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การศึกษาวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงทัศนคติของนายกเทศมนตรี และ
ปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาลท่ีมีตอ่การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในเทศบาล 2) ศกึษาถึงวิธีปฏิบตัิ
ของเทศบาลในการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานของเทศบาล และ 3) ศกึษาถึงปัญหา
และอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในเทศบาล โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีศึกษา    
ในเทศบาลทัง้ 4 แห่งของอ าเภอธัญบุรี ประกอบด้วย เทศบาลนครรังสิต เทศบาลเมืองสนัน่รักษ์ 
เทศบาลเมืองบงึย่ีโถ และเทศบาลต าบลธัญบรีุ วิธีการศึกษาใช้วิธีการสมัภาษณ์จากนายกเทศมนตรี 
ปลดัเทศบาลและรองปลดัเทศบาล รวมถึงการศกึษาจากเอกสาร 
 ผลการศึกษาพบว่า ในทศันคติของนายกเทศมนตรี และปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล 
เป็นการมองหลักนิติ ธรรม เฉพาะในมิติ ของการท าตาม ท่ีกฎหมายบัญญั ติ ไว้ เท่ านั น้                  
ส่วนหลักคุณธรรมเป็นการมองเฉพาะในมิติของคุณธรรมตามหลักศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
เท่านัน้ ยงัไม่เป็นการน าหลักคุณธรรมทางด้านวิชาการมาใช้ เป็นแค่เพียงการใช้การบริหารงาน
บคุคลโดยหลกัคณุธรรม โดยมีการน าเคร่ืองมือตา่ง ๆ นวตักรรมใหมม่าใช้ในการบริหารงานบคุคล 
ซึ่งนับว่าเป็นการน าเร่ืองของนวตักรรม เทคโนโลยีมาช่วยผลักดนัในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล    
ให้เกิดขึน้ในเทศบาลไม่มากก็น้อย สว่นหลกัความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารตอ่สาธารณะ
ตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว้ โดยมีช่องทางท่ีใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย       
ส่วนหลกัความมีส่วนร่วม เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดบั 1 และ 2 
กล่าวคือ ระดับหนึ่งเป็นระดับการให้ข้อมูล ได้แก่ การแจกข่าว การท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูล
เก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ระดบัท่ีสองเป็นการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน ได้แก่ การส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการริเร่ิมท าโครงการต่าง ๆ การบรรยายให้ป ระชาชนฟัง
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เก่ียวกับโครงการต่าง ๆ แล้วขอความคิดเห็นจากผู้ ฟัง รวมไปถึงการร่วมปรึกษาหารือ เทศบาล 
ส่วนใหญ่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมถึงระดับนี  ้ส่วนหลักส านึกรับผิดชอบ            
มีการใช้หลกันีใ้นการบริหารงานอย่างเต็มความสามารถ เน่ืองจากเทศบาลมีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบ
ตามท่ีกฎหมายได้ให้อ านาจไว้ โดยการด าเนินงานของเทศบาลต้องรับผิดชอบต่อประชาชน  
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ประชาชนต้องมาก่อน แต่สิ่ ง ท่ีทุก เทศบาล               
ยังขาดแคลนคืองบประมาณ ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน        
ได้อย่างเต็มท่ีร้อยเปอร์เซ็นต์ และหลักความคุ้ มค่า ผู้ บริหารท้องถ่ินมองว่าเทศบาลมีการใช้
ทรัพยากรทางการบริหารอย่างคุ้มคา่แล้ว แตใ่นความเป็นจริงนัน้ ยงัปรากฏเหตกุารณ์ท่ีสะท้อนว่า
เทศบาลยงัไม่ได้มีการน าหลักความคุ้มค่าไปปรับใช้อย่างแท้จริง เช่น การน าของหลวงไปใช้เป็น
ของสว่นตวั โครงการท่ีไมส่ามารถวดัความคุ้มคา่ของงาน โดยเฉพาะการวดัความคุ้มคา่จากการใช้
งบประมาณ แตมี่ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการจดัท าโครงการดงักลา่ว เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีสง่ผล
กระทบตอ่นายกเทศมนตรีในเร่ืองของความนิยม หรือฐานคะแนนเสียงในท้องถ่ิน โดยอาจกล่าวได้
ว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในทัศนคติของนายกเทศมนตรี ได้แก่ ความนิยมและ
คะแนนเสียงจากประชาชน ส่วนการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในทศันคติของปลดัเทศบาล 
รองปลดัเทศบาล ได้แก่ รางวลัความส าเร็จต่าง ๆ ท่ีเป็นผลมาจากการบริหารงาน รวมถึงการเป็น
คนโปรดของนายกเทศมนตรี ซึง่เป็นผู้ ท่ีสามารถท างานร่วมกบันายกเทศมนตรีได้เป็นอยา่งดี 

วิธีปฏิบตัิของเทศบาลในการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานของเทศบาล
โดยทัว่ไป ได้แก่ การด าเนินงานทกุด้านของเทศบาลต้องอาศยักฎหมายแม่บท ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
เป็นกรอบใหญ่ในการด าเนินการ อยู่ในลกัษณะของ Top-Down มากกว่า Bottom-Up เทศบาล
มีการจดัให้มีข้อมลูขา่วสารให้ประชาชนได้รับทราบผ่านชอ่งทางท่ีหลากหลาย ได้แก่ บอร์ดประชาสมัพนัธ์
ของส านักงานเทศบาล เว็บไซต์ แผ่นพบั วารสาร และการประกาศเสียงตามสายของผู้น าชุมชน 
ทัง้นี ้เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในลกัษณะเป็นแบบแผนและไม่เป็นแบบแผน 
นอกจากนีเ้ทศบาลยงัมีมาตรการในการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างประหยดั โดยมีความพยายาม
ในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือลดขัน้ตอน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ผู้บริหารท้องถ่ินส่วนใหญ่มองว่าปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัในการน าหลกัธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน เป็นเร่ืองเก่ียวกับคน กระบวนการ และผลลพัธ์ กล่าวคือ คน เป็นเร่ือง
การยอมรับจากผู้ปฏิบตัิงาน เน่ืองจากผู้ปฏิบตัิงานต้องเป็นคนท่ีน าหลกัธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบตัิ
ลงมือท า ส่วนกระบวนการ เป็นเร่ืองของหลักขัน้ตอนการปฏิบตัิท่ีมีความละเอียด ต้องค านึงถึง
หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ส่วนผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้นัน้ ในบางครัง้มกัจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สาเหตจุาก
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ข้อจ ากดัตา่ง ๆ ซึ่งในการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคท่ีส าคญัคือ การพดูคยุชีแ้จงให้เห็นความส าคญั
และการสร้างจิตส านกึให้เกิดขึน้ 

ส่วนผลกระทบทางบวกจากการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ พบว่า 1) ผลกระทบตอ่การให้ 
บริการสาธารณะแก่ประชาชน ประชาชนได้รับผลประโยชน์ตรงตามที่ต้องการ มีความสุข  
และมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 2) ผลกระทบต่อองค์กร ท าให้เทศบาลเป็นองค์กรท่ีมีภาพลกัษณ์ดีขึน้ 
น่าเช่ือถือขึน้ การด าเนินงานในเทศบาลในภาพรวมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึน้ เพิ่มคณุค่า
ให้กบัเทศบาลในระยะยาว และ 3) ผลกระทบตอ่ตวัของผู้บริหารท้องถ่ินคือ ท าให้มีความภาคภูมิใจ
ในตนเอง เป็นท่ียอมรับจากท้องถ่ิน และเป็นการปทูางของนายกเทศมนตรีส าหรับการเลือกตัง้ใน
ครัง้ตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ 1) หน่วยงานภาครัฐควรมีการทบทวนแก้ไขกฎระเบียบ   
ท่ีไม่มีความจ าเป็นและปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพสงัคมในปัจจบุนั เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้
แต่ละท้องถ่ินได้มีการน าหลักธรรมาภิบาลไปบริหารจัดการด้วยตนเองให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น 2) ผู้บริหารท้องถิ่นทัง้นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล   
รองปลดัเทศบาลในฐานะท่ีเป็นผู้น าระดบัสูงของเทศบาล ต้องมีความจริงจงัและจริงใจในการน า
หลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานเทศบาลอย่างแท้จริง  3) เทศบาลต้องมีการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกให้พนกังานเทศบาลในทกุสว่นตระหนกัถึงความส าคญัของ
การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในการด าเนินงาน 
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The objectives of this research are 1) to study the attitude of the mayor, 
the municipal clerk and deputy municipal clerk on implementing good governance to the 
municipality 2) to study the practices of implementing good governance in municipal 
management 3) to study problems and the obstacles in implementing good governance 
in Thai municipality.  This research is a qualitative research focusing on four municipalities 
in Thanyaburi district, including Rangsit municipalities, Sananrak municipality, Bueng 
Yitho municipality and Thanyaburi municipalities.  This study uses data collection from 
interviews with mayors, municipal clerks and deputy municipal clerks with relevant 
documents. 

The study found that, mayors, municipal clerks, and deputy municipal clerks 
view that following rule of laws means only complying to legal provisions.  As for ethics, 
it is percieved only in the dimension of religion, morality, and not concept of the ethics in 
academic context.  It is only merit system in human resource management, using 
innovative tools used in human resource management.  This is how technology has been 
introduced to strengthening good governance in municipalities.  For transparency, some 
information has been disclosed to the public, as required by law.  Various channels have 
been used to disseminate information to the public.  For participation, municipalities allow 
public to take part as high as level 1 and 2: information disemmination (news sending, 
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newsletter providing information on actitivities), and public hearing (opinion survey on 
new initiatives, briefing/ presentation on special projects followed by comments by the 
participants, discussion, which have been arranged by most municipalities) respectively.  
For accountability, it has been successfully used since municipalities are obliged by law 
to perform duties, with accountability for its people, and for the benefit of its people.  
However, what is still lacking in all municipalities is adequate budget.  As a result, it can 
not fully meet the needs of its people.  Value for money, local administrations view that 
municipal resources have been used effectively.  But in reality, some incidents show that 
municipalities have not fully applied to the value for money.  Office supplies have been 
used for private purpose, while some organized projects can not be measured for project 
effectiveness or effective use of allocated budget.  Such projects were initiated to maintain 
and promote the mayor's popularity and their voting base in that municipality.  It can be 
concluded that, for the mayors management by good governance is for the sake of their 
popularity and voting base, while for municipal clerks and deputy municipal clerks, it 
means the Awards of Achievement in administration and being the mayor's favorite 
junior colleague who can get along well in working with the mayor as well. 

Local municipalities practice good governance in the local administration by 
using related laws and regulations as the framework of their action in all aspects of work. 
Top - down approach are more common than bottom-up.  Various channels, eg., 
bullentin boards, web sites, brochures, journals, local radio broadcasting, have been 
used to convey information to the public.  Public participation has been promoted in 
both formal and informal ways.  In addition, effective and efficient use of organizational 
resources have been introduced. 

Local administrations view that important problems and obstacles in implementing 
good governance to administration are human resources, processes, and outcome.  
Human resource, because they need to seek acceptance from their subordinates, as their 
subordinates are the ones practicing good governance.  Processes, because of their 
delicacy and their outcomes, which does not always turn out to be as planned due to 
contraints.  The important step to take in order to solve the issue is to communicate 



(8) 

 

 

clearly with subordinates about the importance of good governance and to build self-
conscious within them.  

For the effects of applying good governance, the research found that 1) public 
services extended to the people are beneficial, meets their demand, creates happiness, 
and increases the people’s standard of living 2) municipalities has better images in 
terms of good service, are reliable, overall work outcomes are more efficient, which then 
leads to an increase in the municipality’s long term value 3) the direct effect to the local 
executive administrators are that they are proud, accepted by the local people, which 
will then lead to an increase in their votes during the next election. 

