัด มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตรงกับความประสงคของประชาชนโดยเหตุที่วาประชนใน     
แตละทองถิ่นยอมจะทราบความตองการของทองถิ่นยอมจะทราบความตองการของทองถิ่นได
ดีกวาบุคคลอื่น และยอมมีความผูกพันตอทองถิ่นนั้นๆ ยิ่งกวาผูอ่ืนโดยการจัดใหมีเจาหนาที่   
ซ่ึงราษฎรในทองถิ่นไดเลือกขึ้นมาทั้งหมด แตบางสวนมาบริหารราชการในทองถิ่นนั้น โดยมี
งบประมาณของตนเองและมีอิสระในการบริหารงานพอควร๙๕ และสอดคลองกับความคิดเห็น
ของ ชูศักด์ิ เที่ยงตรง ไดใหความหมายการปกครองทองถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลกลาง
มอบอํานาจให หรือกระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครองที่เกิดจากหลักการกระจายอํานาจ  
ไดมีอํานาจในการบริหาร ภายในขอบเขตอํานาจหนาที่และอาณาเขตของตนที่กําหนดไวตาม
                                                  

๙๔ประทาน คงฤทธิศึกษากร, การปกครองทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร:พีระพัฒนา, ๒๕๒๖), หนา ๘. 
 ๙๕วิญู อังคณารักษ, แนวความคิดในการกระจายอํานาจปกครองทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพสวนทองถ่ิน, ๒๕๑๙), หนา ๔. 
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กฎหมาย๙๖ ตลอดจนความคิดเห็นของ อุทัย หิรัญโต ใหความหมายของการปกครองทองถิ่น ไว
วา หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลมอบอํานาจใหหนวยการปกครองระดับรองของรัฐหรือ
กระจายอํานาจใหประชาชนในทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งจัดการปกครอง และดําเนินการบางอยาง 
เพ่ือประโยชนของรัฐและผลประโยชนทองถิ่นโดยตรง การบริหารงานทองถิ่นจะมีองคการ
ปกครองที่ประกอบดวยเจาหนาที่ซ่ึงประชาชนเลือกตั้งมาทั้งหมดหรือบางสวน ทั้งนี้มีความ 
อิสระในการบริหารงาน แตรัฐบาลตองควบคุมโดยวิธีการตางๆ ตามความเหมาะสม๙๗  

นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นในความหมายการปกครองทองถิ่นของนักวิชาการ
ตางประเทศ เชน ฮอลโลเวย (Holloway) ๙๘ใหความหมายของการปกครองทองถิ่นไววา การ
ปกครองทองถิ่น หมายถึง องคการที่มีอาณาเขตแนนอน มีจํานวนประชากรตามหลักเกณฑที่
กําหนด มีอํานาจปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเอง และมีสภาทองถิ่นที่สมาชิก
สภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน รวมถึง William A. Robson นิยามวาเปนหนวยการ
ปกครองซึ่งรัฐไดจัดตั้งขึ้นและ ใหมีอํานาจปกครองตนเอง มีสิทธิตามกฎหมาย และตองมีองคกร
ที่จําเปนในการปกครอง เพ่ือ ปฏิบัติหนาที่ใหสมความมุงหมายของการปกครองทองถิ่นนั้นๆ 
และสอดคลองกับความคิดเห็นของ Daniel Wit นิยามการปกครองทองถิ่นวาเปนการปกครองที่
รัฐบาลกลางให อํานาจแก,ประชาชนในทองถิ่นแลว รัฐบาลของทองถิ่นก็ยอมเปนรัฐบาลของ
ประชาชนโดยประชา ชนเพ่ือประชาชน ดังน้ันการบริหารการปกครองทองถิ่น จึงจําเปนตองมี
องคกรของตนเองอันเกิด จากการกระจายอํานาจของรัฐบาลกลาง๙๙ โดยใหองคกรอันมิไตเปนสวน
หน่ึงของรัฐบาลกลางมี อํานาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายในทองถิ่นในเขตอํานาจของตน 

จากความจํากัดความหรือความหมายของการปกครองสวนทองถิ่นดังไดกลาว
มาแลว ผูวิจัยสรุปไดวา การปกครองทองถิ่นหมายถึง การปกครองที่อยูภายใตหนวยการ
ปกครองระดับประเทศไทยที่เปนรัฐเด่ียว และอยูต่ํากวาหนวยการปกครองระดับมลรัฐใน
ประเทศที่เปนรัฐรวม โดยเจาหนาที่ของหนวยการปกครองดังกลาวมีความรับผิดชอบขั้นตนตอ
ทองถิ่นของตน และไดรับการรับรองใหมีอํานาจหนาที่ที่จะใชดุลยพินิจในเรื่องสําคัญได โดยไม
ตองขอความเห็นจากรัฐบาลกลางหรือมลรัฐซ่ึงเปนผูใหกําเนิด หรือติดตั้งหนวยการปกครอง

                                                  
 ๙๖ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, การบริหารการปกครองทองถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๘), หนา ๑๓. 

๙๗อุทัย หิรัญโต, การปกครองทองถิ่นไทย,(กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร,๒๕๒๓),หนา ๔. 
 ๙๘William A. Robson, “Local Govemment.” Encyclopaedia of Social Science. Vol.x. New York : 
The Macmillan Co.,(1953), p.574. 
 ๙๙Daniel, Wit, A Comparative Sursey of Local Government and Administration. Bangkok : 
Kurusapha. (1967), pp.1-2. 
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ทองถิ่นน้ัน ดังน้ันจึงอาจจะกลาวในแงประชาธิปไตยวา การปกครองทองถิ่นเปนการปกครอง
ของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชนอยางแทจริง 

๒.๕.๒ แนวคิดการปกครองสวนทองถิ่น 

 การปกครองทองถิ่น เปนรูปแบบการปกครองที่เกิดจากระบบการกระจายอํานาจ
ปกครองจากสวนกลางไปยังทองถิ่น เพ่ือวัตถุประสงคในอันที่จะใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ปกครองตนเอง มีนักวิชาการไดใหแนวคิดของการปกครองทองถิ่นในรูปของการปกครองตนเอง 
(Local Self Government) ไวหลายทัศนะ เปนตนวา ทฤษฎีของ Nozick และ Buchamam    
มีความเห็นวา สังคมที่มีการใหบริการแบบผูกขาดโดยธรรมชาติเม่ือไมสามารถกีดกั้นได ไม
สามารถแขงขันในการบริโภคไดจะเกิดปญหา บุคคลที่ไมจายแตไดรับผลประโยชนจึงตอง 
บังคับเก็บภาษี รัฐบาลเกิดจากการรวมตัวกันโดยการบังคับการจัดเก็บและมองวารัฐบาลเปนผู
ผูกขาดโดยธรรมชาติ และขยายอํานาจบังคับไปถึงการธุรกรรม สวน Buchamam มีความเห็น
วา สังคมไมไดผูกมัดโดยศีลธรรมจรรยาเพียงอยางเดียวและไมมีจรรยาใดๆ เลยถาประชาชนเห็นแก
ตัว คอยแสวงหาผลประโยชนก็จะเกิดปญหา จึงตองมีกฎหมาย (Law) และขอตกลง (Social Contrast) 

จากแนวคิดของ Nozick และ Buchamam ทําใหเกิดการกําหนดบทบาทในการ
บริหารของรัฐจนถึงบทบาททองถิ่นที่จะทําใหเกิดสวัสดิภาพตอสังคมที่ดีขึ้น สวนที่ประชาชนจะ
เขามามีสวนรวมคือ๑๐๐ 

๑. การเลือกตั้งผูแทนของตนเขาไปเปนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือเปนกรรมการ ใน
คณะกรรมการบริหารในองคกรสวนทองถิ่น เพ่ือเปนตัวแทนในการพิทักษรักษาประโยชนและ
กําหนดทิศทางในการพัฒนา ใหสอดคลองกับความตองการของตนเองและชุมชน 

๒. เสนอความตองการของตนตอผูแทน เพ่ือนําสูการพิจารณากําหนดเปนนโยบาย
แผนงานโครงการในเรื่องตางๆ แลวเสนอความคิดเห็นผานตัวแทนของตน รวมทั้งรองเรียนผาน
ผูบริหารของหนวยงานที่กํากับดูแลองคกร 

๓. รองเรียนหรือรองทุกขในกรณีที่ไดรับความเดือดรอนจากการประกอบกิจการ 
ใดๆ ในทองถิ่นซึ่งเปนสิทธิของประชาชนที่จะรองเรียนได 

๔. ใหความรวมมือในการปฏิบัติตามขอกําหนดทองถิ่นที่สภาทองถิ่นบัญญัติขึ้น 

จากบทบาทหนาที่ของประชาชนดังกลาว ผูวิจัยสรุปไดวาประชาชนเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหองคกรปกครองทองถิ่นเปนองคกรที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกับประชาชน ไดเปนที่พ่ึง

                                                  
๑๐๐ชูชัย ศุภวงศ และยุวดี คาดการณไกล, องคการบริหารสวนตําบลในแนวทางประชาคม, 

(กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ๒๕๒๔), หนา ๓๒. 
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และเปนผูนําในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น สมดังเจตนารมณของการ
ปกครองสวนทองถิ่นในการกระจายอํานาจสูประชาชนอยางแทจริง แตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะเขมแข็ง ไดดวยประชาชนในทองถิ่นจะตองมีการรวมตัวเปนองคกรตางๆ อยาง
หลากหลายความตองการของชุมชนเพื่อใหทุกสวนของชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดปญหา 
วิเคราะหปญหา วางแผนดําเนินการและติดตามผล 

๒.๕.๓ องคประกอบของการปกครองสวนทองถิ่น 

 เน่ืองจากการปกครองทองถิ่นในรูปของการปกครองตนเอง เปนการปกครองที่ให
ความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น และการมีอํานาจอิสระในการปกครอง
ตนเองภายใตกฎหมายของรัฐหรือประเทศนั้นๆ ดังน้ัน ลักษณะของการปกครองทองถิ่นระบบ
การปกครองทองถิ่นจะตองประกอบไปดวยองคประกอบ สําคัญมีดังน้ี ๑๐๑ 
 ๑. มีสถานะตามกฎหมาย หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีการจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย 
 ๒. มีพ้ืนที่และระดับหนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีพ้ืนที่การปกครองที่แนนอน
และชัดเจน และควรจะตองมีการแบงระดับการปกครองทองถิ่นวามีกี่ระดับ เชน ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ เปนตน เกณฑที่ใชในการกําหนดพื้นที่และระดับของการปกครอง
ทองถิ่นมีมากมาย เชน สภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ความสํานึกในการปกครองตนเองของ
ประชาชน ประสิทธิภาพในการบริหาร รายได และความหนาแนนของประชากร เปนตน สําหรับ
ประเทศไทยมีเกณฑจัดตั้งและยกฐานะหนวยการปกครองทองถิ่น ๓ ประการ คือ รายได
ยอนหลัง ๓ ป ไมรวมเงินอุดหนุนจํานวนประชากรและขนาดพื้นที่ 
 ๓. มีการกระจายอํานาจและหนาที่ การปกครองทองถิ่นจะตองมีการกระจาย
อํานาจการปกครองไปใหทองถิ่น โดยการกําหนดอํานาจและหนาที่ของหนวยการปกครอง
ทองถิ่นไวในกฎหมายอยางชัดเจน ดังน้ัน การที่หนวยการปกครองทองถิ่นจะมีอํานาจและหนาที่
มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับนโยบายทางการเมืองการปกครองเปนสําคัญ 
 ๔. มีความเปนนิติบุคคล หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองเปนองคการนิติบุคคล
โดยเอกเทศจากองคกรของรัฐบาลกลาง ทั้งน้ี เพ่ือการดําเนินงานที่ถูกตองตามกฎหมายและเพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน เพราะหนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีงบประมาณ
ทรัพยสิน หน้ีสิน และเจาหนาที่ปฏิบัติงานเปนของตนเอง 
 ๕. มีการเลือกตั้ง การปกครองทองถิ่นจะตองมีหนวยการปกครองทองถิ่นที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยประชาชนในทองถิ่นเปนสําคัญ กลาวคือ จะตองใหสิทธิแกประชาชนในทองถิ่น

                                                  
๑๐๑โกวิทย พวงงาม, มิติใหมการปกครองทองถิ่นวิสัยทัศนการกระจายอํานาจและการ

บริหารงานทองถิ่น, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเสมาธรรม; ๒๕๕๐), หนา ๓๐. 
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ในการเลือกตั้งคณะเจาหนาที่ผูบริหารการปกครองทองถิ่นทั้งหมดหรือบางสวน เพ่ือแสดงถึง
การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง 
 ๖. มีอํานาจอิสระ หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองไมอยูในสายบังคับบัญชาของ
หนวยงานรัฐบาลกลาง และมีอํานาจอิสระในการกําหนดนโยบายและการบริหารงานภายใต
ขอบเขตของกฎหมาย สามารถกําหนดนโยบาย ออกกฎขอบังคับ เพ่ือกํากับควบคุมใหมีการ
ปฏิบัติตามนโยบายหรือความตองการของทองถิ่น และสามารถใชดุลยพินิจของตนในการปฏิบัติ
กิจการในขอบเขตของกฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง 
 ๗. มีงบประมาณของตนเอง หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีอํานาจในการ
จัดเก็บรายได จัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายใหอํานาจในการจัดเก็บ เพ่ือใหทองถิ่นมี
รายไดเพียงพอที่จะทํานุบํารุงทองถิ่นใหเจริญกาวหนา 
 ๘. มีการกํากับดูแลของรัฐ หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีฐานะเปนหนวยการ
ปกครองระดับรองของรัฐ และอยูในการกํากับดูแลของรัฐ ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนของประชาชน
สวนรวมและความมั่นคงแหงรัฐ 

 องคประกอบของการปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวขางตนน้ีสอดคลองกับคํากลาวของ 
Jacques Moreu ไดกลาววา องคการปกครองทองถิ่นจะตองมีองคประกอบสําคัญ ๕ ประการคือ  

 ๑ มีพ้ืนที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 ๒. มีสถานะเปนนิติบุคคลมหาชน 
 ๓. มีองคกรเปนของตนเอง 
 ๔. มีภารกิจหนาที่เกี่ยวกับผลประโยชนของตนเอง 
 ๕. มีการกํากับดูแลของรัฐ 

 การปกครองทองถิ่นกําหนดขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎีการกระจายอํานาจและอุดมการณ
ประชาธิปไตย ซ่ึงมุงเปดโอกาสและสนับสนุนใหประชาชนเขามีสวนรวมในกระบวนการทาง
การเมืองและกิจกรรมการปกครองตนเองระดับหน่ึง ซ่ึงจะเห็นไดจากลักษณะสําคัญของการ
ปกครองทองถิ่น ที่เนนการมีอํานาจในการปกครองตนเองมีการเลือกตั้ง  มีองคการหรือสถาบัน
ที่จําเปนในการปกครองตนเอง และที่สําคัญก็คือประชาชนในทองถิ่นจะมีสวนรวมในการ
ปกครองตนเองอยางกวางขวาง 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารการปกครองทองถิ่น โดยนาย
ชวน หลีกภัย นกยกรัฐมนตรี ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว ตาม
คําสั่งที่ ๒๖๒/๒๕๓๕ เม่ือวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๕ เพ่ือศึกษาระบบการบริหารการปกครอง
ทองถิ่นของไทย ที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน ในทุกรูปแบบหาแนวทางและขอเสนอในการ
ปรับปรุงโครงสราง อํานาจหนาที่ การคลัง และงบประมาณ ตลอดจนความสัมพันธระหวาง
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รัฐบาล หนวยงานสวนกลาง และสวนภูมิภาค กับหนวยการปกครองทองถิ่นโดยกลาวถึง
องคประกอบการปกครองทองถิ่นไว  ดังน้ี 

 ๑. มีสภาเปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคล และทบวงการเมือง 
 ๒. และผูบริหารระดับทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ตามหลักการที่บัญญัติไวใน

กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 ๓. มีอิสระในการปกครองตนเอง 
 ๔. มีขอบเขตการปกครองที่ชัดเจนเหมาะสม 
 ๕. มีงบประมาณเปนรายไดเปนของตนเองอยางเพียงพอ 
 ๖. มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง 
 ๗. มีอํานาจหนาที่ ที่เหมาะสมตอการใหบริการ 
 ๘. มีอํานาจออกขอบังคับเปนกฎหมายของทองถิ่นภายใตขอบเขตของกฎหมายแมบท 
 ๙. มีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะเปนหนวยงานระดับของรัฐ 

เน่ืองจากการปกครองทองถิ่นในรูปของการปกครองตนเอง เปนการปกครองที่ให
ความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น และการมีอํานาจอิสระในการปกครองตนเอง
ภายใตกฎหมายของรัฐหรือประเทศนั้นๆ ดังนั้น ลักษณะของการปกครองทองถิ่นที่สําคัญมีดังนี้๑๐๒ 

๑. มีสถานะตามกฎหมาย หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีการจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย 
๒. มีพ้ืนที่และระดับ หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีพ้ืนที่การปกครองที่

แนนอนและชัดเจน และควรจะตองมีการแบงระดับการปกครองทองถิ่นวามีกี่ระดับ เชน ขนาด
เล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ เปนตน เกณฑที่ใชในการกําหนดพื้นที่และระดับของการปกครอง
ทองถิ่นมีมากมาย เชน สภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ความสํานึกในการปกครองตนเองของ
ประชาชน ประสิทธิภาพในการบริหาร รายได และความหนาแนนของประชากร เปนตน สําหรับ
ประเทศไทยมีเกณฑจัดตั้งและยกฐานะหนวยการปกครองทองถิ่น ๓ ประการ คือ รายได
ยอนหลัง ๓ ป ไมรวมเงินอุดหนุนจํานวนประชากรและขนาดพื้นที่ 

๓. มีการกระจายอํานาจและหนาที่ การปกครองทองถิ่นจะตองมีการกระจาย
อํานาจการปกครองไปใหทองถิ่น โดยการกําหนดอํานาจและหนาที่ของหนวยการปกครอง
ทองถิ่นไวในกฎหมายอยางชัดเจน ดังน้ัน การที่หนวยการปกครองทองถิ่นจะมีอํานาจและหนาที่
มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับนโยบายทางการเมืองการปกครองเปนสําคัญ 

๔. มีความเปนนิติบุคคล หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองเปนองคการนิติบุคคล
โดยเอกเทศจากองคการของรัฐบาลกลาง ทั้งนี้ เพ่ือการดําเนินงานที่ถูกตองตามกฎหมายและ
                                                  

๑๐๒วัชรา  ไชยสาร, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๔), หนา ๑๔๒-๑๔๘. 



 ๖๔

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน เพราะหนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีงบประมาณ
ทรัพยสิน หน้ีสิน และเจาหนาที่ปฏิบัติงานเปนของตนเอง 

๕. มีการเลือกตั้ง การปกครองทองถิ่นจะตองมีหนวยการปกครองทองถิ่นที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยประชาชนในทองถิ่นเปนสําคัญ กลาวคือ จะตองใหสิทธิแกประชาชนในทองถิ่น
ในการเลือกตั้งคณะเจาหนาที่ผูบริหารการปกครองทองถิ่นทั้งหมดหรือบางสวน เพ่ือแสดงถึง
การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง 

๖. มีอํานาจอิสระ หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองไมอยูในสายบังคับบัญชาของ
หนวยงานรัฐบาลกลาง และมีอํานาจอิสระในการกําหนดนโยบายและการบริหารงานภายใต
ขอบเขตของกฎหมาย สามารถกําหนดนโยบาย ออกกฎขอบังคับ เพ่ือกํากับควบคุมใหมีการ
ปฏิบัติตามนโยบายหรือความตองการของทองถิ่น และสามารถใชดุลยพินิจของตนในการปฏิบัติ
กิจการในขอบเขตของกฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง 

๗. มีงบประมาณของตนเอง หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีอํานาจในการ
จัดเก็บรายได จัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายใหอํานาจในการจัดเก็บ เพ่ือใหทองถิ่นมี
รายไดเพียงพอที่จะทํานุบํารุงทองถิ่นใหเจริญกาวหนา 

๘. มีการกํากับดูแลของรัฐ หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีฐานะเปนหนวยการ
ปกครองระดับรองของรัฐ และอยูในการกํากับดูแลของรัฐ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของประชาชน
สวนรวมและความมั่นคงแหงรัฐ 

จากองคประกอบของการปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว ผูวิจัยสรุปไดวาในระบบการ
ปกครองของทุกประเทศลวนแตมีวัตถุประสงคที่คลายกันคือ ตองการที่จะใหมีความมั่นคงใน
ประเทศ แตเดิมการปกครองสวนใหญมีลักษณะรวมศูนยอํานาจที่สวนกลางเพื่อ ความสะดวก 
เพราะในสมัยน้ันอาณาเขตของประเทศยังไมมาก พลเมืองนอยและกิจกรรมที่รัฐตอง สนองตอบ
ตอประชาชนมีนอย ตอมาเมื่อมีการพัฒนามากขึ้น พลเมืองมีมากขึ้น ภารกิจที่รัฐบาลตอง
รับผิดชอบก็มากขึ้น ดวยศักยภาพของรัฐบาลกลางอยางเดียวไมสามารถตอบสนองการบริการ
และ อํานวยประโยชนแกประชาชนไดอยางทั่วถึง ดังน้ันแนวคิดในการกระจายอํานาจ การ
บริหารการปกครองใหประชาชนจึงเกิดขึ้นเพ่ือแบงเบาภาระหนาที่ของรัฐบาลและสามารถสนอง
ความตองการของคนในทองถิ่นไดทั่วถึง 

๒.๕.๔ วัตถุประสงคของการปกครองสวนทองถิ่น 

 ๑. ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล ทั้งในดานการเงิน ดานบุคคล ตลอดจนเวลาที่ให
ในการดําเนินการ 

 ๒. เพ่ือสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง 
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 ๓. เพ่ือใหหนวยการปกครองทองถิ่นเปนสถาบันที่ใหการศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแกประชาชน๑๐๓ 

๒.๕.๕ ความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่น 

 ๑. การปกครองทองถิ่นถือเปนรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เพราะเปนสถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน ทําใหเกิดความคุนเคยในการใช
สิทธิและหนาที่พลเมือง อันจะนํามาสูความศรัทธาเลื่อมใสระบอบประชาธิปไตย 
 ๒. การปกครองทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล 
 ๓. การปกครองทองถิ่นจะทําใหประชาชนรูจักการปกครองตนเอง เพราะเปด
โอกาสใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ซ่ึงจะทําใหประชาชนเกิดสํานึกใน
ความสําคัญของตนเองตอทองถิ่น ประชาชนจะมีสวนรับรูถึงอุปสรรคปญหาและชวยกันแกไข
ปญหาทองถิ่นของตน 
 ๔. การปกครองทองถิ่นสามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่นตรงตาม
เปาหมาย และมีประสิทธิภาพ 
 ๕. การปกครองทองถิ่นจะเปนแหลงสรางผูนําทางการเมือง  การบริหารของ
ประเทศในอนาคต 
 ๖. การปกครองทองถิ่นสอดคลองกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งพา
ตนเอง๑๐๔ 

จากที่ผูวิจัยไดนําเสนอมานั้นสามารถสรุปไดวา การปกครองสวนทองถิ่นคือ การ
ปกครองที่รัฐบาลมอบอํานาจใหแกประชาชนในทองถิ่นจัดการปกครองและดําเนินการตาง ๆ 
และดําเนินการเพื่อประโยชนของรัฐและผลประโยชนของทองถิ่น โดยมีการจัดตั้งองคการขึ้นทํา
หนาที่ปกครองทองถิ่นนั้นๆ องคการนี้ถูกจัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาล แตก็มีอํานาจในการ
กําหนดนโยบายและควบคุมใหมีการปฏิบัติเปนไปตามนโยบายของตนเองได 