Suggestions from this study are 1) governmental organizations should revise 
unnecessary rules and improve it to be conform with the current society for give an 
opportunity to each local administration has their own style to apply good governance  
2) local executives both the mayors, municipal clerks and deputy municipal clerks 
needs to be serious and sincere in applying good governance to their administrative 
processes and 3) municipalities need to increase knowledge, understanding, and build 
self-conscious to all municipality staffs in all areas, so that they realize the importance of 
applying good governance to their working processes. 



 

 

กิตตกิรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์เร่ือง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กรณีศึกษาเทศบาลในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส าเร็จลุล่วงได้เน่ืองมาจากผู้ เขียนได้รับ 
ความช่วยเหลือในการให้ข้อมลู ค าปรึกษา ข้อแนะน า ความคิดเห็นและก าลงัใจจากบคุคลหลายท่าน 
ผู้ เขียนขอขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จนัทรานชุ มหากาญจนะ และ รองศาสตราจารย์ 
ดร. บญุอนนัต์ พินยัทรัพย์ ผู้ซึง่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ของผู้ เขียน 
ท่ีได้กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษา ข้อชีแ้นะ ข้อแนะน า และข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท า
วิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ไพรัช ตระการศิรินนท์ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และรองศาสตราจารย์ ดร. อชักรณ์ วงศ์ปรีดี กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีได้กรุณาให้
ค าแนะน าในการศกึษาครัง้นี ้รวมทัง้กรุณาพิจารณาและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถกูต้องสมบูรณ์
ยิง่ขึน้ 
 ขอขอบพระคณุ คณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีได้ถ่ายทอด
และสร้างความรู้ให้แก่ผู้ เขียน และขอขอบพระคณุเจ้าหน้าท่ีของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่าน 
ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาในครัง้นีเ้ป็นอย่างดี รวมถึงขอขอบ 
พระคุณนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลทุกท่าน ท่ีกรุณาได้ให้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ส าหรับการศกึษาในครัง้นี ้นอกจากนีข้อกราบขอบพระคณุข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการต่างประเทศทุกท่านส าหรับความเมตตาและกรุณา        
และขอขอบคณุเพ่ือน ๆ ท่ีรักทกุคนของผู้ เขียนส าหรับก าลงัใจและความชว่ยเหลือท่ีมีให้มาโดยตลอด 
 ท้ายสุด ผู้ เขียนขอขอบพระคุณก าลังใจจากครอบครัว บิดา มารดาท่ีเป็นผู้ ให้ชีวิตและ  
เป็นผู้ ท่ีช่วยส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนเป็นแรงใจท่ีส าคัญยิ่งของผู้ เขียนตลอดมา จนท าให้
การศกึษาครัง้นีป้ระสบผลส าเร็จได้ในท่ีสดุ 
 

         นฤมล สยุะราช 
          สิงหาคม 2558 



สารบัญ 
 

       หน้า 
 

บทคัดย่อ          (3) 
ABSTRACT          (6) 
กิตตกิรรมประกาศ         (9) 
สารบัญ          (10) 
สารบัญตาราง          (13) 
สารบัญภาพ          (14) 
 
บทที่ 1  บทน า          1 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา     1 
1.2 ค าถามในการวิจยั        8 
1.3 วตัถปุระสงค์ในการศกึษา       8 
1.4 ขอบเขตการศกึษา        8 
1.5 นิยามศพัท์         9 
1.6 ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ        10 
1.7 การน าเสนอการวิจยั       10 

บทที่ 2  แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง     12 
2.1 แนวคดิเก่ียวกบัธรรมาภิบาล       12 

2.1.1 ท่ีมาของธรรมาภิบาล (Good Governance)    13 
2.1.2 ความหมายของธรรมาภิบาล      16 
2.1.3 องค์ประกอบของธรรมาภิบาล      19 
2.1.4 ตวัชีว้ดัธรรมาภิบาล       24 
2.1.5 ประโยชน์ของการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจดัการ  27 

 
 



(11) 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการกระจายอ านาจและการปกครองสว่นท้องถ่ิน  29 
2.2.1 ความหมายของการกระจายอ านาจ (Decentralization) และ  29 
     การปกครองสว่นท้องถ่ิน (Local Government)    
2.2.2 ความส าคญัของการกระจายอ านาจ     32 
2.2.3 ความส าคญัของการปกครองสว่นท้องถ่ิน    34 
2.2.4 การปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาล     36 
2.2.5 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินยคุธรรมาภิบาล    37 

2.3 ข้อมลูเก่ียวกบัพืน้ท่ีศกึษา       39 
2.3.1 เทศบาลนครรังสิต       39 
2.3.2 เทศบาลเมืองสนัน่รักษ์      43 
2.3.3 เทศบาลเมืองบงึย่ีโถ       47 
2.3.4 เทศบาลต าบลธญับรีุ       51 

2.4 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง       55 
บทที่ 3  ระเบียบวิธีการวิจัย        68 

3.1 วิธีการศกึษา        68 
3.2 การเลือกพืน้ท่ีศกึษา        68 
3.3 ประเดน็ท่ีใช้ในการศกึษา       72 
3.4 กลุม่เป้าหมายในการศกึษา       74 
3.5 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู      75 
3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู       75 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมลูและการน าเสนอผลการวิจยั    75 
3.8 กรอบแนวคิดในการวิจยั       76 

บทที่ 4  ผลการศึกษา         77 
4.1 ข้อมลูพืน้ฐานของผู้บริหารท้องถ่ิน      77 
4.2 การใช้หลกันิตธิรรม        86 
4.3 การใช้หลกัคณุธรรม        95 
4.4 การใช้หลกัความโปร่งใส       106 
4.5 การใช้หลกัความมีสว่นร่วม       117 
4.6 การใช้หลกัส านกึรับผิดชอบ       124 



(12) 

4.7 การใช้หลกัความคุ้มคา่       129 
4.8 ปัญหาและอปุสรรคในการใช้ธรรมาภิบาล     132 
4.9 ผลกระทบจากการใช้หลกัธรรมาภิบาล     134 

บทที่ 5  บทสรุปและข้อเสนอแนะ       136 
5.1 สรุปผลการศกึษา        136 
5.2 อภิปรายผลการศกึษา       153 
5.3 ข้อเสนอแนะ        161 