๒.๕.๖ ประเภทขององคการปกครองสวนทองถิ่น 

 องคการปกครองสวนทองถิ่นแบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก 

 ๑.  องคการปกครองสวนทองถิ่นแบบทั่วไป มี ๓ รูปแบบ ไดแก องคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 

                                                  
๑๐๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๒. 
๑๐๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๒. 
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 ๒.  องคการปกครองสวนทองถิ่นแบบพิ เศษ  มี  ๒  รูปแบบ  ไดแก 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ตามบทบัญญัติในหมวด ๙ การปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 
๒๘๕ - ๒๘๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่กลาวถึงที่มาของ
องคกรปกครองทองถิ่นโดยสรุปไว ดังน้ี๑๐๕ 

 องคการปกครองสวนทองถิ่นตองมีสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ่น 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ที่มาจาก การ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ สมาชิกสภาทองถิ่น 
คณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป คณะผูบริหาร
ทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น จะเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงาน
หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่นมิไดมีคุณสมบัติ
ของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกทองถิ่น คณะผูบริหาร
ทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่นใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่มีการ ยุบสภาทองถิ่น 
หรือในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นพนจากตําแหนงทั้งคณะและตองมีการเลือกตั้งคณะผูบริหาร
ทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นชั่วคราวมิใหนําบทบัญญัติตามวรรคสอง วรรคสาม และวรรคหก 
มาบังคับใชทั้งน้ีตามกฎหมายกําหนด 

 จากแนวคิดและความหมายขางตนผูวิจัย สรุปไดวา การปกครองสวนทองถิ่นสิ่งที่
สําคัญที่สุดในการปกครองก็คือ การใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารทองถิ่นของตนเอง 
เพ่ือเปนการแบงเบาภาระ และมีสวนรวมรับรูในอุปสรรค ปญหา และจะสามารถชวยกัน
แกปญหาของตนเอง การปกครองสวนทองถิ่นเปนการจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดิน
ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ซ่ึงมีลักษณะสําคัญคือ มีการจัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนนิติบุคคลเปนการแยกตัวออกจากการบริหารราชการสวนกลางโดยมีอํานาจและสิทธิ
ในการทํานิติกรรมเพ่ือประโยชนตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ประชาชนในทองถิ่น โดยมีเจาหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณและรายไดเปนของทองถิ่นเอง มีการ
เลือกตั้งสภาทองถิ่นและผูบริหารทั้งหมดและบางสวนคอยกับการดูแลและที่สําคัญใหประชาชน
ไดมีสวนรวมในการปกครองตนเอง การปกครองสวนทองถิ่นเปนวิถีทางของประชาชนใน
ทองถิ่นไดหาวิธีคิดและวิธีการปกครองแกไขปญหาดวยตนเองและมีการพัฒนาทองถิ่นของ
ตนเองประชาชนไดมีสวนรวมอยางเต็มที่ 

                                                  
๑๐๕สํานักประชาสัมพันธ สานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ สานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ๒๕๔๐), หนา ๑๔๔. 
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จากแนวคิดในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นไดวา รัฐบาลซึ่งเปน
กลไกในการบริหารการปกครองของรัฐน้ัน ยอมมีภาระหนาที่อยางมากมายในการบริหาร
ประเทศ  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสุข ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต (Well Being)  อีก
ทั้งความมั่นคงแหงชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แตยอม
เปนไปไมไดที่รัฐบาลจะดูแลและจัดทําบริการใหกับประชาชนไดทั่วถึงทุกชุมชนของประเทศ 
เพราะอาจจะเกิดปญหาเกี่ยวกับความลาชาในการดําเนินงาน เม่ือเปนดังน้ี การลดภาระของ
รัฐบาลโดยการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเองเพื่อการสนองตอบตอ
ความตองการของชุมชน จะไดเกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุงประสงคของชุมชน
น้ัน ๆ จึงเปนผลใหการปกครองทองถิ่นมีบทบาทและความสําคัญเกิดขึ้นและสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในทองถิ่นและเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ปกครองตนเองใหมากที่สุด อันเปนเปาหมายสําคัญของการกระจายอํานาจการปกครอง จาก
เหตุผลดังไดกลาวรัฐจึงไดมีการแบงการปกครองออกเปน ๒ รูปแบ ดังที่ไดกลาวขางตน ในที่น้ี
ผูวิจัยไดเลือกรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น คือองคการบริหารสวนตําบล 

๒.๕.๗ อํานาจหนาที่ขององคการปกครองสวนทองถิ่น 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นและจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง เพ่ือเปนกรอบในการ
กําหนดทิศทาง การพัฒนาและเพื่อมุงไปสูสภาพการณที่ตองการในอนาคต โดยสามารถจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

ปจจุบัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยมี ๕ ประเภท ไดแก องคการบริหาร
สวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร และ เมือง
พัทยาโดย อบจ. รับผิดชอบงานจัดบริการสาธารณะในระดับจังหวัด รับผิดชอบงานที่มีความคาบ
เกี่ยวหรือซํ้าซอนระหวางพื้นที่ รับผิดชอบงานจัดบริการสาธารณะขนาดใหญ หรือมีคาใชจายสูง
เกินกวาความสามารถของเทศบาลหรือ อบต. และมีหนาที่ประสานงานจัดบริการสาธารณะ
รวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆภายในจังหวัดเทศบาลมีหนาที่รับผิดชอบการ
จัดบริการสาธารณะในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีความเจริญหรือมีความหนาแนนของประชากรสูง 
อบต. เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กที่สุดที่มีหนาที่รับผิดชอบการจัดบริการ
สาธารณะในระดับตําบลที่เปนพ้ืนที่ชนบทหรือมีความเจริญไมมากนัก สวนกรุงเทพมหานครมี
บทบาทเหมือนกับ อบจ. และเทศบาลเนื่องจากเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับจังหวัด 
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อีกทั้งมีหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะโดยตรง และเมืองพัทยามีบทบาทหนาที่ในการ
จัดบริการสาธารณะเหมือนกับเทศบาล 

ในปจจุบัน พ.ศ.๒๕๔๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน ๗,๘๕๕ แหง แบงเปน
เทศบาล ๑,๑๖๑ แหง (เทศบาลนคร ๒๒ แหง เทศบาลเมือง ๑๑๙ แหง และเทศบาลตําบล 
๑,๐๒๐ แหง) องคการบริหารสวนตําบลจํานวน ๖,๖๑๗ แหง องคการบริหารสวนจังหวัด ๗๕ 
แหง และเขตปกครองพิเศษ ๒ แหงคือกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนหัวใจหลักสําคัญทางโครงสรางองคกรของ
การปกครองที่เปนกลไกในการสรางกระบวนการประชาธิปไตยระดับพ้ืนฐานของสังคม สิทธิและ
การมีสวนรวมขั้นพ้ืนฐานถูกกําหนดใหประชาชนตองมีบทบาทและหนาที่ตอการปกครองขั้น
พ้ืนฐานมากขึ้น ตั้งแตมีการประกาศจัดตั้งเทศบาล สภาตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด มา
จนกระทั่งการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่มีบทบัญญัติ
ไวในมาตรา ๗๘ วา๑๐๖ 

“.รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง
พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐาน
สารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอม
ใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัด
น้ัน”ความสัมพันธในเชิงบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทตางๆ จัดแบง
ออกเปน ๒ ระดับไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับบน (Upper tier) และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในระดับปฏิบัติการ (Lower tier) ในระดับบนไดแก อบจ. จะทําหนาที่จัดบริการ
สาธารณะขนาดใหญในระดับจังหวัดทําหนาที่ประสานงานการจัดบริการสาธารณะรวมกัน
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ภายในที่ตั้งของจังหวัด และใหความชวยเหลือการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับปฏิบัติการซึ่งก็คือ เทศบาล อบต. และเมือง
พัทยา สวนกรุงเทพมหานครมีภารกิจในระดับบนในการบริหารกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและในขณะเดียวกันก็มีภารกิจในการใหบริการสาธารณะโดยตรงในพื้นที่เขตตางๆ 

๒.๖ แนวคิดขององคการบริหารสวนตําบล 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดกําหนด
บทบาทและหนาที่ของราชการบริหารสวนทองถิ่นไว ๒ รูปแบบ คือสภาตําบล (ที่มีอยูเดิม)กับ
องคการบริหารสวนตําบลที่จัดตั้งขึ้นใหมใหมีสภาพเปนนิติบุคคล โดยอางอิงรูปแบบของราชการ

                                                  
๑๐๖กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, มาตรฐานการกอสราง บูรณะ และการบํารุงรักษาแหลงนํ้า, 

(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๔๙), 



 ๖๙

บริหารสวนทองถิ่นที่จัดตั้งอยูกอนแลวเปนหลัก เชน เทศบาล และสุขาภิบาล รวมทั้งเพ่ิมอํานาจ
หนาที่บางประการใหองคกรทั้งสองสามารถริเร่ิมไดโดยตนเองบาง ทั้งน้ีไดกําหนดรูปแบบการ
บริหารงานในตําบลที่มีรายไดโดยรวมไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมา ติดตอกัน ๓ 
ป เฉลี่ยไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหม่ืนบาท ใหจัดตั้งเปนหนวยงานการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นที่เรียกวา องคการบริหารสวนตําบล 

๒.๖.๑ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

 องคการบริหารสวนตําบล คือ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น มีฐานะเปนนิติ
บุคคลและราชการสวนทองถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ 

องคการบริหารสวนตําบล อบต. นับเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับพ้ืนฐาน 
ตั้งอยูในพื้นที่ที่มีความเจริญนอยแตมีความสําคัญตอการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เน่ืองจากเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจํานวนมากที่สุด แตกวาที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประเภทนี้จะปรากฏรูปรางเชนในปจจุบัน นับวามีการพัฒนาการที่สนใจเปนอยางยิ่ง  

๒.๖.๒ รูปแบบการบริหารสวนตําบลกอนป พ.ศ. ๒๔๙๙ (๒๔๔๐-๒๔๙๘)๑๐๗ 

 การบริหารตําบลในชวงเวลานี้กอนที่จะมีการพัฒนาไปสูการปกครองตนเองของ
ทองถิ่นเพ่ิมมากขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๙๙ กินเวลายาวนานกวา ๖๐ ป นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๓๕ เม่ือ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ทรงปฏิรูประบบการบริหารการแผนดิน
ครั้งใหญ ใหมีความทันสมัยแตกตางจากในอดีตอยางสิ้นเชิง ซ่ึงหน่ึงในนั้นรวมถึงการปกครองใน
ระดับตําบลดวย 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ไดทรงสถาปนากระทรวง 
ทบวง กรม ตางๆ ในป พ.ศ. ๒๔๓๕ ซ่ึงรวมถึงกระทรวงมหาดไทย และในปเดียวกันนี้ 
กระทรวงมหาดไทยไดทดลองจัดใหชาวบานเกาะบางประอิน อยุธยา เลือกตั้งผูใหญบานและ
กํานัน เพ่ือใหทําหนาที่ ๓ ประการคือ ดูและรักษาความสงบเรียบรอยในทองที่ ปองกันโจรผูราย 
และตัดสินเรื่องทะเลาะวิวาทเล็กๆนอยๆ ซ่ึงจากการทดลองนี้เปนผลทําใหในเวลาอีก ๕ ป 
ตอมา รัฐบาลไดตรา “พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐)” 
กําหนดใหประชาชนเลือกตั้ งกํานันผู ใหญบานในแตละตําบลและหมูบาน จึงถือไดวา
พระราชบัญญัติฉบับน้ีเปนกฏหมายแมบทของการจัดระเบียบการปกครองตําบลและหมูบาน 
ของไทย ตอมากฎหมายฉบับน้ีก็มีการปรับปรุงแกไขเปน “พระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
                                                  

๑๐๗บูฆอรี  ยีหมะ, การเมืองทองถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๒๕๕๐), หนา ๑๕๗-๑๕๘. 



 ๗๐

ทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗” ซ่ึงเปนกฎหมายหลักในการปกครองตําบล และหมูบานจนกระทั้งถึง
ปจจุบัน อยางไรก็ตาม ภายใตกฎหมายฉบับน้ีสถานะของตําบลและหมูบานนับเปนสวนหนึ่ง 
ของระบบบริหารราชการสวนภูมิภาค ไมใชระบบบริหารการสวนทองถิ่นแตอยางใด แมวา 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๘๖)  
ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการตําบลขึ้นคณะหนึ่งก็ตาม โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่เสนอ
ขอแนะนําและใหคําปรึกษาตอกํานัน เกี่ยวกับกิจการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของกํานัน ซ่ึง
ประกอบดวย 

 ๑.  กํานันทองที่ 
 ๒.  ผูใหญบานทุกหมูบานในตําบล 
 ๓.  แพทยประจําตําบล 
 ๔.  ครูประชาบาลในตําบลหนึ่งคน 
 ๕.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิบานละ ๑ คน เปนกรรมการตําบลผูทรงคุณวุฒิ โดย
นายอําเภอเปนผูคัดเลือกแลวรายงานไปยังผูวาราชการจังหวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญใหไวเปน
หลักฐาน กรรมการตําบลผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละ ๕ ป 

๒.๖.๓ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลในชวง  ๒๔๙๙-๒๕๓๖  

 หลังจากเกิดการปฏิบัติสยามเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย 
ในป พ.ศ. ๒๔๗๕ แลวเปนเวลาเกือบ ๒๕ ป ตอมา จึงมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญตอการ
ปกครองในระดับตําบลเมื่อจอมพลป.พิบูลสงคราม ไดเดินทางไปเยือนยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
เม่ือป พ.ศ. ๒๔๙๘ แลวเห็นวาในบรรดาประเทศที่เจริญแลวทั้งหลายประชาชนมักจะมีสวนรวม
ในการบริหารทองถิ่นของตนเองไมโดยตรงก็โดยออม ดังนั้น ในป พ.ศ. ๒๔๙๙ กระทรวงมหา
ไทย ในยุครัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงคราม จึงมี “คําสั่งที่ ๒๒๒/๒๔๙๙ เร่ือง ระเบียบบริหาร
ราชการสวนตําบลและหมูบาน” เพ่ือจัดระเบียบกรบริหารงานระดับตําบลและหมูบานเสียใหม 
โดยในสวนของการบริหารงานระดับตําบล  มีการจัดโครงรางแบงออกเปน ๒ ฝายคือ 
คณะกรรมการตําบล๑๐๘ และสภาตําบลมีรายละเอียด ดังน้ี 

 ๑  คณะกรรมการตําบลมีหนาที่เปนฝายบริหารในการดําเนินการของตําบล เปน
การนํารูปแบบของคณะกรรมการตําบล ภายใตพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 
๒๔๕๗ มาปรับปรุงแกไขโดยขยายโครงสรางของคณะกรรมการเพิ่มขึ้น 
 ๒  สภาตําบล การจัดตั้งสภาตําบลในครั้งน้ีนับเปนครั้งแรกที่มีการจัดตั้งขึ้นในทุก
ตําบลนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล เพ่ือใหราษฎรไดเขามามีสวนรวมในการบริหารและพัฒนา

                                                  
๑๐๘เรื่องเดียวกัน,หนา ๑๕๘-๑๖๑. 



 ๗๑

ทองถิ่น  ในสภาตําบลทําหนาที่ควบคุมการบริหารงานของคณะกรรมการตําบล โดยมีอํานาจใน
การสอบถามขอเท็จจริงและเสนอความความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินการใน
ตําบล อีกทั้งยังมีอํานาจในการเสนอและลงมติตั้งขอรังเกียจตอขาราชการ หรือเจาหนาที่ซ่ึง
ปฏิบัติงานในตําบลแลวเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาตอไป 

 หลังจากมีการจัดระเบียบการบริหารงานระดับตําบลดังกลาวขางตน ตามคําสั่ง
กระทรวงมหาไทย ที่ ๒๒๒/๒๔๙๙ ไดไมนาน รัฐบาลไดพิจารณาเห็นวา ตําบลตาง ๆ ใน
ประเทศมีระดับความเจริญ ขนาดและความหนาแนนของประชากรที่แตกตางกัน บางตําบลมี
ลักษณะเปนชุมชนหนาแนน และมีความเจริญกวาตําบลอ่ืนๆ โดยทั่วไป ซ่ึงตําบลในลักษณะนี้
นาจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะดําเนินกิจการของทองถิ่นเองได ดังนั้น ในปเดียวกันนี้จึงไดมีการ
ตรา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนตําบล พ.ศ. ๒๔๙๙” มีผลบังคับใชในป พ.ศ. 
๒๕๐๐ กําหนดใหตําบลที่มีความเจริญพอสมควรแตไมเจริญเพียงพอที่จะจัดตั้งสุขาภิบาลหรือ
เทศบาลไดจัดตั้งเปน “องคการบริหารสวนตําบล” 

 ภายใตกฎหมายฉบับน้ีจึงมีการจัดตั้ง “องคการบริหารสวนตําบล” ซ่ึงเปนครั้งแรก
และทําใหการปกครองตําบลเปนสวนหนึ่งของระบบการบริหารราชการสวนทองถิ่นและเปน
จุดเริ่มตนของการปกครองตนเองของประชาชนในระดับตําบลนอกเขตสุขาภิบาลและเทศบาล  
เพราะองคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล มีพนักงานตําบลเปนผูปฏิบัติงานของ
ตนเอง มีรายไดและรายจายของตนเอง สามารถดําเนินกิจการของตําบลไดอยางอิสระ แตทั้งน้ี
ใหอยูภายใตการควบคุมของนายอําเภอและผูวาราชการจังหวัด ตําบลใดสมควรใหมีการจัดตั้ง
องคการบริหารสวนตําบล มีหลักเกณฑดังน้ี 

 ๑. เปนตําบลที่มีเน้ือที่หรือรายไดจากภาษีบํารุงทองที่ตั้งแต ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
 ๒. มีพ้ืนที่ตั้งแต ๕๐  ตารางกิโลเมตร 
 ๓. เฉลี่ยความหนาแนนของผลเมืองตั้งแต  ๑๐๐ คนตอตารางกิโลเมตรทั้งน้ี การ
จัดตั้งใหกระทาํไดก็ตอเม่ือ กระทรวงมหาไทยเห็นสมควรจัดตั้ง 
 ๔. ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลจํานวนไมนอยกวา  ๓  ใน  ๔  ของผู
มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดรองขอ 
 ๕. การจัดตั้งใหกระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 

๒.๖.๔ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 กระแสความตองการปฏิรูปการเมืองที่ดีเกิดขึ้นอยางกวางขวางหลังเหตุการณเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ นําไปสูการประการใช “พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗” โดยกําหนดใหแตละตําบลมีองคกรบริหาร ซ่ึงมีฐานะเปนนิติบุคคล 



 ๗๒

เรียกวา “สภาตําบล” แตไมมีฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฏหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิ่น แมจะเปนนิติบุคคลก็ตาม แตหากเมื่อใดที่สภาตําบลมีความพรอมที่
จะบริหารกิจการทองถิ่นของตนเองตามเกณฑที่กฏหมายกําหนดก็สามารถจัดตั้งเปนองคการ
บริหารสวนตําบล ซ่ึงมีฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย๑๐๙ 

 องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) แตกตางจากสภาตําบลตรงที่มีฐานะเปนนิติ
บุคคลที่มีฐานะเปนทั้งนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หลักเกณฑในการจัดตั้ง
องคการบริหารสวนตําบล ตําบลนั้นจะตองมีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่      
ลวงมา ติดตอกัน ๓ ป เฉลี่ยไมต่ํากวาป ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือมีรายไดตามเกณฑที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด และการจัดตั้งจะทําโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย ๒ สวนคือ 
สภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ดังที่ปรากฏ
ตามภาพ และมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 องคการบริหารสวนตําบล  

   

สภาองคการบริหารสวนตาํบล 
- ประธานสภา ๑ คน 
- รองประธานสภา ๑ คน 
- เลขานุการสภา ๑ คน 

 คณะกรรมการบริหารองคการ 
บริหารสวนตาํบล 

- กํานันเปนประธาน (๔ปแรก) 
- ผูใหญบาน ๒ คน 
- สมาชิกเลือกตั้ง ๔ คน  
 

ปลัดองคกาบริหารสวนตําบล 
(พนักงานสวนตําบล) 

 
 
สํานักงานปลดัองคการบริหารสวนตําบล  สวนตางๆ  สวน 

 แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคกรบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

                                                  
๑๐๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖๑. 
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๒.๖.๕ องคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน๑๑๐ 

 องคการบริหารสวนตําบลในปจจุบันดําเนินการตาม “พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖” ซ่ึงการแกไข
เพ่ิมเติมในครั้งนี้ สาระสําคัญประการหนึ่งก็คือ ที่มาของคณะผูบริหารหรือผูบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบล จากเดิมมาจากมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล แตตามกฎหมายใหมน้ี
ใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเพื่อใหเหมือนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเภทอื่นๆทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทของไทยในปจจุบัน ผูบริหารมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งสิ้น 

๒.๖.๖ องคการบริหารสวนตําบลในปจจุบันมีรายละเอียดตางๆ ที่สําคัญ 

 ๑. ขนาด 

 องคการบริหารสวนตําบลที่กระจายอยูทั่วประเทศมีขนาดที่แตกตางกัน โดยใช
เกณฑรายไดเปนหลักในการพิจารณา แตเดิมกระทรวงมหาดไทยแบงองคการบริหารสวนตําบล
เปน ๕ ชั้น ตามระดับของรายได 

 ๑) องคการบริหารสวนตําบลชั้นที่ ๑ มีรายไดตั้งแต ๒๐ ลานบาทขึ้นไป 
 ๒) องคการบริหารสวนตําบลชั้นที่ ๒ มีรายไดระหวาง ๑๒-๒๐ ลานบาท 
 ๓) องคการบริหารสวนตําบลชั้นที่ ๓ มีรายไดระหวาง  ๖-๑๒ ลานบาท 
 ๔) องคการบริหารสวนตําบลชั้นที่ ๔ มีรายไดไมเกิน ๖ ลานบาท 
 ๕) องคการบริหารสวนตําบลชั้นที่ ๕ มีรายไดไมเกิน ๓ ลานบาท 

 ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองคการบริหารสวนตําบล
ที่มีจํานวนประชากรไมถึง ๒,๐๐๐ คน และไมสามารถจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมเขากับองคกรการบริหารสวนตําบลอ่ืนที่มีเขตติดตอกัน ภายในอําเภอเดียวกัน และมีการยก
ฐานะของสภาตําบลหลายแหงใหเปนองคการบริหารสวนตําบล ทําใหในปจจุบันองคการบริหาร
สวนตําบลมีจํานวนทั้งหมด ๖,๖๑๖ แหง ในขณะเดียวกันเกณฑในการแบงชั้นและจํานวนชั้นที่
ใชอยูเดิมมีการยกเลิก 

 ปจจุบันหลักเกณฑและขนาดขององคการบริหารสวนตําบลแบงออกเปนดังน้ี 

 ๑. องคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ เปนองคการบริหารสวนตําบลที่มีรายได
ไมรวมเงินอุดหนุน ๒๐ ลานบาทขึ้นไป 

                                                  
๑๑๐เรื่องเดียวกัน,หนา ๑๖๕. 
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 ๒ องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง เปนองคการบริหารสวนตําบลที่มีรายได
ไมรวมเงินอุดหนุน ๖-๒๐ ลานบาท 

 ๓ องคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก  เปนองคการบริหารสวนตําบลที่มีรายได
ไมรวมเงินอุดหนุนต่ํากวา ๖ ลานบาท 

 ๒. โครงสราง 

 องคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ. ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มีโครงสรางประกอบดวย ๒ 
ฝาย ดังที่ปรากฏตามภาพ และมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 องคการบริหารสวนตําบล  

 

สภาองคการบริหารสวนตาํบล 
สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงของประชาชน 