 
บรรณานุกรม          164 

ภาคผนวก  แนวทางการสมัภาษณ์       170 

ประวัตผู้ิเขียน          174 



สารบัญตาราง 
 
ตารางที่                หน้า 
 
 2.1 องค์ประกอบของธรรมาภิบาล      20 
 3.1 ข้อมลูจ านวนเทศบาลของจงัหวดัปริมณฑลกรุงเทพมหานคร   69 

      ท่ีเคยได้รับรางวลัการบริหารจดัการท่ีดีประจ าปี 2546-2552  
      และปี 2554 จ าแนกรายอ าเภอ 
3.2 รายช่ือเทศบาลทัง้หมดท่ีอยูใ่นอ าเภอท่ีมีร้อยละของจ านวนเทศบาล   71 
      ท่ีเคยได้รับรางวลัเปรียบเทียบกบัจ านวนเทศบาลทัง้หมดในอ าเภอ  
      ท่ีมีคา่ตัง้แตร้่อยละ 50 ขึน้ไป 
4.1 คณุลกัษณะของนายกเทศมนตรี       78 

 4.2 คณุลกัษณะของปลดัเทศบาลหรือรองปลดัเทศบาล    83 



สารบัญภาพ 
 

ภาพที่                 หน้า 
 
 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ืองธรรมาภิบาลในการบริหารงาน   76 
       ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน กรณีศกึษาเทศบาลในอ าเภอธญับรีุ  

      จงัหวดัปทมุธานี 



บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  

พฒันาการการปกครองท้องถ่ินของไทย เร่ิมต้นขึน้ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้มีพระราชด าริให้ทดลองจัดตัง้หน่วยการปกครองแบบใหม่ในระดับท้องถ่ินขึน้ในปี  
พ.ศ. 2440 เรียกว่า “สขุาภิบาลกรุงเทพ” สืบเน่ืองจากพระองค์ได้เสด็จประพาสยุโรปและประเทศ
เพ่ือนบ้านท่ีเป็นเมืองขึน้ของอังกฤษหลายครัง้ และได้ทรงทอดพระเนตรบทบาทของหน่วยงาน
ท้องถ่ินในการดแูลท้องถ่ินของตนเองในประเทศเหล่านัน้ โดยหน้าท่ีส าคญัของสขุาภิบาลกรุงเทพ 
คือ การรักษาความสะอาดในชุมชนของตน การบูรณะและการจัดสร้างสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการในชมุชน เช่น ถนน ไฟตามเส้นทาง สวนสาธารณะ สนามกีฬา ฯลฯ โดยมีลกัษณะ
เป็นการปกครองท้องถิ่นโดยข้าราชการประจ า (Local Government by Government Official) 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2448 เกิดสุขาภิบาลท่าฉลอม และในปี พ.ศ. 2451 มีการตราพระราชบัญญัติ
จดัการสขุาภิบาล ร.ศ. 127 ให้มีการจดัตัง้สขุาภิบาลในหวัเมืองตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 
2550: 88-90) ตอ่มาในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 6 พระองค์ได้ทดลอง
จดัตัง้สภาประชาธิปไตยในระดบัชาต ิเรียกว่า “ดสุิตธานี” ซึง่ถือเป็นการทดลองปกครองสว่นท้องถ่ิน
ขึน้ในเมืองไทยนัน่เอง (นรนิต ิเศรษฐบตุร, 2550: 3) 

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 7 ทรงตัง้คณะกรรมการขึน้มา
ชดุหนึ่งเพ่ือท าการศกึษาบทเรียนจากประเทศเพ่ือนบ้าน เรียกว่า คณะกรรมการจดัการประชาภิบาล 
ผลการศกึษาพบวา่ ควรจดัตัง้เทศบาลขึน้มา สาเหตท่ีุพระองค์ทรงเตรียมจดัตัง้เทศบาล เพราะทรง
เห็นว่าประชาชนไทยควรจะได้ฝึกฝนควบคมุกิจการของท้องถ่ิน ก่อนท่ีพวกเขาจะควบคมุกิจการ
ของรัฐในระบบรัฐสภาท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต พระองค์ทรงพระราชทานสมัภาษณ์แก่หนงัสือพิมพ์
นิวยอร์ก ไทม์ส เม่ือ 28 เมษายน พ.ศ. 2474 (The New York Times, 1931: 16 อ้างถึงใน ธเนศวร์ 
เจริญเมือง, 2550: 115) วา่ 
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ข้าพเจ้าเห็นว่าสิทธิเลือกตัง้ของประชาชนควรจะเร่ิมต้นท่ีการปกครองท้องถ่ินใน
รูปเทศบาล ข้าพเจ้าเช่ือว่าประชาชนควรมีสิทธิมีเสียงในกิจการท้องถ่ินก่อน เรา
พยายามให้การศึกษาเร่ืองนีแ้ก่เขา ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการผิดพลาด ถ้าเราจะมี
การปกครองระบอบรัฐสภาก่อน ก่อนที่ประชาชนจะมีโอกาสเรียนรู้  และมี
ประสบการณ์อยา่งดีเก่ียวกบัการใช้สิทธิเลือกตัง้ในกิจการปกครองท้องถ่ิน...” 
 
ในปี พ.ศ. 2475 เกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์มาสู่

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ คณะราษฎร์ได้มีการตราพระราชบญัญัติ
ระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2476 และก าหนดให้เทศบาลเป็นองค์กรบริหาร
รูปหนึ่งของราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน และมีพระราชบญัญัติจดัระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ให้มี
เทศบาล 3 แบบ คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล เร่ิมต้นท่ียกฐานะสขุาภิบาล 
35 แห่งท่ีมีอยู่ขึน้เป็นเทศบาล แล้วจดัตัง้เพิ่มเติม โดยในปี พ.ศ. 2488 เทศบาลทัว่ประเทศมีจ านวน 
117 แห่ง โดยเทศบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นองค์การท่ีมีงบประมาณ ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าท่ี
ของตนเอง และมีอ านาจอิสระในการปฏิบตัิงานในเขตท้องถ่ินนัน้ตามกฎหมายระบุ (ธเนศวร์  
เจริญเมือง, 2550: 93) ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2481 พระราชบญัญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2486 และพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ขึน้ใช้แทนกฎหมายเก่าทัง้หมด 
ซึง่ประเทศไทยได้ใช้พระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นหลกัมาจนถึงปัจจบุนั โดยมีการแก้ไข
เพิ่มเติมอยู่เป็นระยะ จนถึงฉบบัท่ี 13 พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพทางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีให้ความส าคญักับ
รูปแบบการปกครองตนเองของท้องถ่ิน 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่า วิวฒันาการรูปแบบการปกครองท้องถ่ินไทยมีการพฒันา
ตามล าดบั โดยการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลมีความส าคญัอย่างมาก เพราะถือว่าจดัตัง้ขึน้
ในเขตชมุชนท่ีมีความเจริญและมีความใกล้ชิดกบัประชาชนมากท่ีสุด งานส่วนใหญ่ของเทศบาล
เป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ท าให้เทศบาลได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีอ านาจปกครองตนเองท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดและมีความเป็นประชาธิปไตยใกล้เคียงกับ
ความสมบูรณ์แบบอย่างท่ีสุด ถึงแม้ว่าการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลจะเป็นรูปแบบ  
การปกครองท้องถ่ินท่ีมีวิธีการปกครองตนเองตามแนวทางของการกระจายอ านาจเพ่ือแบ่งเบา
ภาระของรัฐบาลมายาวนาน แต่ก็ยังพบว่ามีข้อจ ากัด อุปสรรค และปัญหาในการด าเนินงาน
โดยทัว่ไปอยูห่ลายประการ (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2550: 122-126) ดงันี ้
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ประการแรก เทศบาลถูกแทรกแซงและควบคุมโดยรัฐบาลกลางมากเกินไป
โดยเฉพาะทางด้านกฎหมาย ท าให้เทศบาลมีอ านาจจ ากัด แต่มีหน้าท่ีมาก        
มีงบประมาณไม่เพียงพอ มาตรการท่ีรัฐบาลกลางใช้แทรกแซงและควบคมุเทศบาล
มี 3 ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการคลงั และด้านการบริหาร... 

ประการท่ีสอง ปัญหาความสมัพนัธ์ท่ีไม่ชดัเจนระหว่างรัฐบาลกลางกับ
เทศบาลท าให้เกิดช่องว่างในทางปฏิบตัิ เช่น ในทางกฎหมาย ตวัแทนรัฐบาลกลาง
มีอ านาจและหน้าท่ีในการควบคุมการท างานของเทศบาล แต่ในทางปฏิบัติ  
ผู้บริหารเทศบาลอาจมีความใกล้ชิดกับผู้ น าของรัฐบาลกลาง ท าให้ข้าราชการ
ส่วนภูมิภาคไม่กล้าตรวจสอบหรือขัดขวาง หรือข้าราชการส่วนภูมิภาคหย่อน
ประสิทธิภาพในการท างาน ไม่ยอมตรวจสอบหรือแนะน าการท างานของเทศบาล
ด้วยเหตผุลบางประการ 

ประการท่ีสาม ปัญหารูปแบบของเทศบาล โครงสร้างของเทศบาลท่ี
สภาเทศบาลเป็นผู้ เลือกฝ่ายบริหารด้วยเสียงเกินคร่ึงหนึง่...  

ประการท่ีส่ี ปัญหาประชาชนขาดความสนใจทางการเมือง ขาดบทบาท
ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่สนใจใช้สิทธิเลือกตัง้มากเท่าท่ีควร โดยเฉพาะ
ในเขตเทศบาลที่มีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีคนต่างถ่ินอพยพเข้าไป
อยู่มาก ไม่สนใจติดตามการท างานของเทศบาล และไม่มีบทบาทตรวจสอบ
ควบคมุการท างานของนกัการเมืองท้องถ่ิน...บทบาทอนัจ ากัดของส่ือมวลชนยงั
เป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีชีใ้ห้เห็นว่าประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองระดบัท้องถ่ิน
น้อยมาก เพราะหากส่ือมวลชนตกอยูใ่นมือของกลุม่บางกลุ่ม หรือมุ่งแตเ่สนอขา่ว
อาชญากรรม ภาพโป๊ และข่าวสงัคม-บริการ ซึ่งทัง้หมดนีไ้ม่ได้กระตุ้นประชาชน
ให้มีความรู้ว่าองค์กรปกครองท้องถ่ินท าอะไรบ้างและมีผลกระทบต่อสังคม
อย่างไร ก็เท่ากบัว่าส่ือมวลชนมีส่วนในการมอมเมาประชาชนไม่ให้สนใจปัญหา
ตา่ง ๆ ท่ีส าคญัในท้องถ่ินนัน่เอง 

ประการท่ีห้า การท่ีเทศบาลมีงบประมาณจ ากัด มีอ านาจไม่เต็มท่ี แต่มี
ภารกิจมาก และถกูควบคมุโดยรัฐบาลกลางมาก ท าให้การเมืองท้องถ่ินเป็นเวที
ส าหรับนกัการเมืองระดบัสอง เป็นสนามการเมืองแบบงานอดิเรกของข้าราชการ
บ านาญและเป็นทางผ่านของนกัการเมืองรุ่นใหม่ท่ีจะก้าวไปสูก่ารเมืองระดบัชาต ิ
แต่ไม่เคยเป็นเวทีให้ผู้ มีความสามารถจริงจังลงมาอุทิศตน พัฒนาเมืองให้เป็น
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เมืองแบบอย่างให้คนทัง้ประเทศได้เรียนรู้ว่าเมืองมีความส าคัญต่อชีวิต
ของประชาชนอย่างไร 60 กว่าปีมานี ้ไม่เคยมีเขตเมืองเขตใดท่ีแสดงเอกลกัษณ์
ของเมืองหรือความงดงามน่าอยู่ท่ีแตกต่างไปจากเมืองอ่ืน ๆ มีผู้น าท่ีมีความรู้
ความสามารถ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เมืองและได้รับการร่วมมือจากประชาชน
อย่างจริงจงั เขตเมืองทกุจงัหวดักลบัมีลกัษณะเหมือนกนัหมด เช่น มีศาลากลาง
จงัหวดั ท่ีท าการอ าเภอเมืองท่ีมีรูปแบบเหมือนกนั อาคารท่ีท างานของเทศบาลก็
เหมือนกันทั่วประเทศ มีร้านค้าล้อมรอบตลาด มีหาบเร่แผงลอยเกะกะทางเท้า
เหมือนกัน เขตเมืองไม่ค่อยมีต้นไม้หรือสวนสาธารณะเหมือนกัน ขาดโรงละคร 
อาคารแสดงดนตรี ไม่ค่อยมีกิจกรรมเสนอต่อประชาชน และอาคารร้านค้ามี
รูปแบบเหมือนกนัทัง้ประเทศ อาคารบ้านเรือนเก่า ๆ ไมไ่ด้รับการรักษาดแูล เป็นต้น 