 คณะกรรมการบริหารองคการ 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 

ของประชาชน 
  

 -  ประธานสภา ๑ คน 
 -  รองประธานสภา ๑ คน 
 -  เลขานุการสภา ๑ คน 

นายกองคการบริหารสวนตาํบล 
อาจแตงตั้งบคุคลประกอบดวย 

  ๑. รองนายก ๒ คน 
  ๒. เลขานุการนายก ๑ คน  

  

พนักงานสวนตําบล 
ปลัดองคการ            สวนตางๆ 
บริหารสวนตาํบล   

 แผนภาพที่ ๒.๒ แสดงโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๒.๖.๗ สภาองคการบริหารสวนตําบล 

 สภาองคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรฝายนิติบัญญัติ สมาชิกสภามาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของราษฎรในแตละหมูบาน หมูบานละ ๒ คน ในกรณีที่เขตองคการบริหารสวน
ตําบลใดมีเพียง ๒ หมูบาน ใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูบานละ ๓ คนอายุของ
สภาองคการบริหารสวนตําบลมีกําหนดคราวละ ๔ ป นับแตวันเลือกตั้ง 

๒.๖.๘ สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

 ๑.  ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปน
แนวทางในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 
 ๒.  พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  
รางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปและรางขอบญัญัติงบประมาณรายจายเพิ่ม 
 ๓.  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไป
ตามกฏหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบและขอบังคับ
ของทางราชการ 

๒.๖.๙ นายกองคการบริหารสวนตําบล 

 นายกองคการบริหารสวนตําบล เปนหัวหนาฝายบริหารขององคการบริหารสวน
ตําบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรเชนเดียวกัน มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 
๔ ป นับแตวันเลือกตั้ง และสามารถดํารงตําแหนงติดตอกันไดไมเกิน ๒ วาระ แตจะดํารง
ตําแหนงไดอีกครั้งเม่ือพนระยะเวลา ๔ ป นับแตวันที่พนจากตาํแหนง 

๒.๖.๑๐ นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ 
 ๑.  กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฏหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 
 ๒. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
 ๓ . แตงตั้ งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 ๔. วางระเบยีบใหงานขององคการบริหารสวนตาํบลเปนไปดวยความเรียบรอย 
 ๕. รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
  ๖.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอื่น 
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๒.๖.๑๑ อํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล๑๑๑ 

องคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย ดังน้ี 
๑. มาตรา ๖๖ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งใน

ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 ๒. มาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตอง
ทําในเขตองคกรบริหารสวนตําบล ดังตอไปน้ี 

 ๒.๑)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
๒.๒)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้ง 

กําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
๒.๓)  ปองกันโรคและระงับโรคตดิตอ 
๒.๔)  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒.๕)  สงเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒.๖)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
๒.๗)  คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
๒.๘)  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมอันดีของ

ทองถิ่น 
๒.๙)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ 

หรือบุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร 

 ๓. มาตรา ๖๘  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลจัดทํากิจการ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดังน้ี 

๓.๑)  ใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
๓.๒)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
๓.๓)  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
๓.๔)  ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา และสวนสาธารณะ 
๓.๕)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 

                                                  
๑๑๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗, (แกไข ๒๕๕๓). 
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๓.๖)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
๓.๗)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
๓.๘)  การคุมครองดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน 
๓.๙)  หาผลประโยชนจากทรัพยสินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน 
๓.๑๐)  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
๓.๑๑)  กิจการเกี่ยวกบัพาณิชย 
๓.๑๒) การทองเที่ยว 
๓.๑๓) การผังเมือง 

๔  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในกรจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํา
งบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผย
ขอมูลขาวสารทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑ
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

จากที่ผูวิจัยไดศึกษามานั้นสามารถสรุปไดวาอํานาจหนาที่ของ อบต. ที่กลาวมานั้น
ไมเปนการตัดอํานาจหนาที่ของกระทรวง ทบวงกรม หรือองคการ หรือหนวยงานของรัฐ ในอันที่
จะดําเนินกิจการใด เพ่ือประโยชนของประชาชนในตําบลแตตองแจงให อบต. ทราบลวงหนา
ตามสมควร ในกรณีน้ีหาก อบต. มีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกลาว ใหกระทรวง 
ทบวง กรม หรือองคการ หรือหนวยงานของรัฐนําความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณา
ดําเนินกิจการนั้นดวย 

 

 

 

 

 



 ๗๘

๒.๗ ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 
องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต.กอตั้งเม่ือป พ.ศ.๒๕๔๐ เปนราชการบริหาร

สวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน ตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒) โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบ ๘๐.๙ ตาราง
กิโลเมตร แบงการปกครองเปน ๑๐ หมูบาน๑๑๒ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบสลับภูเขา พ้ืนที่
สวนใหญมีลักษณะลาดเอียง มีลําหวยธรรมชาติ เม่ือถึงฤดูแลงน้ําจะแหง ราษฎรในตําบลสวน
ใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกพืชไรตามสภาพภูมิประเทศ โดยพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ไดแก ขาวโพด ขาวฟาง งา ออย ถั่วเขียว และทานตะวัน 

ตําบลลําพยนตอยูทางทิศใตของอําเภอตากฟา หางจากที่วาการอําเภอประมาณ 
๑๒ กิโลเมตร และอยูหางจากจังหวัดนครสวรรค ประมาณ ๑๐๒ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต
ติดตอดังน้ี 

ทิศเหนือ  ติดตอกับ ตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค และ
ตําบลโพธิ์ประสาท อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 

ทิศใต  ติดตอกับ  ตําบลลาดทิพรส อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  ตําบลบอทอง อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  ตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

สภาพสวนใหญเปนชุมชนชนบทที่มีประชากรอยูประมาณ ๑๐๓๙ ครัวเรือนมีการ
ขยายตัวปานกลางทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง องคการบริหารสวนตําบล        
ลําพยนตนับวาเปนองคการบริหารสวนตําบลลําพยนตที่มีขนาดกลางซึ่งมีบุคลากรรวมทั้งหมด 
๓๘ คน การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนตจึงตองมีหลักการบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.๘ สภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 
ภารกิจหนาที่โดยรวม 

๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
๒) ใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
๓) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
๔) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 

                                                  
๑๑๒องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต, แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖. ๒๕๕๓. 

(ถายเอกสารเย็บเลม) 



 ๗๙

๕) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ 
๖) การสาธารณูปการ 
๗) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
๘) ปองกันโรคและระงับโรคตดิตอ 
๙) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชมุ การกีฬาการ และสวนสาธารณะ 
๑๐) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  
๑๑) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศยั 
๑๒) การสงเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๓) การสาธารณสขุ การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
๑๔) การปองกันและการบรรเทาสาธารณภัย 
๑๕) การคุมครองดูแล ทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
๑๖) การผังเมือง 
๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบยีบเรียบรอยของบานเมือง 
๑๘) การควบคุมอาคาร 
๑๙) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
๒๐) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
๒๑) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
๒๒) ใหมีตลาด 
๒๓) การทองเที่ยว 
๒๔) กิจการเกี่ยวกบัการพาณิชย 
๒๕) การสงเสริมการฝกประกอบอาชีพ 
๒๖) การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน 
๒๗) คุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒๘) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ  
๒๙) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 
๓๐) บํารุงรกัษาศลิปะ จารตีประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวฒันธรรมอันดีของทองถิ่น 
๓๑) สงเสริมการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๓๒) การจัดการศึกษา 
๓๓) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น 
๓๔) สนับสนุนสภาตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาทองถิ่น 
๓๕) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บคุลากรให เปนไปตามความจําเปนและสมควร 
๓๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการมีมาตรการปองกัน 



 ๘๐

๒.๘.๑ โครงสรางองคกร 

โครงสรางองคกรขององคการบริหารสวนตําบลแบงหนวยงานออกเปน ๗ 
หนวยงาน ไดแก (๑) สํานักปลัด (๒) สวนการคลัง (๓) สวนโยธา (๔) สวนการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (๕) สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (๖) สวนสวัสดิการสังคม และ (๗) สวน
สงเสริมการเกษตร โดยการมอบอํานาจหนาที่ใหกับหนวยงานในสังกัด ดังรูป 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๒.๓ โครงสรางองคกรการแบงสวนราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

๒.๘.๒ ขอมูลผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล 

คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง อายุ 

(ป) 
วุฒิ

การศึกษา 
ดํารงตําแหนงเมื่อ 

๑ นายสมบูรณ สิงหขาว นายก อบต.ลําพยนต ๕๗ ม.๖ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 
๒ นายไพฑูรย อาจมังกร รองนายก อบต.ลําพยนต ๔๒ ม.๓ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
๓ นายชูชาติ ตันตระกูล รองนายก อบต.ลําพยนต ๔๘ ปริญญาโท ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
๔ นางไอรฎา พันธวงษ เลขานุการนายก อบต. 

ลําพยนต 
๔๑ อนุปริญญา ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

แผนภาพที่  ๒.๔  คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 

 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

สํานักปลัด สวนโยธา 

สวนการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สวนการคลัง 

สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 

สวนสวัสดิการสังคม 

สวนสงเสริมการเกษตร 



 ๘๑

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง อายุ  
(ป) 

วุฒิ
การศึกษา 

ดํารงตําแหนงเมื่อ 

๑ จ.ส.อ.กฤษดา ดวงมีเดช ประธานสภา อบต. ๕๘ ม. ๓ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 
๒ นายสวัสดิ์ ดาวัน ประธานสภา อบต. ๕๕ ป. ๔ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 
๓ นางสาวสมพิศ โพธิ์มูล เลขานุการสภา อบต. ๔๕ ปริญญาตรี ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 
๔ นายจําลอง อยูชา สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑ ๔๖ ม. ๓ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 
๕ นางสาวสมพิศ โพธิ์มูล สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑ ๔๕ ปริญญาตรี ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 
๖ นายสมคิด ชาญชัย สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๒ ๕๒ ม. ๖ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 
๗ นายบุญเลิศ ปนริด สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๒ ๕๒ ป. ๔ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 
๘ นายสวอง เฉยดิษฐ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๓ ๕๔ ป. ๕ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 
๙ นายสมชาย เฉยดิษฐ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๓ ๔๒ ม. ๓ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 
๑๐ นายพิพัฒน แผวไพบูลย สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๔ ๖๒ ป. ๖ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 
๑๑ นางโสภา มั่งเนียม สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๔ ๔๑ ป. ๖ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 
๑๒ นายวิเศษ คุมครอง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๕ ๖๐ ม. ๓ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 
๑๓ นายบุญจันทร รูปจันทร สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๕ ๕๘ ม. ๓ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 
๑๔ จ.ส.อ.กฤษดา ดวงมีเดช สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๖ ๕๘ ม. ๓ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 
๑๕ นายสวัสดิ์ ดาวัน สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๖ ๕๕ ป. ๔ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 
๑๖ นายมานพ เถ่ือนมวง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๗ ๓๔ ปวส. ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 
๑๗ นายไชยยา แกลวกลา สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๗ ๔๔ ป. ๖ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 
๑๘ นายวันชัย วันดี สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๘ ๔๙ ม. ๖ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 
๑๙ นายกิตติ กัณหาวรี สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๘ ๔๘ ม. ๓ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 
๒๐ นายสมใจ ลูกอินทร สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๙ ๕๓ ป. ๔ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 
๒๑ นายเข็มทอง พรเอนก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๙ ๔๘ ม. ๓ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 
๒๒ นายประเสริฐ ไมตะเภา สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๐ ๕๓ ป. ๔ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 
๒๓ นายเพลิน ยวงสอน สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๐ ๓๕ ม. ๓ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 

 แผนภาพที่  ๒.๕  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 

 

 
 
 
 
 



 ๘๒

๒.๘.๓ นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

๑) ดานสาธารณสุข 

 ๑.๑) สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและเฝาระวังโรคติดตอ 
 ๑.๒) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม อสม. ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสในสังคม 

๑.๓) สงเสริมการปองกันโรคใหการรักษาพยาบาลและบริการความรู
สาธารณสุขมูลฐานแกประชาชน เพ่ือประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณแข็งแรง 

๒) ดานการศึกษา 

๒.๑) สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแกสถานศกึษาในเขตรบัผิดชอบ 
๒.๒) สนับสนุนทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนที่เรียนดีแตฐานะยากจน 
๒.๓) สงเสริมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมแก

นักเรียนอยางทั่วถึง 
๒.๔) สงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียนเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการ

เรียนการสอน 
๒.๕) สงเสริมสนับสนุนจัดการศึกษา ศาสนา ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๓) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม 

๓.๑) เปาหมายการพัฒนา คือ การทําใหคนมีความสุข ซ่ึงประกอบดวย
การมีสุขภาพที่แข็งแรง ครอบครัวที่อบอุน มีสภาพแวดลอมที่ดี มี
สังคมที่สันติและเอ้ืออาทรตอกัน และสรางสังคมการเรียนรูตลอด
ชีวิต โดยการพัฒนาใหมีความรูและจริยธรรม และสงเสริมบทบาท
ของคณะสงฆและกิจกรรมของครอบครัว ที่ตองรวมมือกันอยาง
ใกลชิด 

๓.๒) ใหการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส
ในสังคมและผูประสบภัยธรรมชาติ 

๓.๓) สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก และเยาวชน และสงเสริมใหมี
สนามกีฬาประจําหมูบาน 

 ๓.๔) สนับสนุนและสงเสริมกีฬาทุกประเภท ทุกระดับทั้งเด็กนักเรียน 
เยาวชน ประชาชน 

 ๓.๕) สงเสริมสวัสดิการใหกลุมสตรี อสม. อบต. และองคการอื่น ๆ ที่
ทําคุณประโยชนใหกับสังคมโดยรวม 



 ๘๓

๓.๖) สงเสริมอนุรักษประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
งามของชุมชน เชนงานสงกรานต และงานประเพณีตาง ๆ 

 ๓.๗) ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ของรัฐบาลในโครงการที่ใช
งบประมาณสูง 

๒.๘.๔ นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑) ดานคมนาคม 

 ๑.๑) กอสรางถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ในหมูบานทุกหมูบาน 
 ๑.๒) กอสรางซอมแซมถนนลูกรัง เพ่ือใหขนถายผลิตผลทางการ

เกษตรใหสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ๑.๓) สรางและบํารุงถนนภายในหมูบาน ระหวางหมูบาน ตําบล ให

สะดวกในการสัญจรไปมา 
 ๑.๔) ปรับปรุงสรางระบบระบายน้ําในหมูบานและหามาตรการ

ปองกันน้ําทวมขังในหมูบาน 

๒) ดานแหลงนํ้า 

 ๒.๑) สรางและขยายเขตประปาในหมูบานและปรับปรุงซอมแซม
ระบบประปาในหมูบานที่มีปญหา 

 ๒.๒) สงเสริมบํารุงรักษา จัดหาแหลงน้ําอุปโภค บริโภคและแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตร 

 ๒.๓) สรางทํานบฝายน้ําลน ขุดลอกคลอง หนอง บึง เพ่ือการรเกษตร 

๓) ดานไฟฟาและแสงสวาง 

 ๓.๑) ขยายเขตไฟฟาใหครบทุกครัวเรือน 
 ๓.๒) ขยายซอมแซมไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 ๓.๓) ขยายเขตไฟฟาเขาสู พ้ืนที่เกษตรกรรม เพ่ือมุงพัฒนาการ

เกษตรแบบผสมผสาน 

๒.๘.๕ นโยบายดานเศรษฐกิจ 

๑) ภาคเกษตรกรรม 

  ๑.๑) สนับสนุนการทําการเกษตรใหเหมาะสมกับความตองการของ
ตลาด และศักยภาพของประชาชนในตําบล 



 ๘๔

 ๑.๒) สงเสริมกระบวนการเรียนรู ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๑.๓) สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน และปจจัยการผลิต 
 ๑.๔) พัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เ พ่ือสนับสนุน

นโยบาย หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 
 ๑.๕) พัฒนาและสงเสริมระบบการตลาดของสนิคา 

๒) ภาคอุตสาหกรรม 

 ๒.๑) จะสงเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนทุกชุมชน หมูบาน 
ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมหลักของตําบลใหไดรับการพัฒนาและขยาย
กิจการมากขึ้น เพ่ือใหเกิดการสรางงานสรางรายไดใหมากขึ้นดวย 

 ๒.๒) จะรวมมือกับกลุมแมบานเพ่ือหาลูทางในการพัฒนาอาชีพ เพ่ือ
ไมใหซํ้าซอนอาชีพแตละหมูบาน 

 ๒.๓) สงเสริมอุตสาหกรรมครัวเรือนที่มีศักยภาพ รวมทั้งปรับปรุง
ประสิทธิภาพกลุมอุตสาหกรรมที่ออนแอ กระตุนใหเกิดการ
พัฒนา เครือขายอุตสาหกรรมครัวเรือน ตลอดจนการเพิ่มมูลคา
ผลผลิต และจัดหาตลาดรองรับ 

 ๒.๔) สงเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรและกลุมอาชีพอ่ืนควบคูไปกับภูมิ
ปญญาทองถิ่น ในการเพิ่มมูลคาและใหความรูเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพ่ือการพัฒนาอาชีพ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุน
การเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม และเกษตรอินทรีย
เพ่ืออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 ๒.๕) สงเสริมโครงการพัฒนาศึกษาดูงานของบุคลากรและกลุมอาชีพ 

๒.๘.๖ นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑) แกไขปญหาการกําจัดขยะมูลฝอย รณรงคใหมีการจัดการขยะมูลฝอย 
โดยการคัดแยกและกําจัดขยะอยางถูกวิธี และจัดกิจกรรมเพื่อสราง
จิตสํานึกใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชน สรางคุณคาจากขยะ  

๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน โดยการสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

๓) ปรับปรุงแหลงน้ํา แหลงทรัพยากรธรรมชาติใหอยูในสภาพที่อํานวย
ประโยชนแกประชาชนใหมากที่สุด บําบัด และฟนฟูทรัพยากรที่เสื่อม
โทรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๔) จัดใหมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยภายในตําบล / แตละหมูบาน 



 ๘๕

๒.๘.๗ นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

- จะเชิดชูสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
- สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอย การปองกันความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสินของประชาชน โดยการเพิ่มบทบาทและหนาที่ของ อปพร. 
- สงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
- ปรับปรุงพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบล ใหสามารถบริการ

ประชาชนใหไดรับความสะดวกรวดเร็วและเปนธรรม 
- เสริมสร างบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลให มีความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
- สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา สนับสนุนการเลือกตั้งใน

ระบอบประชาธิปไตย เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางประชาชนกับ
องคการบริหารสวนตําบล 

- สงเสริมใหหนวยงานอื่นเขามามีสวนรวม ในการพัฒนาแบบบูรณาการ 

๒.๘.๘ นโยบายการมีสวนรวมของประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารงานตั้งแตการรับรูขอมูลขาวสาร แสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจทําอะไร อยางไร 
รวมทั้งการตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ไดแกการจัดทําแผนพัฒนา การจัดซื้อ-จัดจางของ
องคการบริหารสวนตําบล การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล การเสนอขอบัญญัติตาง ๆ 

๒.๘.๙ นโยบายดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

สนับสนุนและดําเนินการเพื่อใหการปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยสนับสนุน
ใหใชหลักการปองกันนําหนาการปราบปราม ผูเสพตองไดรับการรักษา ผูคาตองไดรับการ
ลงโทษโดยเด็ดขาดโดย 

- จะเขมงวดกับขาราชการไมวาจะเปนขาราชการการเมืองและเจาหนาที่
ของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของ และใหรางวัลและการคุมครองเปนพิเศษแก
เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนที่ใหความรวมมือในการปองกันและ
ปราบปราม ยาเสพติด 

- การฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของผูเสพยาเสพติด โดยใหผูติดยาเสพติด
สามารถเขารับการบําบัด และฟนฟูสภาพไดทันที โดยไมมีความผิดทาง
กฎหมาย เพ่ือใหผูเสพสามารถกลับเขาสูสังคมไดอยาง ปกติสุข 



 ๘๖

นโยบายทั้งหมดที่กลาวมานี้คือนโยบายหลักที่จะตองดําเนินการใหเห็นผลภายใน   
๔ ป น้ี และฝายบริหารจะตองดําเนินการดวยความโปรงใส ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย และ
แบบแผนของราชการ จึงขอนําเรียนตอสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพยนตทุกทาน 
ไดทราบ และรวมกันปฏิบัติตามหนาที่ของแตละคน ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และ
ประเทศชาติตอไป ๑๑๓ 

๒.๙ งานวิจัยที่เก่ียวของ 
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล      

ลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษารวบรวมแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดประเด็นปญหา รวมถึงการนํามาอธิบาย
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในการศึกษาครั้งน้ี โดยมีเน้ือหาสาระสําคัญดังตอไปน้ี 

๒.๙.๑ งานวิจัยที่เก่ียวของกับการบริหาร 

 สังคมของมนุษย เปนสังคมที่มีการรวมตัวเปนกลุม หมูเหลา เปนชุมชนขนาด    
ตางๆ ตั้งแตหมูบาน ตําบล เมือง และประเทศ จึงตองมีการจัดระบบระเบียบของสังคม เพ่ือให
สามารถดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ เปนไปดวยความเรียบรอย เพ่ือความอยูรอดสงบสุข และมี
ความกาวหนาในชุมชนเหลานั้น จึงเปนสาเหตุใหเกิด "สถาบันสังคม" และ "การบริหาร" ขึ้นมา  

 รัชนา  ศานติยานนท ไดศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบใหมของการบริหารจัดการที่ดีใน
มหาวิทยาลัย โดยไดใหขอสรุปในภาพรวมวา การบริการจัดการที่ดีเปนแนวทางปฏิบัติที่ยอมรับ
ในหมูผูที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษาในปจจุบัน จะเนนความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
สงเสริมใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติและความโปรงใสในขณะเดียวกันก็ยังคงให
ความสําคัญแกการมีสวนรวม การกระจายอํานาจ และความยุติธรรม นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาใหขอสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการมหาลัยในสวนตางๆ ที่สะทอน
องคประกอบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี๑๑๔ 

 ธนันชัย  รัตนไตรแกว ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินการบริหารตามหลัก     
ธรรมาภิบาล ของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค” ผลการวิจัยสรุปไดวา 

                                                  
๑๑๓สมบูรณ สิงหขาว, คําแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลลําพยนต, 

องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต, ๒๕๕๒.(ถายเอกสารเย็บเลม) 
๑๑๔รัชนา ศานติยานนท, รูปแบบใหมของการบริหารจัดการท่ีดีในมหาวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๖. 



 ๘๗

 ๑) โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาการบริหารงานโรงเรียนซึ่งอยูในแตละหลักของธรรมาภิบาล พบวา 
ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารงบประมาณ รองลงมา คือ 
ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานทั่วไป และดานวิชาการ ตามลําดับ 
 ๒) ผลการเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค จําแนกตามขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา และประสบการณในการบริหารโรงเรียน
พบวา ในภาพรวมและในแตละหลักไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณาเปนรายขอ ในหลักความ
คุมคาในเรื่องของการไดรับรางวัลดานวิชาการ ซ่ึงเปนผลมาจากการสงเสริมงานวิชาการ  
ระหวางโรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดกลาง และขนาดเล็กกับขนาดใหญ รวมทั้งประสบการณใน
การบริหารโรงเรียน ต่ํากวา ๑๐ ป และสูงกวา ๒๐ ป แตกตางกัน๑๑๕ 

พระจริญ จิรสุโภ (เมืองประทับ) ไดศึกษา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไดพบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   
ของเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทั้ง ๖ ดาน บุคลากรมีการบริหารงานตามหลัก   
ธรรมาภิบาล โดยภาครวมแลวอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดแตละดานพบวา มีการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากทุกดาน ปญหาที่ในการบริหารก็คือ บุคคลากร
บางสวนยังไมทราบของกฏหมายหรือขอบัญญัติตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานในแตละสวน
ของเทศบาล บุคลากรบางสวนยังเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวมและยังมีบางสวน
เห็นแกพวกพองของตนเอง การทํางานบางครั้งไมคอยเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวม 
การจัดสรรงบประมาณไมคลุมทุกพื้นที่ในเขตการปกครอง เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลไป
ในทิศทางเดียวกัน คือยึดหลักความถูกตองตามกฏหมาย และหลักเกณฑที่ชอบธรรม เทศบาล
ควรสรางทัศนคติดานคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นแกบุคลากรขาราชการในหนวยงาน เพ่ือ
เสริมสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นแกบุคลากร เพ่ือใหการบริหารงานมีความชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บุคลากรของเทศบาลควรปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตอสังคมและ
ใหบริหารตางๆดวยความจริงใจ การใหบริการใหมีความคุมคาเกิดประโยชนตอการพัฒนา
ชุมชน๑๑๖ 

                                                  
๑๑๕ธนันชัย รัตนไตรแกว, “การประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค”, 

วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค,๒๕๔๘), บทคัดยอ. 
๑๑๖พระจริญ จิรสุโภ, (เมืองประทับ) “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาตร),(กรุงเทพมหานคร:บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๒),บทคัดยอ. 



 ๘๘

สุภัทรมาศ จริยเวชชวัฒนา. ไดศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการเทศบาลตามหลัก
ธรรมาภิบาล : กรณีศึกษา เทศบาลตําบลบานฉาง” เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางคือ
ผูบริหารตําบลบานฉาง พนักงานเทศบาล และผูนําชุมชน จํานวน ๖ คน ผลการศึกษาพบวา ใน
การบริหารจัดการของเทศบาลบานฉางตามหลักธรรมาภิบาล ไดจัดทําโครงการตามนโยบาย
และเทศบัญญัติในดานตาง ๆ แตยังมีปญหาในเรื่องโครงสรางพื้นฐานการทํางานในเทศบาลยัง
ไมเปนระบบ โดยพนักงานสวนหนึ่งยังคงยึดติดกับระบบงานแบบเกา ไมยอมรับระเบียบ
กฎเกณฑใหมๆ ทางดานกระบวนการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารเทศบาลตําบลบาน
ฉาง พบวาเทศบาลตําบลบานฉางมีความเสมอภาคและการกระจายพัฒนาอยางทั่วถึงไมมีการ
เลือกปฏิบัติและไดจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนรวมกันจัดทําแผนพัฒนาการจัดซื้อจัดจาง 
กระบวนการตางๆ สวนใหญมีความเปดเผยตรงไปตรงมา พบวาคณะกรรมการชุมชนที่ไดรับ
การแตงตั้งเขามานั้นบางคนไมเห็นแกประโยชนชุมชน แตจะเขามาเพื่อหาผลประโยชนใหกับ
ตนเอง๑๑๗ 

มัทนา เหลืองนาคทองดี. ศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจในการบริหารองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาลของนักธุรกิจไทย โดยมีกลุมตัวอยางคือ ผูบริหารจากบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ผลการศึกษาพบวา อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนงงานบริหาร มี
ความสัมพันธกับความรูความเขาใจเรื่องธรรมาภิบาลอยางนัยสําคัญทางสถิติ โดยผูบริหารที่มี
อายุมากกวา ๔๐ ป การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และเปนผูบริหารระดับสูงมีความรูความ
เขาใจในเรื่องธรรมาภิบาล มากกวาผูบริหารที่มีอายุนอย การศึกษาระดับปริญญาตรี และเปน
ผูบริหารระดับกลาง นอกจากนั้นพบวา ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารระดับกลางมีการเปดรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับธรรมาภิบาลจากสื่อตางๆ คอนขางนอยมาก และยังพบวาผูบริหาร
ระดับสูงและผูบริหารระดับกลางมีทัศนะที่ดีตอการนาหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร
องคกร๑๑๘ 

 สุรชัย นาทองไชย ศึกษาวิจัยเรื่อง “สภาพการบริหารงานของคณะเทศมนตรี          
ตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ”              
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางทั้งที่มาจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลธัญญา และ
ประชาชนในเขตเทศบาล ตางมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาคณะเทศมนตรีบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลและตางพอใจเห็นดวยที่คณะเทศมนตรีนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ

                                                  
๑๑๗สุภัทรมาศ จริยเวชชวัฒนา, “การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาเทศบาล

ตําบลบานฉาง”, วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๗), หนา ๓๙. 
๑๑๘มัทนา เหลืองนาคทองดี, “ความรูความเขาใจในการบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาลของนักธุรกิจไทย”, 

งานวิจัย, หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ ๑๔, (วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, ๒๕๔๕), หนา ๕. 



 ๘๙

บริหารงาน ในหลักนิติธรรมมีการออกกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มีการเผยแพรประชาสัมพันธ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิและหนาที่ของประชาชน โดยความเสมอภาค ถูกตอง รักษา
ประโยชนของสวนรวม ในหลักความโปรงใส มีการเผยแพรขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยติดประกาศ ประชุมชี้แจงผานหอกระจายขาว/เสียงตามสายและ
วารสาร ในหลักการมีสวนรวม มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดซื้อ - จัดจาง การ
ประชุมสภาเทศบาล การเสนอออกกฎหมายขอบังคับ หลักความรับผิดชอบใหบริหารที่มี
คุณภาพ เปนธรรม ทั่วถึง และหลักความคุมคา โดยการปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับความสําคัญ
กอน - หลัง การจัดซื้อ - จัดจาง  เปนไปดวยความประหยัด มีการแตงตั้ง กรรมการตรวจสอบ
การใชงบประมาณ๑๑๙ 

 เสนาะ สภาพไทย พ.ท. ไดศึกษาเรื่อง “หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตาม
ความคิดเห็นของนักเรียนเสนาธิการทหารบก” ผลการศึกษาพบวา โดยสวนใหญแลวนักเรียน
เสนาธิการทหารบก จะใหความเห็นวาการบริหารบานเมืองและสังคมที่ดีของรัฐบาล มี
ความสําคัญอยูในระดับสูง ไดแก ดานความโปรงใส ดานการมีสวนรวม ดานความรับผิดชอบ 
ดานความคุมคา ดานนิติธรรม และดานคุณธรรม อยูในระดับปานกลางและจากการทดสอบ
สมมติฐานพบวา นักเรียนเสนาธิการทหารบกที่มี อายุ สถานภาพ การศึกษา ระดับรายได     
ชั้นยศ ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ และตําแหนงหนาที่ตางกันไมมีผลตอความคิดเห็นเรื่อง
การบริหารบานเมืองและสังคมที่ดีของรัฐบาลแตกตางกัน๑๒๐ 

จากการรวบรวมความคิดทางการวิจัยของทุกทานผูวิจัยไดสรุปวา การใชหลัก    
ธรรมาภิบาลทําใหองคการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานได อีกทั้งยังเปนกลไกใน
การควบคุมติดตามและตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรือองคการภายนอกมีสวนรวม ทั้งน้ีเพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกการบริหารองคการ เพราะการสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นใน
องคการ เปนการสรางสํานึกที่ดีในการบริหารงาน และการทํางานในองคการ และจัดระบบที่
สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามสํานึกที่ ดี ไมวาจะเปนในเรื่องของการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมสิ้นเปลือง การติดตามการทุจริต ความโปรงใส โดยคํานึงถึงผูที่เกี่ยวของที่จะ
ไดรับผลกระทบ เน่ืองจากผูที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐน้ัน จะ
เกี่ยวของกับประชาชนโดยตรง 

                                                  
 ๑๑๙สุรชัย นาทองไชย, “สภาพการบริหารของคณะเทศมนตรี ตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาเทศบาล
ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ”. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๘),หนา บทคัดยอ. 

๑๒๐เสนาะ สภาพไทย. พ.ท., “หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามความคิดเห็นของนักเรียนเสนาธิ
การทหารบก”, วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยบูรพา,๒๕๔๙), หนา บทคัดยอ.  



 ๙๐

๒.๙.๒ งานวิจัยที่เก่ียวของกับธรรมาภิบาล 

 หลักธรรมาภิบาลนับเปนเรื่องใหมที่มีความจําเปนตองปลูกฝงและสรางสรรคใหเกิด
ขึ้นกับทุกภาคสวนในสังคมไทย โดยการปรับเปลี่ยนความคิดและคุณคาใหมหรือปฏิรูปจาก
กระบวนทัศนเกา ระบบสถาบันเกาและวิธีการทํางานแบบเกา ซ่ึงเปนปญหาไมสามารถปรับตัว
ใหเผชิญกับกระแสของโลกยุคโลกาภิวัตนและสภาพแวดลอมในยุคใหมที่มีลักษณะซับซอน
เชื่อมโยงตอกันและมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วได ดังนั้นในการปรับเพ่ือ
สรางสรรคหลักธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นจําเปนที่จะตองรวมดําเนินการจากทุกภาคสวนในสังคม
อยางตอเน่ืองและไดมีผูทํางานวิจัยไวมากมายเพื่อศึกษาดังน้ี 

อรพินท สพโชคชัย ไดการศึกษาเรื่อง ศึกษาแนวทางการนําหลักธรรมาภิบาลมา
ประยุกตใชสําหรับการบริหารงานสวนทองถิ่นเพ่ือเสนอรูปแบบและแนวทางในการสราง          
ธรรมาภิบาล ในระดับตําบลและหมูบาน พบวา เลือก อบต. ชมพู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
ใชกระบวนการพัฒนาธรรมาภิบาลระดับ อบต. ซ่ึงเลือกประยุกตหลัก ธรรมาภิบาล ๔ หลัก
ไดแก หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม และความคุมคา สวนอีกสองหลักคือ 
หลักความรับผิดชอบ และหลักคุณธรรมยังไมไดดําเนินการเพราะเปนเรื่องนามธรรม๑๒๑ 

สิริวิภา ศรีปลั่ง ศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลดานการมีสวนรวม
ของประชาชนในการปฏิบัติงานของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ” ผลการศึกษาพบวาตัวชี้วัดธรรมาภิบาล ดานการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ปฏิบัติงานของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุแบงออกเปน ๓ 
ดาน คือ ดานสุขาภิบาลอาหาร ดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม ในแตละดานมีตัวชี้วัดการมีสวน
รวม ๔ ประเด็น คือ ๑. การมีสวนรวมในการตัดสินใจในการวางแผนและนโยบาย ๒. การมีสวน
รวมในการปฏิบัติการ ๓. การมีสวนรวมในผลประโยชน ๔. การมีสวนรวมในการประเมินผล 

 นอกจากนี้ การศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในแตละดานของ
ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่กลาวขางตนของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ในภาพรวมทั้งหมดอยูในระดับปานกลาง คือ คาเฉลี่ยระหวาง ๑.๗๐ - ๑.๙๖ แตเม่ือ

                                                  
๑๒๑อรพินท สพโชคชัย, แนวทางการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชสําหรับการบริหารงาน

สวนทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, ๒๕๔๓), หนา ๔๕.  



 ๙๑

พิจารณารายดาน พบวา ดานสิ่งแวดลอมคาเฉลี่ย ๑.๙๖ รองลงมาดานสุขภาพคาเฉลี่ย ๑.๗๙  
และดานสุขาภิบาลอาหารคาเฉลี่ย ๑.๗๐ ตามลําดับ๑๒๒ 

นภดล สุรนัครินทร. ไดทําการศึกษาคนควาเรื่อง การนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับ
ใชในองคการบริหารสวนตําบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม พบวาการนําหลัก   
ธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคการบริหารสวนตําบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม  
ในภาพรวมอยูในเชิงบวก เม่ือเปรียบเทียบตามปจจัยดานบุคคล พบวาประชาชนที่มีเพศ อายุ  
ระดับการศึกษา ตางกัน มีทัศนะตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชใน อบต. ไมแตกตางกัน 
และเม่ือเปรียบเทียบตามปจจัยดานขนาดของ อบต. และการมีสวนรวมในการดําเนินการของ  
อบต. แตกตางกัน สวนปจจัยดานความรูความเขาใจใน อบต. ไมแตกตางกัน สวนปจจัยดาน
ขนาดของ อบต. ไมมีความสัมพันธกับปจจัยดานการมีสวนรวมในการดําเนินการของ อบต.๑๒๓ 

เบญจวรรณ วันดีศรี. ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาความเปนธรรมาภิบาลของนายก
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด ผลวิจัยพบวานายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
จังหวัดรอยเอ็ดมีธรรมาภิบาลในภาพรวมอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
ความมีประสิทธิภาพ ดานความรับผิดชอบ ดานคุณธรรม ดานนิติธรรม มีธรรมาภิบาลระดับสูง 
สวนดานความโปรงใส ดานการสวนรวม มีธรรมาภิบาลต่ํา สําหรับปจจัยตางๆ ซ่ึงไดแกความรู
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ และความรูความเขาใจในการปกครองดวยหลักธรรมาภิบาล 
ผลการวิจัยพบวามีความสัมพันธกับธรรมาภิบาลของนายองคการบริหารสวนตําบล ขณะที่อายุ 
ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับธรรมาภิบาลของนายกองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
รอยเอ็ด๑๒๔  

เตือนใจ ฤทธิจักร. ไดทําการวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลในการบริหารสถาบันนิติ
วิทยาศาสตรตามทัศนะของบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม” พบวา บุคลากร
สถาบันนิติวิทยาศาสตรทั้งเพศชายและหญิงมีทัศนะตอธรรมาภิบาลในการบริหารสถาบันนิติ

                                                  
 ๑๒๒สิริวิภา ศรีปล่ัง, “การศึกษาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลดานการมีสวนรวมของประชาชนในการปฏิบัติงานของ
สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ”, วิทยานิพนธศิลปศาสตร  มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๘), บทคัดยอ. 

๑๒๓นภดล สุรนัครินท, “การนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคการบริหารสวนตําบลตามทัศนะ
ของประชาชนจังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๗), หนา ก. 

๑๒๔เบญจวรรณ วันดีศรี, “การศึกษาความเปนธรรมาภิบาลของนายกองคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดรอยเอ็ด”,  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, ๒๕๔๖), 
บทคัดยอ. 



 ๙๒

วิทยาศาสตรไมแตกตางกัน ซ่ึงอาจเปนเพราะสถาบันนิติวิทยาศาสตรใหความสําคัญกับ
พนักงานและเจาหนาที่ทุกคน ทั้งเพศชายและเพศหญิงอยางเทาเทียมกันในทุกๆ ดาน ๑๒๕ 

จากผลงานวิจัยขางตนผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ธรรมาภิบาลในปจจุบันนับวามี
ความสําคัญตอการบริหารงานในองคกรอยางมาก หากมีการนําแนวคิดธรรมาภิบาลไปสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจังและตอเน่ือง จะทําใหองคกรเขมแข็ง มีความชอบธรรมดานกฎหมาย มี
เสถียรภาพ มีโครงสรางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
อน่ึงการวิจัยการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเพี่อเปนการหา
แนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
อยางเหมาะสมที่สุด แนวทางในการใชหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลใหเกิด
ประโยชนสูงสุดควรมีการกําหนดนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานตลอดจนสรางความเขาใจ
และเสริมสรางกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางาน
ขององคการบริหารสวนตําบลตอไป 

๒.๙.๑ งานวิจัยที่เก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบล  

 การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการกระจายอํานาจ
สูทองถิ่น เปนการปกครองดวยตนเองตามกฎหมายปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงประชาชนสามารถ
เขาไปมีสวนรวมในองคการไดแสดงความคิดเห็นการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลได มี
ผูวิจัยหลายทานไดรวมขอมูลในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลดังน้ี 

ธินิตา ฐิติภากร ศึกษาวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความโปรงใสในการบริหารงาน
ของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม พบวา ความโปรงใสของ
เทศบาลตําบลอยูในระดับปานกลาง และองคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับมาก และเม่ือ
เปรียบเทียบความโปรงใสในการบริหารงานเทศบาล ๑) การเปดเผยขอมูล ๒) การใหประชาชน
มีสวนรวมในกิจกรรมของรัฐ๓) ความรับผิดชอบในการบริหารงานอยูในระดับมาก ๔) การให
ประชาชนติดตาม ตรวจสอบการบริหารงาน๑๒๖ 

                                                  
๑๒๕เตือนใจ ฤทธิจักร, “ธรรมาภิบาลในการบริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตรตามทัศนะของบุคลากร

สถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขายุทธศาสตรการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๕๕๐), บทคัดยอ. 
 ๑๒๖ธนิตา ฐิติภากร, “การศึกษาเปรียบเทียบความโปรงใสการบริหารงานของเทศบาลตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม”,วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๖), หนา ก. 



 ๙๓

รหัส แสงผอง. ไดวิจัยเรื่อง กระบวนการบริหารการพัฒนาทองถิ่นตามหลัก      
ธรรมาภิบาลของกรรมการบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดจันทบุรี 
ผลการวิจัยพบวา๑๒๗ 
 ๑) กรรมการบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดจันทบุรี 
และมีกระบวนการบริหารการพัฒนาทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก โดยมี
กระบวนการบริหารการพัฒนาทองถิ่นตามหลักคุณธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ
กระบวนการบริหารการพัฒนาทองถิ่นตามหลักความคุมคา สําหรับคาเฉลี่ยที่มีคาต่ําสุด คือ 
กระบวนการบริหารการพัฒนาทองถิ่นตามหลักความรับผิดชอบ 
 ๒) กรรมการบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดจันทบุรี ที่
มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตางกันมีกระบวนการ
บริหารการพัฒนาทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

๓) กรรมการบริหาร และสมาชิกสภาองคสภาองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
จันทบุรี ที่มีตําแหนงของกรรมการบริหารและสมาชิกสภา จํานวนคร้ังที่เขามาดํารงตําแหนงใน
องคการบริหารสวนตําบล และระดับชั้นขององคการบริหารสวนตําบลแตกตางกัน มีกระบวนการ
บริหารการพัฒนาทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

อภิชาต โชติชัชวาลกุล. ไดศึกษาหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบล กรณีศึกษาเขตอําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย พบวา  
(๑) ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ทั้ง ๖  
ดานอยูในระดับมาก ( ๒) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลเปนรายดาน จําแนกตาม
ตําแหนง เพศ อายุ พบวาแตกตางกันตามหลักนิติธรรมและหลักการมีสวนรวม จําแนกตาม
ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการทํางานพบวาไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ ๐.๐๕       
(๓) ปญหาและแนวทางในการทํางาน ขององคการบริหารสวนตําบลพบวา จะตองมีการทํางาน
แบบโปรงใส มีความรับผิดชอบตอหนาที่และยุติธรรม มีการวางแนวทางการทํางานรวมกัน
ระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับประชาชน๑๒๘ 

                                                  
 ๑๒๗รหัส แสงผอง, “กระบวนการบริหารการพัฒนาทองถ่ินตามหลักธรรมาภิบาลของกรรมการบริหาร
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดจันทบุรี”, วิทยานิพนธครุศาสตร มหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี, ๒๕๔๗), บทคัดยอ. 

๑๒๘อภิชาต โชติชัชวาลกุล, “หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานขององคการบริหารงานสวนตําบล 
กรณีศึกษาในเขตอําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี, รายงานการศึกษาอิสระปริญารัฐประศาสนสาตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๐), บทคัดยอ 
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารสวนตําบลพบวา การบริหารงาน
สวนองคการบริหารสวนตําบลควรใหมีการปรับปรุงแกไขระบบการบริหารงานในดานอํานาจ
หนาที่ ในการใหบริการสาธารณะ โดยรัฐตองเรงดําเนินการสนับสนุนบุคลากรและกระจาย
งบประมาณไปยังองคการบริหารสวนตําบล และรัฐควรใหคําแนะนําและสงเสริมความรูแก
พนักงานเจาหนาที่อยางตอเน่ือง ซ่ึงในที่น้ีในการจัดเก็บภาษีอากรและรายไดตาง ๆ ตามที่
กฎหมายกําหนดไว ควรมีการประเมินและตรวจสอบอยางตอเน่ือง อน่ึง ควรเนนการแกไข ใน
เรื่องของการกําหนดแผน และนโยบายในการพัฒนาองคการอยางตอเน่ือง โดยทั้งสองฝายตอง
ใหความรวมมือแกกันและกันในการปฏิบัติงานทุกขบวนการ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบ
การบริหารงานและเปนแหลงใหบริการแกประชาชนในทองถิ่นอยางเปนทางการ 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวาการนําหลักการบริหารการ
จัดการบานเมืองที่ดี มาใชในในการบริหารจําเปนอยางมาก เพราะหลักการดังกลาวมีใหความ
เปนธรรมกับทุกคนสามารถตรวจสอบไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเปนระบบระเบียบ
พรอมที่จะเปดเผยและมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลตรวจสอบการดําเนินการและการ
บริหารจัดการที่ดี เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานของทุกภาคสวนซึ่งจะสงผลให
ภาพพจนขององคกรโดยรวมดีขึ้น และเปนสังคมที่เติบโตดวยความแข็งแกรงอันจะชวยให
ประเทศชาติมีความสงบสุขและพัฒนาอยางรวดเร็วและยั่งยืน 
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๒.๑๐ กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
งานวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค” ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 
ประกอบดวยตัวแปรตน (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables)      
ดังแผนภาพที่ ๒.๓ 

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)  (Dependent Variables) 

   
ขอมูลประชากร  งานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ 
๑. เพศ  องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา 
๒. อายุ  จังหวัดนครสวรรค ทั้ง ๖ ดาน คือ 
๓. ระดับการศึกษา  ๑. ดานนิติธรรม 
๔. อาชิพ  ๒. ดานคุณธรรม 

  ๓. ดานความโปรงใส 
  ๔. ดานการมีสวนรวม 
  ๕. ดานความรับผิดชอบ 
  ๖. ดานความคุมคา 
   

แผนภาพที่  ๒.๖  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 



บทที่ ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค” การวิจัยครั้งน้ีเปน
งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับ
ขั้นตอนของระเบียบวิธีการวิจัย ดังน้ี 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงเปนการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

๓.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ๑. กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนผูที่มีอายุตั้งแต ๑๘ ปขึ้น

ไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
ประชาชนผูมีอายุตั้งแต ๑๘ ป ขึ้นไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง จํานวน ๓,๔๒๔ คน  

๒. กลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนผูที่มีอายุตั้งแต ๑๘ ป 
ขึ้นไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
ซ่ึงใชวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (Sturatified Sampling) และกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ เครซี่และมอแกรน (Kerjcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยาง 
จํานวน ๓๔๕ คน 
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ตารางที่ ๓.๑ จํานวนกลุมตัวอยางประชาชนผูที่มีอายุตั้งแต ๑๘ ปขึ้นไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง จําแนก
ตามจํานวนเขตหมูบาน ขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรค๑ 

เขต หมูบานขององคการบริหาร
สวนตําบลลําพยนต 

ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ทั้งหมดของ อบต. 

ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
กลุมตัวอยางใชหมูบานละ 

๑ หมูบานลําพยนต ๒๖๕ ๓๕ 
๒ หมูบานน้ําวิ่ง ๘๔๐ ๓๕ 
๓ หมูบานตะบองนาค ๓๖๓ ๓๕ 
๔ หมูบานพุลําใย ๓๒๙ ๓๕ 
๕ หมูบานพุนาค ๒๓๑ ๓๕ 
๖ หมูบานโคงสงา ๓๙๒ ๓๕ 
๗ หมูบานพุสะอาด ๙๗ ๓๐ 
๘ หมูบานหนองใหญ ๓๒๔ ๓๕ 
๙ หมูบานซับไพรเงิน ๒๗๙ ๓๕ 
๑๐ หมูบานหนองปลาใหล ๓๐๔ ๓๕ 
รวม ๑๐  หมูบาน  ๓,๔๒๔ คน  ๓๔๕ คน 

๓.๓ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยมีลักษณะของแบบสอบถาม การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังน้ี 

๓.๓.๑  ลักษณะเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงแบบสอบถาม
ออกเปน ๓ ตอนและมีลักษณะ ดังน้ี 

 ตอนที่ ๑ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) 

                                                  
 ๑พรชัย เทศเจริญ,แบบสรุปผลการใชสิทธ์ิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น กรณี
ครบวาระ วันเลือกต้ัง.องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต ๒๕๕๒.(ถายเอกสารเย็บเลม) 
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 ตอนที่  ๒  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา   
จังหวัดนครสวรรค ประกอบดวย ๑) ดานหลักนิติธรรม ๒) ดานหลักคุณธรรม ๓) ดานหลัก    
ความโปรงใส ๔) ดานหลักการมีสวนรวม ๕) ดานหลักความรับผิดชอบ ๖) ดานหลักความคุมคา 
มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) มี ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก  
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
   ๑   หมายถึง   เห็นดวยนอยที่สุด 
  ๒   หมายถึง   เห็นดวยนอย 
  ๓   หมายถึง   เห็นดวยปานกลาง 
  ๔   หมายถึง   เห็นดวยมาก 

   ๕   หมายถึง   เห็นดวยมากที่สุด 

 ตอนที่ ๓  แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

ตอนที่ ๔  แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอ  
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรค มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open ended Questionnaire) 

๓.๓.๒ การสรางและหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามและนําแบบสอบถามมาหาคุณภาพ โดยการ
หาความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังน้ี 

๑.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
จากพระไตรปฎก หนังสือ เอกสารและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของ แลวกําหนดเปนกรอบให
ครอบคลุมเน้ือหาและวัตถุประสงคที่ทําการวิจัย 

  ๒.  สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามกรอบที่กําหนดไว 

  ๓.  หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) จํานวน ๕ ทาน ไดแก 
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๑. พระมหาวรัญู วรฺู ตําแหนงหนาที่การงาน 
หัวหนาศูนยบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค 

๒. อาจารยรุงอรุณ  อบเชย ตําแหนงหนาที่การงาน 
รองผูอํานวยการฝายวางแผนและวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค 

๓. ผศ.ดร. วรกฤต เถื่อนชาง ตําแหนงหนาที่การงาน 
รองหัวหนาศูนยบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค 

๔. ผศ.ดร. สุพรต บุญออน ตําแหนงหนาที่การงาน 
อาจารยประจําสาขาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค 

๕. อาจารยศศิกิจจ อํ่าจุย ตําแหนงหนาที่การงาน 
อาจารยประจําสาขาวิชารฐัศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค 

 
 จากนั้น นํามาหาคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงคของแตละขอ (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) ไดคา IOC มากกวา ๐.๕ ขึ้นไปทุกขอ 

  ๔.  หาความเชื่อม่ัน (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไข
จากผูเชี่ยวชาญแลว ไปทดลองใชกับประชาชนที่ไมไดเปนกลุมตัวอยางจํานวน ๓๐ คน แลว
นํามาตรวจใหคะแนน เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficent) ของความเชื่อม่ัน ตาม
วิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ ๐.๙๖๐ 

  ๕.  ปรับปรุงแบบสอบถามใหสมบูรณและเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพแบบสอบถามเปนฉบับสมบูรณเพ่ือใชในการวิจัย
ตอไป 
 



 ๑๐๐

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลัก     

ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ซ่ึงมี
ขั้นตอนดังน้ี 

๑.  ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามและขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะหไปยังหนวยงานที่ทําการวิจัยเพ่ือขอความ
รวมมือในการเก็บขอมูลภาคสนาม จากกลุมตัวอยาง 

๒. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน ๓๔๕ คน โดยการ
นําแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณแลว ไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองกับประชาชนขององคการ
บริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

๓. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ตอบเสร็จแลวมาตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณ 
แลวนําไปทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย

ทางสังคมศาสตร ดังน้ี 

๑. ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล วิเคราะหโดยการหา คาความถี่ (Frequency) และ 
คารอยละ (Percentage) 

๒. ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค วิเคราะหโดยการหา คาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

๓. การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดย 
การทดสอบคา ที (t–test) ในกรณีตัวแปรตน ๒ กลุม และทดสอบคา เอฟ (F– test) โดยวิธีการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA ) ในกรณีตัวแปรตนตั้งแต ๓ ตัวขึ้นไป 

๔. ขอมูลปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ที่ไดจาก
แบบสอบถามปลายเปด วิเคราะหโดยการเขียนความเรียงประกอบตาราง 



 ๑๐๑

๕. เกณฑการพิจารณาคาเฉลี่ยเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค มีดังน้ี๒ 

ชวงคาเฉลี่ย การแปลความหมาย 

 ๔.๒๑ – ๕.๐๐ ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
อยูในระดับมากที่สุด 

 ๓.๔๑ – ๔.๒๐ ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
อยูในระดับมาก 

 ๒.๖๑ – ๓.๔๐ ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
อยูในระดับปานกลาง 

 ๑.๘๑ – ๒.๖๐ ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
อยูในระดับนอย 

 ๑.๐๐ – ๑.๘๐ ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
อยูในระดับนอยที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                  
 ๒ชูศรี วงศรัตนะ, เทคนิคการใชสถิติเพื่อการวิจัย, พิมพครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร :  
เทพเนรมิต, ๒๕๔๑), หนา ๗๕. 



 ๑๐๒

บทที่ ๔ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
ผูวิจัยนําแบบสอบถาม ที่รวบรวมไดจากประชากรจํานวน ๓๔๕ คนมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปการวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร ผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน ๔ ตอน 
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี ซ่ึงผูวิจัยไดแบงการนําเสนอออกเปน ๔ สวน ดังน้ี 

 ๔.๑  ขอมูลสวนบุคคลของของผูตอบแบบสอบถาม 
 ๔.๒ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
 ๔.๓ เปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ

บรหิารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
 ๔.๔ ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

๔.๑ สถานภาพสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยไดศึกษาสถานภาพ
โดยทั่วไปของประชาชนผูที่มีอายุตั้งแต ๑๘ ปขึ้นไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในเขตองคการบริหาร  
สวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และอาชีพ ผลการวิเคราะหขอมูลดานสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังใน
ตารางที่ ๔.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๓

ตารางที่  ๔.๑   คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

 (n = ๓๔๕) 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

๑. เพศ 
 ชาย ๑๗๗ ๕๑.๓๐ 
 หญิง ๑๖๘ ๔๘.๗๐ 
๒. อายุ 
 ต่ํากวา ๒๐ ป ๙๓ ๒๗.๐๐ 
 ๒๑ - ๓๐ ป ๕๗ ๑๖.๕๐ 
 ๓๑ - ๔๐ ป ๑๒๙ ๓๗.๔๐ 
 ๔๑ - ๕๐ ป ๕๓ ๑๕.๔๐ 
 ๕๑ - ๖๐ ป ๑๓ ๓.๘๐ 
๓. ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษา ๑๒๘ ๓๗.๑๐ 
 ม.๓ - ม.๖ หรือ ปวช ๑๗๐ ๔๙.๓๐ 
 ปวส. - ปริญญาตร ี ๔๗ ๑๓.๖๐ 
๔. อาชีพ 
 รับราชการ ๔๖ ๑๓.๓๐ 
 ธุรกิจสวนตัว ๑๗ ๔.๙๐ 
 เกษตรกร ๑๕๘ ๔๕.๘๐ 
 รับจาง ๔๗ ๑๓.๖๐ 
 อ่ืน ๆ ระบุ ................ ๗๗ ๒๒.๓๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๑๗๗ 

คน คิดเปนรอยละ ๕๑.๓๐ มีอายุตั้งแต ๓๑ - ๔๐ ป จํานวน ๑๒๙ คน คิดเปนรอยละ ๓๗.๔๐ มี
ระดับการศึกษา ม.๓ - ม.๖ หรือ ปวช. จํานวน ๑๗๐ คน  คิดเปนรอยละ ๔๙.๓๐ และมีอาชีพ
เกษตรกร จํานวน ๑๕๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๕.๘๐ 
 



 ๑๐๔

๔.๒  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
 ความคิดเห็นของประชาชาชนกลุมตัวอยางตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวม และ 
รายดาน จําแนกตามหลักนิติธรรม (การบริหารงานตามกฎหมาย ขอบังคับตางๆ ดวยความ
ถูกตองดีงาม เพ่ือใหเปนตัวอยางที่ดีแกสังคม), หลักคุณธรรม (การปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรยึด
ม่ันความถูกตองดีงาม สรางคุณภาพชีวิตของคนในสังคมใหดีขึ้น), หลักความโปรงใส 
(กระบวนการทํางานและกฎเกณฑตางๆ มีการเปดเผยตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได), 
หลักการมีสวนรวม (การบริหารงานที่เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรับรูการวางแผนการ
ปฏิบัติงานในการทํางานรวมกัน),หลักความรับผิดชอบ (การปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรและ
ผูบริหารใสใจตอปญหาอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม),และหลักความคุมคา (การบริหารการ
ใชทรัพยากรตางๆ ในการดําเนินงานอยางเหมาะสม), โดยภาพรวม รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ ๔.๒ – ๔.๘ 

ตารางที่  ๔.๒  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม 

 (n = ๓๔๕) 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น  

การแปลผล 
X  S.D. 

๑. หลักนิติธรรม ๓.๕๗ ๐.๗๔ มาก 
๒. หลักคุณธรรม ๓.๔๙ ๐.๗๕ มาก 
๓. หลักความโปรงใส ๓.๓๑ ๐.๖๔ ปานกลาง 
๔. หลักการมีสวนรวม ๓.๕๒ ๐.๗๕ มาก 
๕. หลักความรับผิดชอบ ๓.๖๑ ๐.๗๐ มาก 
๖. หลักความคุมคา ๓.๖๕ ๐.๗๐ มาก 

ภาพรวม ๓.๕๒ ๐.๖๒ มาก 

จากตารางที่  ๔.๒  พบวา ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม พบวาอยูในระดับมาก (X = ๓.๕๒) และเม่ือพิจารณารายละเอียด
ในแตละดานพบวา ดานหลักความโปรงใส อยูในระดับปานกลาง สวนดานอ่ืนๆ อยูในระดับมาก
ทุกดาน 



 ๑๐๕

ตารางที่  ๔.๓  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  ดานหลักนิติธรรม 

  (n = ๓๔๕) 

ดานหลักนิติธรรม 
ระดับความคิดเห็น  

การแปลผล 
X  S.D. 

๑. ผูบริหารปฏิบัติตอประชาชนดวยความเสมอภาคไม
เลือกปฏิบัติ ๓.๗๘ ๐.๘๑ มาก 

๒. เปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับขอบังคับตางๆ ที่จะมีผลบังคับใชกับชุมชน ๓.๕๑ ๑.๐๕ มาก 

๓. การบริหารงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ๓.๖๑ ๐.๘๘ มาก 

๔. มี ก า รปรั บปรุ ง กฎระ เบี ยบ ให เ หมาะสมกั บ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ๓.๕๐ ๐.๙๕ มาก 

๕. การปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลเปนไปอยางถูกตองตามกฏหมาย ๓.๔๒ ๐.๙๔ มาก 

ภาพรวม  ๓.๕๗ ๐.๗๔ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๓ พบวา ระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานหลักนิติธรรม 
โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X = ๓.๕๗) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละขอพบวา 
ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานหลักนิติธรรมอยูในระดับมากทุกขอ 
 

 

 

 

 



 ๑๐๖

ตารางที่  ๔.๔   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  ดานหลักคุณธรรม 

  (n = ๓๔๕) 

ดานคุณธรรม 
ระดับความคิดเห็น  

การแปลผล 
X  S.D. 

๑. ผูบริหารมีการปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมบน
พ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ๓.๕๓ ๐.๙๔ มาก 

๒. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธดี สุภาพออนโยน และมี
ไมตรีจิตพรอมใหบริการ ๓.๔๙ ๐.๘๗ มาก 

๓. บุคลากร มีความซื่อสัตยสุจริต ยึดม่ันในศีลธรรมและ
จริยธรรม ๓.๕๒ ๐.๙๓ มาก 

๔. บุคลากร ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีในสังคม ๓.๔๘ ๐.๘๕ มาก 
๕. บุคลากร บริหารงานโดยยึดหลักความถูกตองและ

เปนธรรม ๓.๔๑ ๐.๙๓ มาก 
ภาพรวม  ๓.๔๙ ๐.๗๕ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๔ พบวา ระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานหลักคุณธรรม
โดยรวมมีความคิดเห็น อยูในระดับมาก (X = ๓.๔๙) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละขอพบวา 
ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานหลักคุณธรรมอยูในระดับมากทุกขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๗

ตารางที่  ๔.๕   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  ดานหลักความโปรงใส 

  (n = ๓๔๕) 

ดานความโปรงใส 
ระดับความคิดเห็น  

การแปลผล 
X  S.D. 

๑. มีการประกาศใหบุคลากรรับทราบเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชนในการไดรับสวัสดิการตางๆ ๓.๑๓ ๐.๙๕ ปานกลาง 

๒. การบริหารงานกิจกรรมตางๆมีการสรุปและเปดเผย
ตอสาธารณะ ๒.๘๘ ๑.๐๕ ปานกลาง 

๓. กระบวนการทํางานของ อบต.ทํางานอยางเปดเผย
และตรงไปตรงมา  พรอมที่จะไดรับการตรวจสอบ ๓.๕๐ ๐.๗๙ มาก 

๔. เปดโอกาสใหประชาชนติดตามตรวจสอบการทํางาน
ขององคการบริหารงานสวนตําบล ๓.๕๒ ๐.๘๓ มาก 

๕. ขอมูลขาวสารที่ เผยแพรตอสาธารณะชนมีความ
ถูกตองตรงกับความเปนจริง ๓.๕๑ ๐.๘๔ มาก 

ภาพรวม  ๓.๓๑ ๐.๖๔ ปานกลาง 

 จากตารางที่ ๔.๕ พบวา ระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานหลักความ
โปรงใสโดยรวมมีความคิดเห็น อยูในระดับปานกลาง (X = ๓.๓๑) เม่ือพิจารณารายละเอียดใน
แตละขอพบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก มีการประกาศใหบุคลากรรับทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชนในการไดรับ
สวัสดิการตางๆ และการบริหารงานกิจกรรมตางๆ มีการสรุปและเปดเผยตอสาธารณะ สําหรับ   
ขออ่ืนๆ ที่เหลือประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตําบล   
ลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรคอยูในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๘

ตารางที่  ๔.๖   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  ดานหลักการมีสวนรวม  

  (n = ๓๔๕) 

ดานการมีสวนรวม 
ระดับความคิดเห็น  

การแปลผล 
X  S.D. 

๑. เปดโอกาสใหประชาชนเขา ไปมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเรื่องสําคัญที่มีผลกระทบตอประชาชน 

๓.๕๖ ๐.๘๗ มาก 

๒. อบต.มีการจัดเวทีประชาคมในการรับฟงปญหาและ
ความตองการของประชาชน ๓.๕๘ ๐.๘๑ มาก 

๓. อบต.เปดโอกาสใหประชาชนไดเสนอความคิดเห็นใน
การแกไขปญหา 

๓.๕๑ ๐.๘๗ มาก 

๔. อบต.มีการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวน
รวมในการประเมินผลงาน ๓.๕๐ ๐.๘๕ มาก 

๕. อบต.มีการแตงตั้งตัวแทนประชาชนเขารวมในการ
จัดซื้อจัดจาง 

๓.๔๗ ๐.๙๑ มาก 

ภาพรวม  ๓.๕๒ ๐.๗๕ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๖ พบวา ระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานหลักการมีสวน
รวม โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X = ๓.๕๒) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละขอ
พบวา ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร
สวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานหลักการมีสวนรวมอยูในระดับมากทุกขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๙

ตารางที่  ๔.๗  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  ดานหลักความรับผิดชอบ  

  (n = ๓๔๕) 

ดานความรับผิดชอบ ระดับความคิดเห็น  การแปลผล 
X  S.D. 

๑. มีการนําโครงการกิจกรรม  หรือแผนงานที่แถลงไว
ไปดําเนินการใหเห็นเปนรูปธรรม ๓.๗๔ ๐.๘๓ มาก 

๒. อบต .นําโครงการกิจกรรมที่ผ านกระบวนการ
ประชาคมไปบรรจุอยูในแผนพัฒนาประจําปของ 
อบต. ๓.๖๙ ๐.๙๒ มาก 

๓. มีการใหบริการตางๆดวยความรับผิดชอบตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ๓.๗๘ ๐.๙๑ มาก 

๔. มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของ
องคกรอยางชัดเจน ๓.๕๗ ๐.๘๓ มาก 

๕. รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนหรือผูมีสวนได
เสียโดยตรงเพื่อใชประกอบในการตัดสินใจ ๓.๕๒ ๐.๘๒ มาก 

ภาพรวม  ๓.๖๑ ๐.๗๐ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๗ พบวา ระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานหลักความ
รับผิดชอบโดยรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = ๓.๖๑) เม่ือพิจารณารายละเอียดใน    
แตละขอพบวา ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานหลักความรับผิดชอบ
อยูในระดับมากทุกขอ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๐

ตารางที่  ๔.๘ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอ
ตากฟา จังหวัดนครสวรรค  ดานหลักความคุมคา  

  (n = ๓๔๕) 

ดานความคุมคา 
ระดับความคิดเห็น  

การแปลผล 
X  S.D. 

๑. ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  ใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอสวนรวมและชุมชน ๓.๕๗ ๐.๘๔ มาก 

๒. มีการณรงคใหบุคลากรประหยัดพลังงาน ๓.๘๓ ๐.๘๑ มาก 
๓. การจัดสรรตําแหนงบุคลากรมีความเหมาะสมและ

ความชํานาญเฉพาะดานในการปฏิบัติหนาที่ ๓.๖๘ ๐.๗๗ มาก 
๔. การใชงบประมาณมีความคุมคา  เม่ือเปรียบเทียบ

กับผลงานที่ไดรับ ๓.๖๓ ๐.๗๖ มาก 
๕. การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ๓.๕๕ ๐.๗๐ มาก 

ภาพรวม ๓.๖๕ ๐.๖๒ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๘ พบวา ระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานหลักความคุมคา
โดยรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X = ๓.๖๕) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละขอพบวา 
ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร   
สวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานหลักความรับผิดชอบอยูในระดับมาก
ทุกขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๑

๔.๓  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตาม  
หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามสถานภาพของบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ซ่ึงไดแสดงความคิดเห็นตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไดแก ดานนิติธรรม ดานคุณธรรม ดานความโปรงใส ดานการ
มีสวนรวม ดานความรับผิดชอบ และดานความคุมคา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล อันไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแตกตางระหวาง
ตัวแปร ตามสมมติฐาน ดังน้ี 

สมมติฐานที่ ๑ บุคคลที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล  แตกตางกัน 
ตารางที่ ๔.๙  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตาม    

หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา  
จังหวัดนครสวรรค  จําแนกตามเพศ 

  (n = ๓๔๕) 

หลักธรรมาภิบาล 
เพศ 

t Sig. 
X  S.D X  S.D 

หลักนิติธรรม ๓.๕๙ ๐.๗๕ ๓.๕๔ ๐.๗๓ ๐.๖๖ .๕๐๘ 
หลักคุณธรรม ๓.๕๘ ๐.๗๘ ๓.๓๙ ๐.๗๐ ๒.๒๘ .๐๒๓* 
หลักความโปรงใส ๓.๓๕ ๐.๖๖ ๓.๒๖ ๐.๖๑ ๑.๓๕ .๑๗๘ 
หลักการมีสวนรวม ๓.๕๕ ๐.๘๗ ๓.๕๐ ๐.๗๒ ๐.๖๕ .๕๑๖ 
หลักความรับผิดชอบ ๓.๖๐ ๐.๗๕ ๓.๖๒ ๐.๖๖ ๐.๒๕ .๘๐๔ 
หลักความคุมคา ๓.๖๖ ๐.๗๕ ๓.๖๔ ๐.๖๔ ๐.๒๓ .๘๒๑ 

รวม ๓.๕๕ ๐.๖๖ ๓.๔๙ ๐.๕๘ ๐.๙๔ .๓๔๗ 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ ๐.๐๕     

 จากตารางที่ ๔.๙ พบวา ประชาชนที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา    
จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวมไมแตกตาง ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค แตกตางกันในดานคุณธรรม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕  สวนดานอ่ืนๆ ประชาชนมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

 



 ๑๑๒

 สมมติฐานที่  ๒  กลุมบุคคลที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล  แตกตางกัน 
ตารางที่ ๔.๑๐  การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  จําแนก
ตามอายุ 

 จากตารางที่ ๔.๑๐ พบวา ประชาชนที่ มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา   
จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวา ประชาชนที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก        
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ไม
แตกตางกันทุกดาน 
 

 

 

 

 

 

   (n = ๓๔๕) 

หลักธรรมาภบิาล 
ตํ่ากวา ๒๐ ป ๒๑ - ๓๐ ป ๓๑ - ๔๐ ป ๔๑ - ๕๐ ป ๕๑ - ๖๐ ป 

F Sig. 
X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 

หลักนิติธรรม ๓.๖๘ ๐.๗๐ ๓.๔๗ ๐.๖๘ ๓.๕๑ ๐.๗๕ ๓.๖๐ ๐.๘๑ ๓.๕๘ ๐.๘๒ ๐.๙๓ .๔๔๔ 

หลักคุณธรรม ๓.๕๘ ๐.๗๓ ๓.๔๔ ๐.๖๘ ๓.๔๔ ๐.๗๖ ๓.๕๐ ๐.๘๒ ๓.๔๐ ๐.๘๕ ๐.๖๓ .๖๔๔ 

หลักความโปรงใส ๓.๓๐ ๐.๖๐ ๓.๓๔ ๐.๕๗ ๓.๒๗ ๐.๖๖ ๓.๓๓ ๐.๖๙ ๓.๔๘ ๐.๘๔ ๐.๓๙ .๘๑๘ 

หลักการมีสวนรวม ๓.๖๖ ๐.๖๙ ๓.๔๕ ๐.๗๕ ๓.๔๓ ๐.๗๗ ๓.๕๙ ๐.๗๘ ๓.๔๙ ๐.๘๑ ๑.๕๒ .๑๙๖ 

หลักความรับผิดชอบ ๓.๖๘ ๐.๖๘ ๓.๕๙ ๐.๖๕ ๓.๕๔ ๐.๖๘ ๓.๖๖ ๐.๘๐ ๓.๕๔ ๐.๙๖ ๐.๖๗ .๖๑๔ 

หลักความคุมคา ๓.๗๗ ๐.๖๗ ๓.๕๔ ๐.๖๑ ๓.๖๐ ๐.๖๙ ๓.๗๐ ๐.๗๘ ๓.๖๘ ๐.๙๕ ๑.๒๗ .๒๗๙ 

รวม ๓.๖๑ ๐.๕๙ ๓.๔๗ ๐.๕๕ ๓.๔๗ ๐.๖๓ ๓.๕๖ ๐.๗๐ ๓.๕๓ ๐.๘๐ ๐.๙๑ .๔๖๐ 



 ๑๑๓

สมมติฐานที่ ๓  กลุมบุคคลที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล  แตกตางกัน 
ตารางที่ ๔.๑๑  การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค จําแนก
ตามระดับการศึกษา 

 

 จากตารางที่  ๔.๑๑  พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต     
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่  
ตั้งไว เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอ การบริหารงานตามหลัก  
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรคแตกตาง
กันในดานคุณธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕  สวนดานอ่ืน ประชาชนมีความคิดเห็น 
ไมแตกตางกัน 
 

 

 

 

 

   (n = ๓๔๕) 