ประการท่ีหก คือการท่ีเทศบาลเป็นหนว่ยงานปกครองท้องถ่ินท่ีกระทรวง 
มหาดไทยและประชาชนทัว่ไปให้ความสนใจน้อยท่ีสดุในแง่ของการปฏิรูปองค์กร
เน่ืองจากถูกมองมาตลอดว่าเทศบาลเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นประชาธิปไตย 
สูงกว่ารูปแบบการปกครองท้องถ่ินอ่ืน ๆ และเทศบาลส่วนใหญ่เก่ียวพันกับ      
เขตเมืองท่ีก าลงัเติบโต คนจ านวนไม่น้อยก็เลยเข้าใจว่าเทศบาลเป็นหน่วยงาน
ปกครองท้องถ่ินท่ีไม่ค่อยมีปัญหา ฝ่ายผู้น าของกระทรวงมหาดไทยเองก็อ้างว่า
ต้องสร้างและพัฒนาประชาธิปไตยท่ีรากฐานของสังคมคือชนบท ก็เลยไม่เห็น
ความส าคัญของการปฏิรูปโครงสร้างเทศบาล แต่หันไปพูดเร่ืองสภาต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล และการปรับปรุงองค์การบริหารส่วน จังหวัด             
ทัง้ ๆ ท่ีเมืองแตล่ะแห่งในสงัคมไทยก าลงัจะเผชิญปัญหาใหญ่ท่ีส าคญัก็คือระบบ
เทศบาลไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาททางการเมืองมากกว่านี  ้และ
ประชาชนก็ถูกจ ากัดด้วยปัจจัยอ่ืน ๆ ท าให้พวกเขาไม่ให้ความสนใจในปัญหา
การเมืองท้องถ่ินอยา่งเพียงพอ 
 

 นอกจากปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังพบว่ามีปัญหาและ
อปุสรรคท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของเทศบาล เช่น ผู้บริหารท้องถ่ินเข้ามาบริหารงานเทศบาลเพ่ือ
ปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ส่งผลถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ นายกเทศมนตรี
มกัมีเร่ืองขดัแย้งกบัปลดัเทศบาลขึน้บอ่ยครัง้ สาเหตุเกิดจากท่ีกฎหมายก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
นายกเทศมนตรีและปลดัเทศบาลไว้ด้วยกนั ท าให้ไมส่ามารถอธิบายได้ว่าเป็นอ านาจของใคร และ
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นายกเทศมนตรีส่วนมากมีความเข้าใจในตนเองว่าเป็นผู้ บริหารท่ีได้รับการเลือกตัง้มาจาก
ประชาชน แต่ปลัดเทศบาลส่วนมากมีความเห็นพ้องกันว่านายกเทศมนตรีมักมีพฤติกรรมแบบ
นกัการเมืองไมใ่ชน่กับริหาร นอกจากนี ้คนดีมีความรู้ ความสามารถไมน่ิยมเข้ามาท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพราะขาดความเป็นอิสระ ไม่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และมีระบบ
อปุถมัภ์ เป็นต้น จากปัญหาทัง้หมดท่ีกล่าวมาข้างต้นพบว่าเป็นอปุสรรคอย่างมากในการปกครอง
ตนเองของท้องถ่ิน ประชาชนขาดศรัทธาต่อการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน ท าให้ประชาชน
ไม่ให้ความร่วมมือและไม่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของเทศบาลเท่าท่ีควร ส่งผลให้เทศบาลไม่มี
ศกัยภาพและไม่สามารถเป็นสถาบันการปกครองตนเองท่ีจะเป็นท่ีพึ่งของประชาชนในท้องถ่ิน
อย่างแท้จริง จากปัญหาท่ีเกิดขึน้มากมายท าให้มีการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว และ
แนวคดิหนึง่ท่ีได้น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในองค์กร คือ แนวคดิเร่ืองธรรมาภิบาล 
 ธรรมาภิบาลถือเป็นแนวคิดส าคญัในการบริหารงานและการปกครองในปัจจุบนั  เพราะ
โลกปัจจบุนัให้ความสนใจกบัเร่ืองของโลกาภิวตัน์และธรรมาภิบาล หรือการบริหารจดัการท่ีดีมากขึน้ 
แทนการสนใจเร่ืองการพัฒนาอุตสาหกรรมดังแต่ก่อน  เน่ืองจากกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมี
ความส าคญักระทบถึงกนั การติดตอ่ส่ือสาร การด าเนินกิจกรรมในท่ีหนึ่งมีผลกระทบตอ่อีกท่ีหนึ่ง 
การพัฒนาเร่ืองของการเมืองการปกครองได้ให้ความส าคญักับประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึน้ 
หากจะให้ประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งด าเนินธุรกิจหรือปฏิบัติราชการต่าง  ๆ    
โดยไม่ให้ความสนใจถึงเร่ืองของสงัคม ประชาชน และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป การมี
การบริหารจดัการท่ีดีจึงเข้ามาเป็นเร่ืองท่ีทกุภาคส่วนให้ความส าคญัและเร่ิมมีการน าไปปฏิบตัิกัน
มากขึน้ ดังนัน้ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดีจึงเป็นประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของ
ประชาชน โดยเฉพาะข้าราชการและพนกังานบริษัทเอกชนเพราะธรรมาภิบาลเป็นการบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อยู่บนหลกัการบริหารงานท่ีเท่ียงธรรม สจุริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
มีจิตส านึกในการท างาน มีส านึกรับผิดชอบในสิ่งท่ีได้กระท า พร้อมทัง้ตอบค าถามหรือตอบสนอง
ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและพร้อมรับผิด มีศีลธรรมจริยธรรมในการท างาน ค านึงถึงการมีส่วนร่วม 
ในการรับรู้ ตดัสินใจ ด าเนินการและประเมินผล ตลอดจนร่วมรับผลจากการตดัสินใจร่วมนัน้  
มีการส่งเสริมสถานภาพหญิงชาย และการให้ความส าคญักับกลุ่มต่าง ๆ รวมทัง้คนด้อยโอกาส 
ตลอดจนการสร้างความเท่าเทียมกนัทางสงัคมในการรับโอกาสตา่ง ๆ ท่ีประชาชนพึงจะได้รับจาก
รัฐอีกด้วย ธรรมาภิบาลจึงเป็นทัง้หลกัการ กระบวนการและเป็นเป้าหมายไปในตวั การมีธรรมาภิบาล
อาจน าไปสูก่ารมีประชาธิปไตยท่ีสมบรูณ์ได้ในท่ีสดุ และการมีประชาธิปไตยก็น าไปสูก่ารมีผลทาง
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สังคมคือ การพัฒนาประเทศไปในทางท่ีสร้างความสงบสุขอย่างต่อเน่ืองและสถาพร  ตลอดจน
น าไปสูก่ารแก้ปัญหาความขดัแย้งตา่ง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้โดยสนัตวิิธี (ถวิลวดี บรีุกลุ, 2546: 3-4) 