หลักธรรมาภบิาล 
ประถมศึกษา ม.๓ - ม.๖ ปวช. ปวส. – ปริญญาตรี   

X  S.D X  S.D X  S.D   
หลักนิติธรรม ๓.๖๑ ๐.๗๕ ๓.๕๖ ๐.๗๐ ๓.๔๖ ๐.๗๔ ๐.๖๘ .๕๐๙ 
หลักคุณธรรม ๓.๖๐ ๐.๘๒ ๓.๔๕ ๐.๖๖ ๓.๓๐ ๐.๘๐ ๓.๓๔ .๐๓๗* 
หลักความโปรงใส ๓.๓๕ ๐.๖๗ ๓.๒๙ ๐.๖๐ ๓.๒๔ ๐.๖๘ ๐.๕๙ .๕๕๒ 
หลักการมีสวนรวม ๓.๖๑ ๐.๘๔ ๓.๘๔ ๐.๖๘ ๓.๔๓ ๐.๗๔ ๑.๔๗ .๒๓๐ 
หลักความรับผิดชอบ ๓.๖๔ ๐.๗๖ ๓.๖๑ ๐.๖๕ ๓.๕๐ ๐.๗๖ ๐.๖๘ .๕๐๘ 
หลักความคุมคา ๓.๗๐ ๐.๗๔ ๓.๖๔ ๐.๖๔ ๓.๕๘ ๐.๗๕ ๐.๕๕ .๕๗๘ 

รวม ๓.๕๙ ๐.๖๘ ๓.๕๑ ๐.๕๕ ๓.๔๒ ๐.๖๘ ๑.๓๖ .๒๕๗ 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕      



 ๑๑๔

ตารางที่ ๔.๑๒  การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด ( LSD )  
โดยภาพรวมระดับการศึกษา 

   (n = ๓๔๕) 

ระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา 

X  
ประถมศึกษา ม.๓ - ม.๖ ปวช. ปวส. – ปริญญาตรี 

๓.๖๐ ๓.๔๕ ๓.๓๐ 
ประถมศึกษา ๓.๖๐ - ๐.๑๕ ๐.๓๐* 
ม.๓ – ม.๖ ปวช. ๓.๔๕ - - ๐.๑๕ 
ปวส. – ปริญญาตรี ๓.๓๐ - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่  ๔.๑๒  พบวา ประชาชนที่จบระดับประถมศึกษามีระดับความคิดเห็น
ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรค ในดานคุณธรรม มากกวา ปวส. – ปริญญาตรี อยางมี นัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ ๐.๐๕ สวนคูอ่ืนๆ ประชาชนมีระดับความคิดเห็น ไมแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๑๕

สมมติฐานที่  ๓  บุคคลที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
แตกตางกัน 
ตารางที่  ๔.๑๓  การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  จําแนก
ตามอาชีพ 

 จากตารางที่  ๔.๑๓  พบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา   
จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือ 
พิจารณาเปนรายดานพบวา ประชาชนที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตาม  
หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค    
ไมแตกตางกันทุกดาน 

 

 

 

 

 

     (n = ๓๔๕) 

หลักธรรมาภิบาล 
รับราชการ ธุรกิจสวนตัว เกษตรกร รับจาง อ่ืนๆ ระบุ 

F Sig. 
X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 

หลักนิติธรรม ๓.๗๒ ๐.๗๑ ๓.๕๑ ๐.๖๙ ๓.๔๗ ๐.๗๙ ๓.๕๕ ๐.๖๕ ๓.๖๙ ๐.๖๘ ๑.๗๐ .๑๕๐ 

หลักคุณธรรม ๓.๖๒ ๐.๗๘ ๓.๔๘ ๐.๖๙ ๓.๔๖ ๐.๗๖ ๓.๓๘ ๐.๗๖ ๓.๕๓ ๐.๗๒ ๐.๗๑ .๕๘๘ 

หลักความโปรงใส ๓.๓๕ ๐.๕๖ ๓.๓๙ ๐.๕๗ ๓.๓๒ ๐.๖๙ ๓.๒๘ ๐.๖๒ ๓.๒๖ ๐.๖๒ ๐.๒๒ .๙๒๖ 

หลักการมีสวนรวม ๓.๕๗ ๐.๗๐ ๓.๕๖ ๐.๖๘ ๓.๔๘ ๐.๘๐ ๓.๕๐ ๐.๗๓ ๓.๕๙ ๐.๗๓ ๐.๓๖ .๘๓๓ 

หลักความรับผิดชอบ ๓.๖๖ ๐.๖๓ ๓.๖๒ ๐.๕๑ ๓.๕๖ ๐.๗๖ ๓.๖๔ ๐.๖๗ ๓.๖๕ ๐.๖๙ ๐.๓๖ .๘๓๙ 

หลักความคุมคา ๓.๖๓ ๐.๗๐ ๓.๖๙ ๐.๗๖ ๓.๖๒ ๐.๗๒ ๓.๖๖ ๐.๖๓ ๓.๗๒ ๐.๖๗ ๐.๒๖ .๙๐๑ 

รวม ๓.๕๙ ๐.๕๘ ๓.๕๔ ๐.๕๖ ๓.๔๘ ๐.๖๖ ๓.๕๐ ๐.๖๑ ๓.๕๗ ๐.๖๐ ๐.๔๔ .๗๗๙ 



 ๑๑๖

๔.๔  ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
 ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประชากรกลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะปญหา 
อุปสรรค และแนวทางแกไขตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  ดังตารางตอไปน้ี 

ตารางที่ ๔.๑๔ จํานวนปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

 (n = ๓๔๕) 

ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขการบริหารงาน 

๑. หลักนิติธรรม 
บุคลากรบางสวนยังไมทราบขอกฎหมาย
ห รื อ ข อ บั ญ ญั ติ ต า ง ๆ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
บริหารงานในแตละสวนขององคการ
บริหารสวนตําบล 

องคการบริหารสวนตําบลจัดอบรมใหบุคคล
บางสวนที่ยั งไมทราบในขอกฎหมายหรือ
ขอบัญญัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตาํบล เพ่ือใหการบริหารงาน
ขององคการบริหารงานสวนตําบลไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ ยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย
และหลักเกณฑที่ชอบธรรม 

๒. หลักคุณธรรม 
บุคลากรบางสวนยังเห็นแกประโยชนสวน
ตนมากกว าประ โยชน ส วนรวมและ
บางสวนยังเห็นแกพวกพองของตนเอง 

องคการบริหารสวนตําบลควรสรางทัศนคติดาน
คุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นแกบุคลากร
สงเสริมใหบุคลากรเห็นแกประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน เสริมสรางความ
สามัคคีใหเกิดขึ้นแกบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบล 

 

 

 

 



 ๑๑๗

 (n = ๓๔๕) 

ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขการบริหารงาน 

๓. หลักความโปรงใส 
การบริหารงานในบางขององคการริงาน
สวนตําบลไมมีความชัดเจนในเรื่องของ
งบประมาณที่นําไปใชและผลประโยชนที่
ประชาชนจะไดรับ 

องคการบริหารงานสวนตําบลควรเปดเผยการใช
จายงบประมาณใหมีความชัดเจนในการนํา
งบประมาณไปใชจาย และการนํางบประมาณไป
ใชน้ันใหมีความคุมคากับประโยชนที่ประชาชน
จะไดรับและกระบวนการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลนั้นพรอมที่จะตรวจสอบได 

๔. หลักการมีสวนรวม 
การทํางานในบางเรื่องไมคอยเปดโอกาส
ใหทองถิ่นเขามามีสวนรวมทําใหการ
ทํางานไมมีประสิทธิภาพและไมครอบคลุม
ในการปฏิบัติงาน   

องคการบริหารงานสวนตําบลควรเปดโอกาสให
ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลเพื่ อใหการ
บริหารงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นและใหองคการบริหารงานสวนตําบล
เปดใจกวางในการรับฟงปญหาและขอเสนอแนะ
ตางๆ จากทุกภาคสวน 

๕. หลักความรับผิดชอบ 
บุคลากรบางสวนปฏิบัติงานตามความรูสึก
ของตนเองโดยไมมีความรับผิดชอบตอ
หนาที่และไมคํานึงถึงผลงานที่ออกมา 

บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลควร
ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตอหนาที่และ
สังคม การใหบริการตางๆ ควรใหดวยความ
จริงใจ 

๖. หลักความคุมคา 
การจัดสรรงบประมาณขององคการบริหาร
สวนตําบลไมมีความทั่วถึงไมครอบคลุม
ทุกพื้นที่ในเขตการปกครอง 

องคการบริหารงานสวนตําบลควรจักสรร
งบประมาณในการบริหารงานใหมีความคุมคา
เกิดประโยชนตอการพัฒนาชุมชนใหมากที่สุด 
และจัดสรรงบประมาณไปพัฒนาชุมชนใหทั่วถึง
ตามความเรงดวนของชุมชนนั้น ๆ โดยไม
คํานึงถึงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง 



๑๑๓ 
 
 



บทที่ ๕ 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารงาน   
ตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยจําแนกตาม
สถานภาพสวนบุคคล และเพื่อศึกษา ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขการบริหารงานตาม  
หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
 ดําเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจกับกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในองคการ
บริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยการเปดตารางขนาดกลุมตัวอยางสําเร็จรูปของ เครซี่และมอแกรน (Kerjcie and 
Morgan) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ ๙๕ และมีความคลาดเคลื่อนที่ระดับ ๐.๕ ไดกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยจํานวน ๓๔๕ คน โดยผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง มีคาความเชื่อม่ันทั้ง
ฉบับเทากับ ๐.๙๘๕ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร หา
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา ที (t–test) ในกรณีตัวแปร
ตน ๒ กลุม และทดสอบคา เอฟ (F– test) โดยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA ) ในกรณีตัวแปรตนตั้งแต ๓ ตัวขึ้นไป ผลการศึกษาสามารถสรุป อภิปรายผลและมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๑.๑ สถานภาพสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม  

 ผลการวิจัย พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน 
เพศชาย จํานวน ๑๗๗ คน คิดเปนรอยละ ๕๑.๓ มีอายุตั้งแต ๓๑ - ๔๐ ป มีจํานวน ๑๒๙ คน 
คิดเปนรอยละ ๓๗.๔ มีระดับการศึกษา ม.๓ - ม.๖ หรือ ปวช. จํานวน ๑๗๐ คน คิดเปน  รอยละ 
๔๙.๓ มีอาชีพเกษตรกร จํานวน ๑๕๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๕.๘ 
 



 
 

๑๑๙

 ๕.๑.๒ ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

 ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก (X  = ๓.๕๒) เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา ดานหลักความโปรงใส อยูในระดับปานกลาง 
สวนดานอ่ืนๆ อยูในระดับมากทุกดาน ซ่ึงสรุปเปนรายดานดังนี้ 

 ๑)  หลักนิติธรรม  (การบริหารงานตามกฎหมาย ขอบังคับตางๆ ดวยความถูกตอง 
ความดีงามเพื่อใหเปนตัวอยางที่ดีแกสังคม) ผลการวิจัย พบวา ระดับความคิดเห็นตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  
ดานหลักนิติธรรม โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X = ๓.๕๗) เม่ือพิจารณารายละเอียด
ในแตละขอพบวา ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานหลักนิติธรรมอยูใน
ระดับมากทุกขอ 

 ๒)  ดานหลักคุณธรรม  (การปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรยึดม่ันความถูกตอง ดีงาม  
สรางคุณภาพชีวิตของคนในสังคมใหดีขึ้น) ผลการวิจัย พบวา ระดับความคิดเห็นตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
ดานหลักคุณธรรมโดยรวมมีความคิดเห็น อยูในระดับมาก (X = ๓.๔๙) เม่ือพิจารณารายละเอียด
ในแตละขอพบวา ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานหลักคุณธรรมอยูใน
ระดับมากทุกขอ 

 ๓)  หลักความโปรงใส  (กระบวนการทํางานและกฎเกณฑตางๆ มีการเปดเผย
ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได) ผลการวิจัย พบวา ระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตาม  
หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดาน   
หลักความโปรงใสโดยรวมมีความคิดเห็น อยูในระดับปานกลาง (X = ๓.๓๑) เม่ือพิจารณารายละเอียด
ในแตละขอพบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ที่อยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก มีการประกาศใหบุคลากรรับทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชนในการไดรับสวัสดิการ
ตางๆ และการบริหารงานกิจกรรมตางๆ มีการสรุปและเปดเผย ตอสาธารณะ สําหรับขออ่ืนๆ ที่เหลือ
ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรคอยูในระดับมาก 

 



 
 

๑๒๐

๔)  หลักการมีสวนรวม  (การบริหารงานที่เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรับรู       
การวางแผนการปฏิบัติงานในการทํางานรวมกัน) ผลการวิจัย พบวา ระดับความคิดเห็นตอ   
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรค ดานหลักการมีสวนรวม โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X = ๓.๕๒) 
เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละขอพบวา ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดาน
หลักการมีสวนรวมอยูในระดับมากทุกขอ 

 ๕)  หลักความรับผิดชอบ  (การปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรและผูบริหารใสใจตอ
ปญหาอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม) ผลการวิจัย พบวา ระดับความคิดเห็นตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
ดานหลักความรับผิดชอบโดยรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = ๓.๖๑) เม่ือพิจารณา
รายละเอียดในแตละขอพบวา ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานหลักความรับผิดชอบ
อยูในระดับมากทุกขอ 

 ๖)  หลักความคุมคา  (การบริหารการใชทรัพยากรตางๆ ในการดําเนินงานอยาง
เหมาะสม) ผลการวิจัย พบวา ระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานหลักความคุมคา
โดยรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X = ๓.๖๕) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละขอพบวา 
ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานหลักความรับผิดชอบอยูในระดับมากทุกขอ 

 ๕.๑.๓ ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดังน้ี 

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ซ่ึงไดแสดงความคิดเห็นตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไดแก ดานนิติธรรม ดานคุณธรรม ดานความโปรงใส ดานการ
มีสวนรวม ดานความรับผิดชอบ และดานความคุมคา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล อันไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแตกตาง
ระหวางตัวแปร ตามสมมติฐาน ดังน้ี 

เพศ  จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอ    
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา     
จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวมพบวา ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว       
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล



 
 

๑๒๑

ขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค แตกตางกันในดาน
คุณธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ สวนดานอ่ืนๆ ประชาชนมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

 อายุ  จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอ   
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา     
จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวมพบวา ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว      
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ประชาชนที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค    
ไมแตกตางกัน ทุกดาน 

ระดับการศึกษา  จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล   
ลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวมพบวา ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคุณธรรม ประชาชนมีระดับการศึกษา
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ สวน สวน
ดานอ่ืนๆ ประชาชนมีระดับความคิดเห็น ไมแตกตางกัน 

อาชีพ  จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรค พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซ่ึง ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว    
เม่ือ พิจารณาเปนรายดานพบวา ประชาชนที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน  
ตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค    
ไมแตกตางกันทุกดาน 

 ๕.๑.๔ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เก่ียวกับการบริหารงานตามหลัก      
ธรรมาภิบาล  มีดังน้ี 

ผลการวิจัย พบวา พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก    
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค มีปญหา 
อุปสรรคและแนวทางแกไขกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลลําพยนต ในแตละดาน ดังนี้ 

๑. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต ของดานหลักนิติธรรม 

 



 
 

๑๒๒

ปญหา อุปสรรค 
๑) ผูบริหารเลือกใชงาน เลือกปฏิบัติในแตละบุคคล 
๒)  ผูบริหารยังบรหิารงานดวยอารมณ 
๓)  การทํางานยังไมมีมาตรฐานเดียวกัน ใชระบบอุปถัมภ ขาดความยุติธรรม 

 ขอเสนอแนะในการบริหารงาน 
 ๑)  มีการกระจายอํานาจการทํางานใหเสมอภาค ครอบคลุมพ้ืนที่ 

 ๒)  ผูบริหารตองมีการสัมมนา ติดตามการทํางานเจาหนาที่พนักงาน ใหสมกับ
เปนเจาหนาที่ของประชาชน 

 ๓)  การรับบุคคลทํางานตองเลือกบุคคลที่รักงานดานบริการ เพ่ือที่จะได
ตอบสนองความตองการของประชาชน 

 ๒. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต ดานหลักคุณธรรม 

ปญหา อุปสรรค 
๑)  การทํางานของพนักงานยังขาดความความทุมเท และเสียสละ  

   ๒) ความเสมอภาคของพนักงานทุกคน ยังไมทั่วถึง 
๓) มีการแบงพรรคพวกในการปฏิบัติงาน 

ขอเสนอแนะในการบริหารงาน 
๑)  รับผิดชอบตอหนาที่ ตองรูจักการเสียสละ อุทิศเวลาใหกันสังคมโดยรวม 
๒)  ตระหนักในหนาที่ เสริมสรางจิตสํานึกในการทํางาน  
๓)  การบริหารงานตองเปนกลาง เห็นแกผลประโยชนสวนตัวเห็นแกพวกพอง 

 ๓. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต ดานหลักความโปรงใส 

ปญหา อุปสรรค 
๑)  มีปญหาความขัดแยงเรื่องผลประโยชน 

   ๒) การตรวจสอบภายใน ยังทําไดไมดีเทาที่ควร 
๓) ความโปรงใส ยังไมครอบคลุมทั้งหนวยงาน 

ขอเสนอแนะในการบริหารงาน 
๑)  ควรมีการตรวจสอบไดในทุกกรณี 

   ๒)  ควรมีการบริหารงานอยางโปรงใส ไมมีการทุจริตคอรัปชั่น 
๓)  ควรมีความโปรงใส และตรวจสอบไดทุกหนวยงาน 



 
 

๑๒๓

 ๔. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต ดานหลักการมีสวนรวม 

ปญหา อุปสรรค 
๑)  ขาดการถายทอดนโยบาย จึงทําใหบุคลากรหรือพนักงานระดับลางที่ไมได

รวมงานอยางใกลชิด ไมมีโอกาสรับรู 
   ๒) ยังขาดความรวมมือจากบุคลากร หรือพนักงานทุกระดับ 

๓) ขาดความเอาใจใสในการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 

ขอเสนอแนะในการบริหารงาน 
๑)  ควรใหบุคลากรหรือพนักงานมีสวนรวมในการเลื่อนตําแหนงกับผูบังคับบัญชา 

   ๒)  บุคลากรหรือพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นแตไมคอยไดรับ
ความสนใจเทาที่ควร 

๓)  ควรใหบุคลากรหรือพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เพ่ือการสรางสรรค
งานที่ดีตอไป 

 ๕. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต ดานหลักความรับผิดชอบ 

ปญหา อุปสรรค 
๑)  ในบางครั้งผูบริหารมอบหมายงานไมเหมาะสมกับตําแหนงงานที่ทําอยู 

   ๒) มีการกาวกายในการทํางานของผูอ่ืน 
๓) บุคลากรหรือพนักงานบางคนยังมีความรับผิดชอบในการทํางานนอย เชน 

การตรงตอเวลา การตัดสินใจที่ถูกตอง เปนตน 

ขอเสนอแนะในการบริหารงาน 
๑)  ควรที่จะมอบหมายงานในหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน และเหมาะสม

กับตําแหนงงาน 
   ๒)  ควรชวยกันรับผิดชอบทรัพยสินของหนวยงาน เสมือนทรัพยสินของตัวเอง 

๓)  ควรมีการรับผิดชอบเฉพาะงานที่ตนเองทํา ไมควรกาวกายงานของผูอ่ืน 

 ๖. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต ดานหลักความคุมคา 

ปญหา อุปสรรค 
๑)  บุคลากรหรือพนักงานบางทานไมทุมเทในการปฏิบัติงานเทาที่ควร 



 
 

๑๒๔

   ๒) การปฏิบัติงานควรยึดหลักความไมประมาทเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

๓) มีการนําวัสดุอุปกรณของหนวยงานไปใชสวนตัว 

ขอเสนอแนะในการบริหารงาน 
๑)  ผูบริหารควรยึดหลักการบริหารธรรมาภิบาลอยูเสมอ 

   ๒)  การปฏิบัติงานควรยึดหลักความไมประมาทเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

๓)  ควรมีการปรับปรุง ซอมแซม วัสดุอุปกรณที่พอใชไดอยูเสมอเพื่อใหเกิด
ความคุมคาในการทํางาน 

 ๕.๑.๕  แนวทางการพัฒนาในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลลําพยนตอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

 การพัฒนาในการบริหารงานของราชการสวนทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล เปน
แนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคม  ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึง
ครอบคลุมถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการ และฝายธุรกิจ สามารถอยูรวมกันอยาง
สงบสุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกันเปนกําลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวน
เสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพ่ือบรรเทาปองกัน หรือแกไขเยียวยาภาวะ
วิกฤติภัยตรายที่อาจมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส และ
ความมีสวนรวม อันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และ
กระแสโลกยุคปจจุบัน 

 ๑. หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและ  
เปนธรรม เปนที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ
เหลานั้น  โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมาย เพ่ือมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัว
บุคคล  

 ๒. หลักคุณธรรม ไดแก การยึดม่ันในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่
ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชน
พัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพ่ือใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย 
ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 

 ๓. หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไวใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติโดย
ปรับปรุงกลไกการทํางานของทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปน



 
 

๑๒๕

ประโยชน  อยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก 
และมีขบวนการใหประชาชนไดตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได   

 ๔. หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและ 
เสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจความเห็น การ   
ไตสวนสาธารณะการประชาพิจาร การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ  

 ๕. หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาที่ความสํานึกในความ
รับผิดชอบตอสังคม การใสใจในปญหาสาธารณะของบานเมือง กระตือรือรนในการแกปญหา 
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตตางและความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

 ๖. หลักความคุมคา ไดแก การบริหารการจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเกิด
ผลประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใหใชของคุมคา 
สรางสรรคสินคาและบริการที่ มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนาในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค สรุปไดวา การนําหลักธรรมาภิบาลมา
ประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดย
ภาพรวมได ดังน้ี คือ รณรงคใหผูบริหารและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรคใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในองคกรอยางจริงจัง 
สรางจิตสํานึกใหบุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ตนไดรับมอบหมาย.ผูบริหารควร
กําหนดนโยบาย มีแผนแมบทอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร และสามารถนํานโยบายไป
ปฏิบัติเปนรูปธรรมได ควรเปดโอกาสใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลไดมีสวนรวมใน
การทํางานรวมกัน การดําเนินงานตางๆ มีความโปรงใสตรวจสอบได พัฒนาบุคลากรใหสามารถ
ใชทรัพยากรอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

๕.๒ อภิปรายผลวิจัย 

 ๕.๒.๑ การอภิปรายผลการวิจัยครั้งน้ี จะกลาวถึงการบริหารงานตามหลัก      
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
โดยผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นที่สําคัญและนาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร 
สวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค พบวา ผูบริหาร พนักงานราชการ เจาหนาที่ 
และลูกจาง ใชหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก ( X =๓.๕๒) ซ่ึงสอดคลอง 



 
 

๑๒๖

กับผลงานวิจัยของ ธนันชัย รัตนไตรแกว วิจัยเรื่อง การประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
ของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค ซ่ึงพบวาโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค มีการบริหารตาม 
หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาทั้งผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที่ 
ใหความสําคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร สวนตําบลลําพยนต 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ไดดีมีประสิทธิภาพ ทําใหการบริหารงานของผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลประสบความสําเร็จตามเปาหมายเมื่อพิจารณารายดานมีประเด็นที่จะนํามา
อภิปราย ดังน้ี 