หลงัจากรัฐบาลมีการปฏิรูประบบราชการโดยมุ่งเน้นการปรับเปล่ียนบทบาทของภาครัฐให้
สอดคล้องกบัระบบการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ เทศบาลในฐานะท่ีเป็นระบบบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ินจึงต้องมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างและการบริหารองค์การเพ่ือให้สอดคล้องกับระบบ
การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม ่ซึง่เป็นกระบวนการบริหารท่ีเน้นการบริหารงานในแบบมืออาชีพ 
ท าให้ผู้บริหารมีอิสระและความคลอ่งตวัในการบริหารงานและมีการปรับเปล่ียนวิธีการบริหารงาน
ให้มีความทนัสมยั ทัง้นีอ้งค์กรปกครองท้องถ่ินต้องมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพด้วยการ
น าหลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้ในการบริหารงานท้องถ่ินให้มากยิ่งขึน้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการจัด
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน
อยา่งแท้จริง 

เป้าหมายของการใช้หลักธรรมาภิบาลคือ การมีความเป็นธรรม ความสุจริต  ความมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งวิธีการท่ีจะสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลขึน้มาได้ก็คือ การมีความ
โปร่งใส มีส านึกรับผิดชอบ ถกูตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมเป็นส าคญั  แตอ่าจประกอบไปด้วย
หลกัการอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย ทัง้นีข้ึน้อยู่กับผู้น าไปใช้ ธรรมาภิบาลจึงประกอบไปด้วยหลกัการส าคญั
หลายประการแล้วแตว่ตัถุประสงค์ขององค์กรท่ีน ามาใช้ หลกัการท่ีมีผู้น าไปใช้เสมอคือ การมีส่วนร่วม
ของประชาชน การมุ่งฉันทามติ การมีส านึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนอง ประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกันและการค านึงถึงคนทกุกลุ่มหรือพหภุาคี และการปฏิบตัิตาม
หลกันิติธรรม โดยระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สงัคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ได้ระบถุึงการจดัหรือสง่เสริมให้สงัคมไทยอยู่บนพืน้ฐานของหลกัส าคญัอยา่ง
น้อย 6 ประการ (2542: 24-31) ดงันี ้หลกันิติธรรม หลกัคณุธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความมี
ส่วนร่วม หลักส านึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า นอกจากนีย้ังมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 (2546: 1-16) ท่ีให้ความส าคญักับ
หลักการส าคญั 6 หลักการดงักล่าว ซึ่งกล่าวถึงการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีก็เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายเจ็ดประการด้วยกนั ประกอบด้วย หนึ่ง เกิดประโยชน์สุขของประชาชน สอง เกิดผลสมัฤทธ์ิ
ตอ่ภารกิจของรัฐ สาม มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ ส่ี ไม่มีขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานเกินความจ าเป็น ห้า มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทนัต่อสถานการณ์ หก 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และ เจ็ด มีการ
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ประเมินผลการปฏิบตัิราชการอย่างสม ่าเสมอ โดยหลกัการดงักล่าวกลายเป็นหลกัการส าคญัท่ีมี
การน ามาใช้ในประเทศไทยอยา่งกว้างขวางอยูใ่นปัจจบุนันี ้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ได้จดัให้มีรางวลัการบริหารจดัการ  
ท่ีดีเป็นประจ าทุกปี เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพัฒนาการบริหารจัดการ  
ตามอ านาจหน้าท่ีของตนเองให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และสามารถ
ตอบสนองตอ่ความต้องการของประชาชน โดยมุ่งเน้นการประเมินผลการบริหารจดัการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการให้บริการสาธารณะท่ีดีและมีคณุภาพแก่ประชาชน จากสถิติ ข้อมูลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจ าปี 2546-2552 และปี 2554 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, 2556) ผู้ วิจัยพบว่า ในเขตปริมณฑล (ปทุมธานี นครปฐม 
สมุทรปราการ นนทบุรี และสมุทรสาคร) สัดส่วนของเทศบาลท่ีเคยได้รับรางวัลเปรียบเทียบกับ
จ านวนเทศบาลทัง้หมดในอ าเภอ ท่ีมีคา่ตัง้แตร้่อยละ 50 ขึน้ไป มีจ านวนทัง้หมดสามอ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี อ าเภอดอนตมู จงัหวดันครปฐม และอ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 
โดยจ านวนเทศบาลท่ีไม่เคยได้รับรางวลัมีมากกว่าจ านวนเทศบาลท่ีเคยได้รับรางวลั สะท้อนได้ว่า
ในการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ยงัคงมีปัญหาอยูเ่ชน่กนั 