๑) หลักนิติธรรม จากการศึกษา พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรค ดานหลักนิติธรรม โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = ๓.๕๗)    
เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละขอพบวา ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  
ดานหลักนิติธรรมอยูในระดับมากทุกขอ ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พระจริญ จิรสุโภ  
(เมืองประทับ) ไดศึกษาเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี” พบวา การบริหารงานตาม  หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย ใน  
ดานนิติธรรมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีระดับการบริหารตาม
หลักนิติธรรมมากทุกขอ แสดงใหเห็นวา ผูบริหารเทศบาลใหความสําคัญในการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลซึ่งเนนความเปนธรรมตามระเบียบของทางราชการ เพ่ือปลูกฝงใหบุคลากรของ
เทศบาลเคารพกฎระเบียบ และกฎหมาย การบริหารงานตามหลักนิติธรรมน้ี และยังสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ เบญจวรรณ วันดีศรี ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาความเปนธรรมาภิบาลของนายก
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด” ซ่ึงพบวา นายกองคการบริหารสวนตําบล ใน  
จังหวัดรอยเอ็ดมีธรรมาภิบาลในภาพรวมอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ความมีประสิทธิภาพ  ดานความรับผิดชอบ ดานคุณธรรม ดานนิติธรรม มีธรรมาภิบาลระดับสูง 

๒)  หลักคุณธรรม  จากการศึกษา พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
ดานหลักคุณธรรมโดยรวมมีความคิดเห็น อยูในระดับมาก (X = ๓.๔๙) เม่ือพิจารณารายละเอียด
ในแตละขอพบวา ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานหลักคุณธรรมอยูใน
ระดับมากทุกขอ ซ่ึงขาราชการมีศีลธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันหลักการ  ตอการปฏิบัติหนาที่เพ่ือ
องคการและประชาชน มีหลักการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และมีความยุติธรรม ซ่ึงถือวา 
โดยรวมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
ดานหลักคุณธรรม ระดับที่มีความคิดเห็นมาก ซ่ึงสอดคลอง กับการศึกษาผลงานวิจัยของ  



 
 

๑๒๗

เบญจวรรณ วันดีศรี ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาความเปนธรรมาภิบาลของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด พบวา นายกองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดรอยเอ็ดมี ธรรมาภิบาล   
ในภาพรวมอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความมีประสิทธิภาพ ดานความ
รับผิดชอบ ดานคุณธรรม ดานนิติธรรม มีธรรมาภิบาลระดับสูง 

๓)  หลักความโปรงใส จากการศึกษา พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา   
จังหวัดนครสวรรค ดานหลักความโปรงใสโดยรวมมีความคิดเห็น อยูในระดับปานกลาง       
(X = ๓.๓๑) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละขอพบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนตอ 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับปานกลาง ไดแก มีการประกาศใหบุคลากร
รับทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชนในการไดรับสวัสดิการตางๆ และการบริหารงานกิจกรรมตางๆ มี
การสรุปและเปดเผยตอสาธารณะ สําหรับขออ่ืนๆ ที่เหลือประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรคอยูในระดับ
มาก จะเห็นไดวาการบริหารใหความสําคัญตอหลักความโปรงใส ใหความสําคัญเรื่องความซื่อสัตย
สุจริตตอการปฏิบัติหนาที่ มีไมตรีจิตพรอมใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม ปฏิบัติตน
อยูในหลักคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและมีความยุติธรรม 
ซ่ึงถือวา โดยรวมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาผลงานวิจัย
ของ ธินิตา ฐิติภากร ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความโปรงใสในการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม พบวา ความโปรงใสของเทศบาลตําบลอยูใน
ระดับปานกลาง และองคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบความโปรงใส
ในการบริหารงานเทศบาล ๑) การเปดเผยขอมูล ๒) การใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมของรัฐ
๓) ความรับผิดชอบในการบริหารงานอยูในระดับมาก ๔) การใหประชาชนติดตาม ตรวจสอบ   
การบริหารงาน และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุรชัย นาทองไชย ไดวิจัยเรื่อง สภาพ       
การบริหารงานของคณะเทศมนตรี ตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลธัญญา  
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ พบวา กลุมตัวอยางทั้งที่มาจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาล
ตําบลธัญญา และประชาชนในเขตเทศบาล ตางมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาคณะเทศมนตรี
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และตางพอใจ เห็นดวยที่คณะเทศมนตรีนําหลักธรรมาภิบาล   
มาใชในการบริหารงานในหลักความโปรงใส  มีการเผยแพรขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยติดประกาศ  ประชุมชี้แจงผานหอกระจายขาว/เสียงตามสาย    
และวารสาร 

 



 
 

๑๒๘

๔)  หลักการมีสวนรวม จากการศึกษา พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอ        
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรค ดานหลักการมีสวนรวม โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X = ๓.๕๒) 
เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละขอพบวา ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดาน
หลักการมีสวนรวมอยูในระดับมากทุกขอ แสดงใหเห็นวา ผูบริหารใหความสําคัญตอหลักการมีสวน
รวมในระดับมาก ที่มุงใหความสําคัญเรื่อง การบริหารงานและกิจกรรมตางๆ มีการสรุปรายงาน
อยางเปดเผยตอสาธารณะ มีความถูกตองโปรงใสและเกิดประโยชนสูงสุด สามารถตรวจสอบได 
นโยบายการบริหารงานมีความชัดเจนไมซับซอน สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง การบริหาร
งบประมาณมีความโปรงใสและเปนธรรมตอทุกหนวยงาน รวมถึงมีการบริหารจัดการงบประมาณ
อยางทั่วถึง การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ และเปดโอกาสให
บุคลากร องคการภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงประชาชนติดตามตรวจสอบการบริหารงานและ
ผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงถือวา โดยรวมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล 
ลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค อยูในระดับที่มีความคิดเห็นมาก ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาผลงาน วิจัยของ เสนาะ สภาพไทย พ.ท. วิจัยเรื่อง “หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตามความ คิดเห็นของนักเรียนเสนาธิการทหารบก” ผลการศึกษาพบวา โดยสวนใหญแลวนักเรียน
เสนาธิการทหารบก จะใหความเห็นวาการบริหารบานเมืองและสังคมที่ดีของรัฐบาล มีความสําคัญ
อยูในระดับสูง ไดแก ดานความโปรงใส ดานการมีสวนรวม ดานความรับผิดชอบ ดานความคุมคา 
ดานนิติธรรม และดานคุณธรรม และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ รัชนา ศานติยานนท ได
วิจัยเรื่อง รูปแบบใหมของการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย พบวา การบริการจัดการที่ดีเปน
แนวทางปฏิบัติที่ยอมรับในหมูผูที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษาในปจจุบัน จะเนนความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยสงเสริมใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติและความโปรงใสในขณะเดียวกัน  
ก็ยังคงใหความสําคัญแกการมีสวนรวม นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจากการศึกษาใหขอสรุปเกี่ยวกับ
รูปแบบการบริหารจัดการมหาลัยในสวนตางๆ ที่สะทอนองคประกอบของการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยที่ดี 

๕)  หลักความรับผิดชอบ จากการศึกษาพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอ      
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรค ดานหลักความรับผิดชอบโดยรวม มีความคิดเห็นอยู ในระดับมาก          
( X = ๓.๖๑) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละขอพบวา ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอ     
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรค ดานหลักความรับผิดชอบอยูในระดับมากทุกขอ ขอคนพบดังกลาวแสดง    
ใหเห็นวา ผูบริหารใหความสําคัญตอหลักความรับผิดชอบในระดับมาก ณ ระดับหนึ่งในเรื่องความ



 
 

๑๒๙

เอาใจใสตอปญหาของบุคลากรและสังคมอยางจริงจัง และนําปญหามาศึกษาเพื่อการแกไข การจัด
ใหมีบริการสาธารณะอยางมีคุณภาพและเกิดประโยชนอยางตอเน่ือง มีการใชเวลาการปฏิบัติงานที่
อยางเหมาะสม ไมเลือกปฏิบัติและใหบริการตางๆ ดวยความรับผิดชอบตอบสนองความตองการ
ของสังคม และมีการติดตามประเมินผลและจัดการกับผลการปฏิบัติงานที่ไมมีประสิทธิภาพ และ 
ใหความสําคัญเปนพิเศษในเรื่องการนํานโยบาย โครงการ กิจกรรม หรือแผนงานที่แถลงไวไป
ดําเนินการอยางเรงดวน และบุคลากรในองคการมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผล
สัมฤทธิ์และมีคุณภาพภายในระยะเวลาที่กําหนด ซ่ึงถือวา โดยรวมการบริหารงานตามหลัก    
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค อยูใน
ระดับที่มีความคิดเห็นมาก ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาผลงานวิจัยของ รัชนา ศานติยานนท ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบใหมของการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย โดยไดใหขอสรุปในภาพรวม
วา การบริการจัดการที่ดีเปนแนวทางปฏิบัติที่ยอมรับในหมูผูที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษา ในปจจุบัน 
จะเนนความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสงเสริมใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติและ
ความโปรงใสในขณะเดียวกันก็ยังคงใหความสําคัญแกการมีสวนรวม การกระจายอํานาจ และ
ความยุติธรรม นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจากการศึกษาใหขอสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการ
มหาลัยในสวนตางๆ ที่สะทอนองคประกอบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี และยัง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ พระจริญ  จิรสุโภ (เมืองประทับ) ไดศึกษาเรื่อง “การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” พบวา การบริหารงานตาม  
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย ในดานหลักความรับผิดชอบอยูในระดับมาก แสดง 
ใหเห็นวา บุคลากรของเทศบาลควรปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม และใหบริการตางๆ 
ดวยความจริงใจ 

๖)  หลักความคุมคา จากการศึกษา พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา   
จังหวัดนครสวรรค ดานหลักความคุมคาโดยรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = ๓.๖๕) 
เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละขอพบวา ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
ดานหลักความรับผิดชอบอยูในระดับมากทุกขอ ขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูบริหาร     
ใหความสําคัญตอหลักความคุมคาในระดับมาก ที่มุงใหความสําคัญเร่ืองมีการใชทรัพยากรที่มี   
อยูอยางจํากัด กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวมและสังคม มีการบริหารจัดการที่กอใหเกิด
ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีคุณคาแกองคการอยางเทาเทียมกัน มีการใชจายงบประมาณมีความ
คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการและสังคม มีการจัดสรรตําแหนงอัตรากําลังของบุคลากร 
มีความเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ มีการปฏิบัติงานไดคํานึงถึงความปลอดภัยทั้งดานชีวิตและ
ทรัพยสินเปนหลักสําคัญ และผูบริหารระดับสูงมีบทบาทในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงดานตางๆ 



 
 

๑๓๐

ซ่ึงถือวา โดยรวมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรคอยูในระดับที่มีความคิดเห็นมาก ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
ผลงานวิจัยของ สุภัทรมาศ จริยเวชชวัฒนา ทําการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการเทศบาลตาม 
หลักธรรมาภิบาล พบวา เทศบาลตําบลบานฉางมีความเสมอภาคและกระจายพัฒนาอยางทั่วถึง 
ไมมีการเลือกปฏิบัติและไดจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนรวมกันจัดทําแผนพัฒนาและในเรื่องของ 
การจัดซื้อจัดจาง กระบวนการตางๆ สวนใหญมีความเปดเผยตรงไปตรงมา พบวามีปญหาในเรื่อง
ของคณะกรรมการชุมชนที่ไดรับการแตงตั้งเขามาน้ันบางคนไมเห็นแกประโยชนของชุมชนแต  
เขามาเพื่อหาผลประโยชนใหกับตนเอง และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อรพินท สพโชคชัย 
ไดทําการศึกษาเรื่อง ศึกษาแนวทางการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชสําหรับการบริหารงาน
สวนทองถิ่นเพ่ือเสนอรูปแบบและแนวทางในการสรางธรรมาภิบาล ในระดับตําบลและหมูบาน 
พบวา เลือก อบต. ชมพู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ใชกระบวนการพัฒนาธรรมาภิบาลระดับ 
อบต. ซ่ึงเลือกประยุกตหลัก  ธรรมาภิบาล ๔ หลักไดแก หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส  
หลักการมีสวนรวม และความคุมคา สวนอีกสองหลักคือ หลักความรับผิดชอบ และหลักคุณธรรม
ยังไมไดดําเนินการเพราะเปนเรื่องนามธรรม 

 ๕.๒.๒ ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล 

 จากการศึกษาการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ
บริหารสวนตําบลลําพยนต จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ๔ ดาน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และอาชีพ โดยภาพรวมที่แตกตางกันออกไป เม่ือพิจารณาในแตละสวนมีประเด็นที่จะนํามา
อภิปราย ดังน้ี 

 ๑) เพศที่แตกตางมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต โดยภาพรวมไมแตกตาง ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต แตกตางกันในดานคุณธรรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕  สวนดานอ่ืนๆ ประชาชนมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลอง
ผลงานวิจัยของ มัทนา เหลืองนาคทองดี ศึกษาเรื่อง “ความรูความเขาใจในการบริหารองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาลของนักธุรกิจไทย” โดยมีกลุมตัวอยางคือ ผูบริหารจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ผลการศึกษาพบวา อายุ มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจเรื่องธรรมาภิบาลอยาง
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ โดยผูบริหารที่มีอายุมากกวา ๔๐ ป มีความรูความเขาใจในเรื่อง  
ธรรมาภิบาล มากกวาผูบริหารที่มีอายุนอย ซ่ึงไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วิภาศรี คงเกลี้ยง 



 
 

๑๓๑

ไดทําการวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของผูรับบริการที่มีตองานทะเบียนในอําเภอมิติใหม” พบวา ประชาชน
ที่มารับบริการมีทัศนคติที่ดีตองานทะเบียนในอําเภอมิติใหม  ภายหลังจากที่อําเภอทั้ง ๔ อําเภอไดมี
การปรับปรุงการบริหารและการบริการของอําเภอ  ตามแนวทางของการรื้อปรับระบบแลว  สวนปจจัย
ทางดานสังคมมีความสัมพันธกับทัศนคติตองานทะเบียนอําเภอมิติใหม คือ อายุ โดยมีนัยสําคัญที่
ระดับ ๐.๐๕ 

 ๒) อายุ ที่แตกตางมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ไมแตกตางกันทุก
ดานซึ่งไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ มัทนา เหลืองนาคทองดี ศึกษาเรื่อง “ความรูความ
เขาใจในการบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาลของนักธุรกิจไทย” โดยมีกลุมตัวอยางคือ 
ผูบริหารจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ผลการศึกษาพบวา อายุ มีความสัมพันธ
กับความรูความเขาใจเรื่องธรรมาภิบาลอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ โดยผูบริหารที่มี
อายุมาก กวา ๔๐ ป มีความรูความเขาใจในเรื่องธรรมาภิบาล มากกวาผูบริหารที่มีอายุนอย 
และยังไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วิภาศรี คงเกลี้ยง ไดทําการวิจัย เรื่อง “ทัศนคติของ
ผูรับบริการที่มีตองานทะเบียนในอําเภอมิติใหม” พบวา ประชาชนที่มารับบริการมีทัศนคติที่ดีตอ
งานทะเบียนในอําเภอมิติใหม ภายหลังจากที่อําเภอทั้ง ๔ อําเภอไดมีการปรับปรุงการบริหาร
และการบริการของอําเภอ ตามแนวทางของการรื้อปรับระบบแลว สวนปจจัยทางดานสังคมมี
ความสัมพันธกับทัศนคติตองานทะเบียนอําเภอมิติใหม คือ อายุ โดยมีนัยสําคัญที่ระดับ ๐.๐๕
เน่ืองจากการปฏิบัติงานในแตหนาที่ไมไดจํากัดอยูที่เพศ จะเปนเพศใดก็สามารถปฏิบัติงานได
เหมือนกัน  

๓) ระดับการศึกษาที่แตกตางมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก     
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัด
นครสวรรคแตกตางกันในดานคุณธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ สวนดานอ่ืน 
ประชาชนมีความคิดเห็น ไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองผลงานวิจัยของ เสนาะ สภาพไทยพ.ท. 
ไดศึกษาเรื่อง “หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามความคิดเห็นของนักเรียนเสนาธิการ
ทหารบก” พบวา นักเรียนเสนาธิการทหารบกที่มี ระดับรายได ตางกันไมมีผลตอความคิดเห็น
เรื่องการบริหารบานเมืองและสังคมที่ ดีของรัฐบาลแตกตางกัน และยังไมสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ วิภาศรี คงเกลี้ยงไดทําการวิจัย เรื่อง “ทัศนคติของผูรับบริการที่มีตองาน
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ทะเบียนในอําเภอมิติใหม” พบวา ประชาชนที่มารับบริการมีทัศนคติที่ดีตองานทะเบียนใน
อําเภอมิติใหม ภายหลังจากที่อําเภอทั้ง ๔ อําเภอไดมีการปรับปรุงการบริหารและการบริการ
ของอําเภอ ตามแนวทางของการรื้อปรับระบบแลว สวนปจจัยทางดานสังคมมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติตองานทะเบียนอําเภอมิติใหม คือ รายได โดยมีนัยสําคัญที่ระดับ ๐.๐๕ 

๔) อาชีพที่แตกตางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลัก       
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก  
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ไม
แตกตางกันทุกดานซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชูศักดิ์ อุปนันท ไดทําการวิจัย เร่ือง “ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการศึกษาพบวา 
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการอําเภอภูสิงห ในดานความพึงพอใจในการ
ทํางาน พบวา อยูในระดับสูง ขอมูลเบื้องตนของขาราชการ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนง อัตราเงินเดือน อายุราชการของขาราชการ และสังกัดกระทรวงที่แตกตางกัน จะไมมี
ผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

๕.๓  ขอเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล
ลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ  

๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ๑. ในการทํางานเพ่ือสังคมหรือการทํางานบริการน้ัน ผูบริหาร เจาหนาที่
พนักงานของรัฐควรที่จะตองยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานอยางจริงจัง สรางจิตสํานึกให 
เจาหนาที่พนักงาน ทุกคนมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ตนไดรับมอบหมาย ซ่ึงถือไดวาองคการ
บริหารสวนตําบลเปนหนวยงานของรัฐที่ใกลชิดประชาชนกวาหนวยงานอื่นซ่ึงพรอมที่จะชวยเหลือ
ประชาชนไดอยางรวดเร็ว 
 ๒. ในดานการบริการควรใหความเสมอภาคแกทุกฝาย โดยไมมีการเลือก
ความสําคัญของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ไมยึดติดกับประเพณีที่ติดตอกันมา ทุกคนมีสิทธิเทาเทียม
กัน ความทุกขของประชาชนเปนสวนหนึ่งที่ผูบริหารตองใหความสําคัญ 
 ๓. ผูบริหารควรกําหนดนโยบาย มีแผนในการพัฒนาอยางชัดเจนซึ่ง
สามารถนําไปปฏิบัติไดตามความเหมาะสมและสามารถนํานโยบายนั้นๆไปปฏิบัติเปนรูปราง
ตามความตองการของประชาชนโดยสวนรวม 
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 ๔. ควรเปดโอกาสใหประชาชนในความรับผิดชอบการบริหารงานสวน
ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค แสดงความคิดเห็นในแตโครงงานที่เปน
ประโยชนแกกลุมของตนเอง เพราะประชานเทานั้นเปนผูรูปญหาของตนเอง และไดมีสวนรวม 
ในการทํางานรวมกันเปนกลุมมีการแสดงออกซึ่งผลงานที่ประชาชนทํา การดําเนินงานตางๆ มี
ความโปรงใสตรวจสอบได พรอมไดรับการตรวจสอบ 
 ๕. ควรจัดใหมีการเชิญชวนประชาสัมพันธใหกับประชาชนไดเขารวม
ประชุม หรือแสดงประชามติในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง เพราะประชาชนเปนเจาถิ่น อาจจะ
มีความเขาใจในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 

 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

 ๑. รณรงคใหผูบริหารและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรคใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในองคกรอยาง
จริงจัง สรางจิตสํานึกใหบุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ตนไดรับมอบหมาย 
 ๒. ผูบริหารควรกําหนดนโยบาย มีแผนแมบทอยางชัดเจนเปนลาย
ลักษณอักษร  และสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติเปนรูปธรรมได 
 ๓. ควรเปดโอกาสใหบคุลากรในองคการบริหารสวนตําบลไดมีสวนรวมใน
การทํางานรวมกัน การดําเนินงานตางๆ มีความโปรงใสตรวจสอบได พัฒนาบุคลากรใหสามารถ
ใชทรัพยากรอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ 

 ๕.๓.๓ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 หากมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในครั้งตอไป 
ผูวิจัยขอเสนอแนะการดําเนินการวิจัยในลักษณะตอไปน้ี 

 ๑. ควรศึกษาจากกลุมประชากร หรือกลุมตัวอยางโดยรวมขององคการ
บริหารสวนตําบล อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ทั้ง ๗ ตําบล เพ่ือศึกษาขอมูลวามีการใช
หลักธรรมาภิบาลเหมือน หรือแตกตางจากการวิจัยครั้งน้ี 
  ๒. ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหาร เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของผูบริหาร 
  ๓. ควรศึกษาในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใช   
เชน หลักอิทธิบาท ๔, หลักสังคหวัตถุ ๔, หลักสาราณียธรรม ๖  เปนตน มาใชรวมกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 



บรรณานุกรม 
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กรุงเทพมหานคร : กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๔๙. 

กิติมา ปรีดีดิรก. ทฤษฎีการบริหารองคกร. กรุงเทพมหานคร : ธนะการพิมพ, ๒๕๒๙. 
โกวิทย พวงงาม. การปกครองทองถิ่นไทย หลักการและมิติใหมในอนาคต. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพบพิธการพิมพ,๒๕๔๒. 
__________. โกวิทย พวงงาม. มิติใหมการปกครองทองถิ่นวิสัยทัศนการกระจายอํานาจและ

การบริหารงานทองถิ่น. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเสมาธรรม; 
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__________. ปฏิรูประบบการคลังไทย : การกระจายอํานาจสูภูมิภาค. กรุงเทพมหานคร: 
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เจริญ เจษฎาวัลย. การวางมาตรฐานธรรมาภิบาล (setting good governance standards). 
กรุงเทพมหานคร : บริษัท พอดี จํากัด, ๒๕๔๕. 

ชัยวัฒน สุรวิชัย. ธรรมาภิบาลกับคอรัปชั่นในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้น
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วิญูชน, ๒๕๔๒. 
บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องตน. พิมพครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน, ๒๕๔๕. 
ปฐม ตาคะนานันท. คณะสงฆสรางชาต ิสมัยรัชกาลที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : มติชน,๒๕๕๑. 
ประทาน คงฤทธิศึกษากร. การปกครองทองถิ่น. กรุงเทพมหานคร : พีระพัฒนา, ๒๕๒๖. 
ประมวล รุจนเสรี. การบริหาร-การจัดการที่ดี (Good Governance). กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพอาสารักษดินแดง, ๒๕๔๒. 
ประยูร อาษานาม. คูมือวิจัยทางการศึกษา. พิมพครั้งที่ ๒. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 

๒๕๔๑. 
ประเวศ วะสี. เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวทางพลิกฟนเศรษฐกิจ. กรุงเทพมหานคร : 

หมอชาวบาน, ๒๕๔๒. 



 
 

๑๓๖

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช ราชบัณฑิต). พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน ชุดคําวัด. 
กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๘. 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีในการบริหาร. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พระธรรมโกศาจารย (เง้ือม อินฺทปฺโ). โชคดีมีโอกาส ไดตามรอยพระยุคลบาท โดยทศพิธราชธรรม. 
พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร, ๒๕๔๙. 

พระธรรมปฎก (ป,อ,ปยุตฺโต). การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development). พิมพครั้งที่ ๗. 
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๓, 

__________. มองสันติภาพโลก ผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน. พิมพครั้งที่ ๒. 
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๒. 

__________. ธรรมนูญชีวติ (A Constitution For Living). กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๕๐. 
__________. สลายความขัดแยง – สังคมศาสตรที่หยั่งถึงธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท พิมพสวย จํากัด, ๒๕๔๙. 
พระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖. 
พระราชญาณวิสิฐ (เฉลิมชัย ชยมงฺคโล). หลักธรรมาภิบาลและประมุขศิลป. กรุงเทพมหานคร :        

ชัยมงคลพริ้นติ้ง, ๒๕๔๘. 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งที่ ๔. 

กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๒๘. 
พฤทธิสาณ ชุมพล. คําและความคิดในรัฐศาสตรรวมสมัย (Concept in Contemporary Political 

Science). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
พุทธทาสภิกข.ุ เพื่อชวีิตทีม่ั่นคงและมคีา, กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพดี จํากัด, ๒๕๒๙. 
__________. การศึกษาของโลก หนังสือชุดหมุนลอธรรมจักรของพุทธทาส. กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ๒๕๔๕. 
__________. ธรรมกับการเมือง. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๗. 
พิทยา บวรวฒันา. การบรหิารเชงิบรูณาการ. นนทบรีุ : สํานักงานขาราชการพลเรือน, ๒๕๔๖. 
พิทยา สุนทรวิภาต. การนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชกับองคการบริหารสวนตําบล. 

กรุงเทพมหานคร, : ๒๕๔๕. 
พิสณุ ฟองศรี. วิจัยทางการศึกษา. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเทียมฝาการพิมพ, 

๒๕๔๙. 



 
 

๑๓๗

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แนวคิดทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร (Concepts 
Theories and Principles of Public Administration). พิมพครั้งที่ ๓. นนทบุรี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙. 

มัลลิกา ตนสอน. การจัดการยุคใหม. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, ๒๕๔๔. 
ระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตร.ี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒. 
รังสรรค ประเสริฐศรี. การจัดการสมัยใหม (Modern Management). กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

ธรรมสาร จํากัด, ๒๕๔๙. 
รัชนา ศานติยานนท. รูปแบบใหมของการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
รุจิร ภูสาระ และจันทรานี สวงนาม. การบริหารการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : บุค พอยท, ๒๕๔๕. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : 

นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖. 
ลิขิต ธีรเวคิน. รายงานเรื่องการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมในการพัฒนาชนบท. 

กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๕. 
วัชรา ไชยสาร.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๔. 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารงานพัฒนาชนบท การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงาน

พัฒนาสภาตําบล : สาเหตุและแนวทางแกไข. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียน 
สโตร,๒๕๓๖. 

__________. การบริหารเมืองหลวงและการบริหารทองถิ่น : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส 
ญ่ีปุน และไทย. กรุงเทพมหานคร : โฟรเพซ, ๒๕๔๕. 

วิญู อังคณารักษ. แนวความคิดในการกระจายอํานาจปกครองทองถิ่น. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพสวนทองถิ่น, ๒๕๑๙. 

วิโรจน สารรัตนะ.การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 
ทิพยสุทธิ์, ๒๕๔๒. 

ศิริวรรณ เสรรัีตน และคณะ. การบริหารและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., ๒๕๓๙. 
__________. ทฤษฎีองคการ:ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๔๕. 
สถาบันพระปกเกลา. ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี. กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๙. 
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. (good governance) กับการพัฒนาราชการ.

กรุงเทพมหานคร : หจก.ไอเดีย สแคว, ๒๕๔๕. 



 
 

๑๓๘

สนั่น มีสัตยธรรม. ปญหาการปฏิบัติงานของหนวยศึกษานิเทศก. สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอในเขตการศึกษา ๑๑. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, ๒๕๓๗. 

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. พระมงคลวิเสสกถา. พิมพครั้งที่ ๒๑.
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวง วชิรญาณวงศ. การปกครองแนวพุทธศาสตร. พิมพครั้งที่ ๒. 
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 

สมบัติ ธํารงธัญวงศ. นโยบายสาธารณะ : แนวคิด การวิเคราะหและกระบวนการ. พิมพครั้งที่ ๙. 
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเสมาธรรม, ๒๕๔๒. 

สมพันธ เตชะอิก และคนอื่นๆ. แนวความคิดประชาคมตําบล. กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๔.  
สมยศ นาวีการ. การบริหารเชิงกลยุทธ. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ บรรณกิจ, 

๒๕๔๔. 
สิน พันธุพินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร. กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชชิ่ง จํากัด, ๒๕๔๗. 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ (ไมปรากฏปที่พิมพ)  
สํานักประชาสัมพันธ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

๒๕๔๐. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ๒๕๔๐. 
สุทธิพร บุญสง. คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : 

ทริปเพ้ิล กรุป, ๒๕๕๐. 
สุธี สทุธสิมบูรณ. หลักการบริหารเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร : สวัสดกิารสํานกัพิมพ ก.พ., ๒๕๓๖. 
สุปรีชา กมลาศน. พลอากาศโท. หมอมหลวง. กลยุทธการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕. 
หยุด แสงอุทัย. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป. กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพประกายพรึก, 

๒๕๓๕. 
อรพินท สพโชคชัย และคณะ. แนวทางการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชสําหรับการบริหารงาน

สวนทองถิ่น. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, ๒๕๔๓. 
อุทัย หิรัญโต. การปกครองทองถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๒๓. 
 
 
 
 



 
 

๑๓๙

(๒) บทความ : 

ไพบูรณ ชางเรียน. การคลังทองถิ่น : ปจจัยที่จําเปนตอการพัฒนาชนบท. นิตยสารการทาเรือ 
๓๔ , ๒๕๓๐. 

ประเวศ วะสี. “ยุทธศาสตรชาติเพื่อความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ สังคมและศีลธรรม (สังคมสันติ
ประชาธรรม)” ในรวมบทความ ๒๐ ป ปาฐกถาพิเศษ ปวย อ้ึงภากรณ, รวบรวมโดยคณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กรุงเทพมหานคร : Openbooks, ๒๕๕๐. 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). “พระพุทธศาสนากับหลักธรรมาภิบาล”, พุทธจักร, ปที่ ๖๑ 
ฉบับที่ ๗ (กรกฎาคม ๒๕๕๐) : ๑๑-๑๖. 

__________. “พระพุทธศาสนากับหลักธรรมภิบาล”, พุทธจักร, ปที่ ๖๑ ฉบับที่ ๘ (สิงหาคม ๒๕๕๐) : 
๕-๑๐. 

อรพินท สพโชคชัย. “สังคมเสถียรภาพและกลไกประชารัฐที่ดี”, รายงานทีดีอารไอ, ฉบับที่ ๒๐ 
(มกราคม ๒๕๔๑) : ๒. 

(๓) วิทยานิพนธ : 

ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ. “ธรรมาภิบาลในความหมายภาครัฐ เอกชน และประชาชน.กรณีโครงการ
โรงงานไฟฟาพลังความรอนถานหิน“หินกรูด”. วิทยานิพนธรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
สาขาวิชารัฐศาสตร. คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

เตือนใจ ฤทธิจักร. “ธรรมาภิบาลในการบริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตรตามทัศนะของบุคลากร
สถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม”. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. 
สาขายุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๕๕๐, 

ธนันชัย รัตนไตรแกว. “การประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค”. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค,๒๕๔๘. 
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องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม”.วิทยานิพนธมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหิดล,๒๕๔๖. 

นภดล สุรนัครินทร. “การนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคการบริหารสวนตําบลตามทัศนะของประชาชน
จังหวัดเชียงใหม”. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๗. 

เบญจวรรณ วันดีศรี. การศึกษาความเปนธรรมาภิบาลของนายกองคการบริหารสวนตําบลใน
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ประดิษฐ บอดีจีน. กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกลุมภาคเหนือ. 
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รหัส แสงผอง. “กระบวนการบริหารการพัฒนาทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลของกรรมการบริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดจันทบุรี”. วิทยานิพนธครุศาสตรมหา
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องคการบริหารสวนตําบล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ              
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ตําบลบานฉาง”.วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตร. สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 
วิทยาลัย การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๗. 

เสนาะ สภาพไทย. พ.ท . “หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามความคิดเห็นของนักเรียนเสนาธิการทหารบก”. 
วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๙. 

อภิชาต โชติชัชวาลกุล. “หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานขององคการบริหารงานสวนตําบล 
กรณีศึกษาในเขตอําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี. รายงานการศึกษาอิสระ
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พรชัย เทศเจริญ,แบบสรุปผลการใชสิทธ์ิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น กรณีครบ
วาระ วันเลือกตั้ง.องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต ๒๕๕๒.(ถายเอกสารเย็บเลม) 

สมบูรณ สิงหขาว, คําแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลลําพยนต. องคการ
บริหารสวนตําบลลําพยนต ๒๕๕๒.(ถายเอกสารเย็บเลม) 

องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต, แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖. ๒๕๕๓. (ถายเอกสาร
เย็บเลม) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
รายนามผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
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รายนามผูเชีย่วชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

๑. พระมหาวรัญู วรฺ ู ตําแหนงหนาที่การงาน 
หัวหนาศูนยบณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค 

๒. อาจารยรุงอรุณ  อบเชย ตําแหนงหนาที่การงาน 
รองผูอํานวยการฝายวางแผนและวชิาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค 

๓. ผศ.ดร. วรกฤต เถื่อนชาง ตําแหนงหนาที่การงาน 
รองหัวหนาศูนยบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค 

๔. ผศ.ดร. สุพรต บุญออน ตําแหนงหนาที่การงาน 
อาจารยประจําสาขาหลักสตูรและการสอน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค 

๕. อาจารยศศิกิจจ อํ่าจุย ตําแหนงหนาที่การงาน 
อาจารยประจําสาขาวิชารฐัศาสตร 
คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
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ภาคผนวก  ข 
ตารางสรุปคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๗

ผลการหาดชันีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามเกีย่วกับการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

รายการ 
ผูเชี่ยวชาญ /คนท่ี สรุปและแปลผล 
 
๑ 

 
๒ 

 
๓ 

 
๔ 

 
๕ 

คา 
IOC 

แปลผล 

หลักนิติธรรม 
๑. ผูบริหารปฏบัิติตอประชาชนดวยความเสมอภาคไมเลือกปฏบัิติ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 
๒. เปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบังคับ

ตางๆ ที่จะมีผลบังคับใชกับชุมชน 
 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑.๐๐ 

 
ใชได 

๓. การบริหารงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และขอบังคับตางๆ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑.๐๐ 

 
ใชได 

๔. มีการปรับปรุงกฎระเบียบใหเหมาะสมกับสถานการณที่
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑.๐๐ 

 
ใชได 

๕. การปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนไป
อยางถูกตองตามกฏหมาย 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑.๐๐ 

 
ใชได 

หลักคุณธรรม 
๑. ผูบริหารมีการปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมบนพื้นฐานของ

คุณธรรมและจริยธรรม 
 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑.๐๐ 

 
ใชได 

๒. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธดี สุภาพออนโยน และมีไมตรีจิต
พรอมใหบริการ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑.๐๐ 

 
ใชได 

๓. บุคลากร มีความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในศีลธรรมและจริยธรรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 
๔. บุคลากร ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีในสังคม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 
๕. บุคลากร บริหารงานโดยยึดหลักความถูกตองและเปนธรรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 
หลักความโปรงใส 
๑. มีการประกาศใหบุคลากรรับทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชนใน

การไดรับสวัสดิการตางๆ 
 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑.๐๐ 

 
ใชได 

๒. การบริหารงานกิจกรรมตางๆมีการสรุปและเปดเผยตอสาธารณะ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 
๓. กระบวนการทํางานของ อบต.ทํางานอยางเปดเผยและ

ตรงไปตรงมา พรอมที่จะไดรับการตรวจสอบ 
 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑.๐๐ 

 
ใชได 

๔. เปดโอกาสใหประชาชนติดตามตรวจสอบการทํางานของ
องคการบริหารงานสวนตําบล 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑.๐๐ 

 
ใชได 

๕. ขอมูลขาวสารที่เผยแพรตอสาธารณะชนมีความถูกตองตรง
กับความเปนจริง 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑.๐๐ 

 
ใชได 

 
 



 ๑๔๘

 

รายการ 
ผูเชี่ยวชาญ /คนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
คา 
IOC 

แปลผล 

หลักการมีสวนรวม 
๑. เปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่อง

สําคัญที่มีผลกระทบตอประชาชน 
 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑.๐๐ 

 
ใชได 

๒. อบต.มีการจัดเวทีประชาคมในการรับฟงปญหาและความ
ตองการของประชาชน 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑.๐๐ 

 
ใชได 

๓. อบต.เปดโอกาสใหประชาชนไดเสนอความคิดเห็นในการ
แกไขปญหา 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑.๐๐ 

 
ใชได 

๔. อบต.มีการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ
ประเมินผลงาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๕. อบต.มีการแตงตั้งตัวแทนประชาชนเขารวมในการจดัซื้อจัดจาง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 
หลักความรับผิดชอบ        
๑. มีการนําโครงการ กิจกรรม หรือแผนงานที่แถลงไวไป

ดําเนินการใหเห็นเปนรูปธรรม 
 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๐.๘ 

 
ใชได 

๒. อบต.นําโครงการกิจกรรมที่ผานกระบวนการประชาคมไปบรรจุ
อยูในแผนพัฒนาประจําป ของ อบต. 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ ๐.๘ 

 
ใชได 

๓. มีการใหบริการตางๆดวยความรับผิดชอบตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑.๐๐ 

 
ใชได 

๔. มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายขององคกร ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 
๕. รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียโดยตรง

เพ่ือใชประกอบในการตัดสินใจ 
 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑.๐๐ 

 
ใชได 

หลักความคุมคา 
๑. ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
สวนรวมและชุมชน 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑.๐๐ 

 
ใชได 

๒. มีการณรงคใหบุคลากรประหยัดพลังงาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 
๓. การจัดสรรตําแหนงบุคลากรมีความเหมาะสมและความ

ชํานาญเฉพาะดานในการปฏิบัติหนาที่ 
 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑.๐๐ 

 
ใชได 

๔. การใชงบประมาณมีความคุมคา เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานที่
ไดรับ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๕. การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 
 

 
 



 ๑๔๙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ตารางสรปคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๐

ตารางสรปคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม 
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

  Mean Std Dev Cases 
1. A1 4.1000 .9229 30.0 
2. A2 3.8333 .9499 30.0 
3. A3 3.7000 .7944 30.0 
4. A4 3.9000 .8449 30.0 
5. A5 3.4000 .8944 30.0 
6. B1 3.7333 .9444 30.0 
7. B2 3.4333 .8584 30.0 
8. B3 3.6333 1.0334 30.0 
9. B4 3.4333 .9353 30.0 
10. B5 3.2000 .9965 30.0 
11. C1 3.2667 .9072 30.0 
12. C2 2.7000 .9879 30.0 
13. C3 3.5000 .7768 30.0 
14. C4 3.6000 .8137 30.0 
15. C5 3.4000 .7701 30.0 
16. D1 3.6667 .7581 30.0 
17. D2 3.5000 .9377 30.0 
18. D3 3.6000 .8944 30.0 
19. D4 3.6667 .7581 30.0 
20. D5 3.6667 .8841 30.0 
21. E1 3.5333 .7303 30.0 
22. E2 3.7333 .9803 30.0 
23. E3 3.9667 .7649 30.0 
24. E4 3.5667 .7739 30.0 
25. E5 3.2000 .8052 30.0 
26. F1 3.4000 .9322 30.0 
27. F2 3.7333 .7849 30.0 
28. F3 3.2000 .8052 30.0 
29. F4 3.4000 .9322 30.0 
30. F5 3.7333 .7849 30.0 

   N of  
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE      106.4000   318.1793    17.8376         30 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 30 
Alpha =    .9608 



 ๑๕๑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๒

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เร่ือง 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต  
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  

***************************** 

คําชี้แจง :  
๑. แบบสอบถามชุดนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ซ่ึงทานเปนบุคคลหนึ่งที่
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูตอบแบบสอบถาม โปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของทาน
อยางแทจริงใหครบถวนทุกขอคําถาม คําตอบของทานผูวิจัยจะรักษาไวเปนความลับและจะไมมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทาน หรือหนวยงานที่ทานรับผิดชอบ เน่ืองจากผูวิจัยจะนํา
คําตอบของทานไป ใชวิเคราะหในภาพรวมเทานั้น  

๒. แบบสอบถามชุดนี้ประกอบดวย ๓ ตอน ดังน้ี  

ตอนที่  ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  
ตอนที่  ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรค  

๓. กรุณาตอบทุกขอเพ่ือความสมบูรณครบถวนของขอมูล 
 
 
 
 
 

ขอเจริญพรขอขอบคุณทุกทานที่รวมมือตอบแบบสอบถาม 
พระจรุณ  ธีรปฺโญ  ( เวฬวุาป ) 

นิสิตปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 



 ๑๕๓

เร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลาํพยนต  
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

ตอนที่ ๑  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย   ใน  � ที่ตรงกับขอมูลจริงของทาน  

๑. เพศ 
� ชาย     � หญิง 

๒. อายุ 
� ต่ํากวา ๒๐ ป    � ๒๑ - ๓๐ ป 
� ๓๑ - ๔๐ ป   � ๔๑ - ๕๐ ป 
� ๕๑ - ๖๐ ป  � ตั้งแต ๖๐ ปขึ้นไป 

๓. ระดับการศึกษา 
� ประถมศึกษา  � ม.๓ – ม.๖ หรือ ปวช. 
� ปวส. – ปริญญาตรี � ปริญญาโท – ปริญญาเอก 

๔. อาชีพ 
� รับราชการ  � ธุรกิจสวนตัว 
� เกษตรกร  � รับจาง 
� อ่ืน ๆ ระบุ ................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๔

ตอนที่  ๒   การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต        
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

คําชี้แจง  :  โปรดใสเครื่องหมาย      ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของทานมากที่สุดเพียง
คําตอบเดียว 

 
ขอท่ี 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ
บริหารสวนตําบล  ลําพยนต อําเภอตากฟา 

 จังหวัดนครสวรรค 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอย
ที่สุด 
(๑) 

๑. หลักนิติธรรม  

๑.๑ ผูบริหารปฏิบัติตอประชาชนดวยความเสมอภาคไมเลือก
ปฏิบัติ 

     

๑.๒ เปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอบังคับตางๆ ที่จะมีผลบังคับใชกับชุมชน 

     

๑.๓ การบริหารงานมีความชัด เจนในการปฏิ บั ติตาม
กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 

     

๑.๔ มีการปรับปรุงกฎระเบียบใหเหมาะสมกับสถานการณที่
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ 

     

๑.๕ การปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
เปนไปอยางถูกตองตามกฏหมาย 

     

๒. หลักคุณธรรม  

๒.๑ ผูบริหารมีการปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมบน
พ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรม 

     

๒.๒ บุคลากรมีมนุษยสัมพันธดี สุภาพออนโยน และมีไมตรี
จิตพรอมใหบริการ 

     

๒.๓ บุคลากร มีความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในศีลธรรมและ
จริยธรรม 

     

๒.๔ บุคลากร ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีในสังคม      

๒.๕ บุคลากร บริหารงานโดยยึดหลักความถูกตองและเปน
ธรรม 

     

       
       
       
       



 ๑๕๕

 
ขอท่ี 

 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ
บริหารสวนตําบล  ลําพยนต อําเภอตากฟา  

จังหวัดนครสวรรค 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย 
 

นอย
ที่สุด 

๓. หลักความโปรงใส  
๓.๑ มีการประกาศให บุคลากรรับทราบเกี่ ยวกับ สิทธิ

ประโยชนในการไดรับสวัสดิการตางๆ 
     

๓.๒ การบริหารงานกิจกรรมตางๆมีการสรุปและเปดเผยตอ
สาธารณะ 

     

๓.๓ กระบวนการทํางานของ อบต.ทํางานอยางเปดเผยและ
ตรงไปตรงมา พรอมที่จะไดรับการตรวจสอบ 

     

๓.๔ เปดโอกาสใหประชาชนติดตามตรวจสอบการทํางานของ
องคการบริหารงานสวนตําบล 

     

๓.๕ ขอมูลขาวสารที่เผยแพรตอสาธารณะชนมีความถูกตอง
ตรงกับความเปนจริง 

     

๔. หลักการมีสวนรวม  
๔.๑ เปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ

เรื่องสําคัญที่มีผลกระทบตอประชาชน 
     

๔.๒ อบต.มีการจัดเวทีประชาคมในการรับฟงปญหาและ
ความตองการของประชาชน 

     

๔.๓ อบต.เปดโอกาสใหประชาชนไดเสนอความคิดเห็นใน
การแกไขปญหา  

     

๔.๔ อบต.มีการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมใน
การประเมินผลงาน 

     

๔.๕ อบต.มีการแตงตั้งตัวแทนประชาชนเขารวมในการจัดซื้อ
จัดจาง 

     

๕. หลักความรับผิดชอบ  
๕.๑ มีการนําโครงการ กิจกรรม หรือแผนงานที่แถลงไวไป

ดําเนินการใหเห็นเปนรูปธรรม 
     

๕.๒ อบต.นําโครงการกิจกรรมที่ผานกระบวนการประชาคม
ไปบรรจุอยูในแผนพัฒนาประจําปของ อบต. 

     

๕.๓ มีการใหบริการตางๆดวยความรับผิดชอบตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 

     

๕.๔ มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายขององคกร
อยางชัดเจน 

     

๕.๕ รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนหรือผูมีสวนไดเสีย
โดยตรงเพื่อใชประกอบในการตัดสินใจ 

     



 ๑๕๖

ขอท่ี 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ

บริหารสวนตําบล  ลําพยนต อําเภอตากฟา 
 จังหวัดนครสวรรค 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย 
 

นอย
ที่สุด 

๖. หลักความคุมคา  
๖.๑ ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

สวนรวมและชุมชน 
     

๖.๒ มีการณรงคใหบุคลากรประหยัดพลังงาน      
๖.๓ การจัดสรรตําแหนงบุคลากรมีความเหมาะสมและความ

ชํานาญเฉพาะดานในการปฏิบัติหนาที่ 
     

๖.๔ การใชงบประมาณมีความคุมคา เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลงานที่ไดรับ 

     

๖.๕ การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ      

ตอนที่ ๓  ขอเสนอแนะในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต  
๑.  ดานหลักนิติธรรม 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
๒. ดานหลักคุณธรรม 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
๓.  ดานหลักความโปรงใส 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
๔. ดานหลักการมีสวนรวม  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
๕. ดานหลักความรับผิดชอบ  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
๖. ดานหลักความคุมคา  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 
ขอเจริญพรขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 
 



 ๑๕๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
หนังสือขอความอนุเคราะหตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๘

 



 

 

๑๖๖

ประวัติผูวิจัย 

ชื่อผูวิจัย  : พระจรุณ ธีรปฺโ (เวฬุวาป)  

เกิดเมื่อ  : วันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒  

สถานที่เกิด  : บานเลขที่ ๖๒ หมู ๙ ตําบลหนองไผ อําเภอหนองขาหยาง 
  จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๓๐  

อุปสมบทเมื่อ : วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ณ พัทธสีมา วัดเทพนม 
  ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
สังกัด  : วัดถ้ําพรสวรรค ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา  

จังหวัดนครสวรรค ๖๐๑๙๐ 

การศึกษาพระปริยัติธรรม : น.ธ.เอก สํานักเรียนวัดถ้ําพรสวรรค ตําบลลําพยนต  
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

การศึกษาสายสามัญ : มัธยมศึกษาตอนปลาย : ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน       
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ๖๐๑๙๐ 
พุทธศาสตรบณัทิต (เอกครศุาสตร)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  รุน  ๕๔   

เขาศึกษา  : ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ 

สําเร็จการศกึษา : ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 

ที่อยูปจจุบัน : วัดนครสวรรค พระอารามหลวง ถนน โกสีย 
ตําบลปากน้ําโพ อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐ 

 : โทรศัพท ๐๘-๘๑๔๗-๖๔๕๓   
Email : charuwit@windowslive.com  
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