จากเหตผุลข้างต้น ท าให้ผู้ วิจยัเกิดความสนใจท่ีจะศกึษาทศันคติของผู้น าองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินในการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของเทศบาลในเขตจงัหวดัปริมณฑล 
โดยเลือกศกึษาในพืน้ท่ีอ าเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี เน่ืองจากสามารถเป็นตัวแทนในการศกึษา
ธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลได้ เพราะมีทัง้เทศบาลท่ีเคยได้รับรางวลั
การบริหารจดัการท่ีดีและไม่เคยได้รับรางวลั ประกอบด้วยเทศบาลทัง้สามรูปแบบ คือ เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล โดยสามารถเป็นตวัแทนของเทศบาลขนาดกลางและขนาดใหญ่
ของอ าเภอท่ีอยู่ในเขตปริมณฑลได้ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะศกึษาการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลในอ าเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี 
โดยวตัถปุระสงค์ในการศกึษาครัง้นีคื้อ เพ่ือศกึษาถึงทศันคติของนายกเทศมนตรี และปลดัเทศบาล 
รองปลดัเทศบาลท่ีมีตอ่การน าหลกัธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในเทศบาล และศกึษาถึงปัญหา อปุสรรค
ท่ีส่งผลต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในเทศบาลเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยศกึษาในชว่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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1.2 ค ำถำมในกำรวิจัย 
 
 1.2.1 นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลมีทัศนคติต่อการน าหลัก
ธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในเทศบาลอยา่งไร 
 1.2.2 เทศบาลมีการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในรูปแบบใดบ้าง 
 
1.3 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 
 1.3.1 เพ่ือศกึษาถึงทศันคติของนายกเทศมนตรี และปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาลท่ีมีตอ่
การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในเทศบาล  
 1.3.2 เพ่ือศึกษาถึงวิธีปฏิบตัิของเทศบาลในการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงาน
ของเทศบาล 
 1.3.3 เพ่ือศกึษาถึงปัญหาและอปุสรรคในการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในเทศบาล 
  
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กรณีศกึษาเทศบาลในอ าเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี ในครัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตของการวิจยั
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ขอบเขตด้านพืน้ท่ี ขอบเขตด้านเนือ้หา และขอบเขตด้านเวลา ซึ่งมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

1.4.1 ด้ำนพืน้ท่ี  
การศกึษาครัง้นีไ้ด้ท าการศกึษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลในอ าเภอธญับรีุ 

จงัหวดัปทมุธานี ซึ่งได้แก่ หนึ่ง เทศบาลนครรังสิต สอง เทศบาลเมืองสนัน่รักษ์ สาม เทศบาลเมือง
บงึย่ีโถ และส่ี เทศบาลต าบลธญับรีุ 

 
1.4.2 ด้ำนเนือ้หำ  
การศึกษาครัง้นีไ้ด้ก าหนดเนือ้หาของการศึกษาไว้ได้แก่ การศึกษาเฉพาะทัศนคติของ

ผู้ บริหารท้องถ่ินในการน าธรรมาภิบาลไปใช้ของเทศบาลว่าได้ใช้หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม    
หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัส านึกรับผิดชอบ และหลกัความคุ้มค่า รวมถึง ปัญหา 
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อุปสรรค และผลกระทบจากการใช้หลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการสัมภาษณ์ผู้บริหารท้องถ่ิน
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ซึ่งมีบทบาทส าคญัต่อการ
บริหารงานเทศบาล โดยไม่รวมถึงการศกึษาในมุมมองความเห็นของประชาชนและภาคส่วนนอก
เทศบาลต่าง ๆ ในท้องถ่ิน ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัในอนาคต ทัง้นีก้ารวิจยัครัง้นีก็้ได้
ข้อมลูท่ีมีความชดัเจนและครอบคลมุทกุประเดน็ท่ีต้องใช้ในการศกึษา 

  
1.4.3 ด้ำนเวลำ 
การศกึษาครัง้นีไ้ด้ก าหนดชว่งเวลาในการเก็บข้อมลู ระหว่าง ตลุาคม 2556 ถึงพฤษภาคม 

2557 
 

1.5 นิยำมศัพท์ 
 
 1.5.1 ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการท่ีดี ประกอบด้วย นิติธรรม คุณธรรม 
ความโปร่งใส การมีสว่นร่วม ส านกึรับผิดชอบ และความคุ้มคา่ 
 1.5.2 การบริหาร หมายถึง กิจการท่ีเก่ียวกับการจัดการด าเนินงานเพ่ือให้มีการปฏิบตัิ
กิจกรรมตา่ง ๆ เกิดขึน้ในองค์การ ทัง้นีเ้พ่ือให้งานขององค์การส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ 
 1.5.3 เทศบาล หมายถึง หน่วยการปกครองท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งจดัตัง้ขึน้
ตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496  
 1.5.4 บริการสาธารณะ หมายถึง การสนองตอบความต้องการทางสงัคมและปัจเจกชนท่ีเป็น
สมาชิกของสังคมในอนัท่ีจะได้รับบริการจากรัฐในเร่ืองท่ีเอกชน หรือ รัฐวิสาหกิจเอกชน ไม่อาจ
ตอบสนองได้ ไม่ว่าจะเป็นการจดัให้มีบริการสาธารณะในด้านการคุ้มครองความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน การจดัให้มีสิ่งสาธารณปูโภคตา่ง ๆ 
 1.5.5 ผู้บริหารท้องถ่ิน ส าหรับการวิจยัครัง้นี ้ผู้บริหารท้องถ่ิน คือนายกเทศมนตรี ซึง่มาจาก
การเลือกตัง้โดยตรงของประชาชน มีฐานะเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารท้องถ่ิน และปลัดเทศบาล  
รองปลดัเทศบาลซึ่งมีฐานะเป็นผู้บงัคบับญัชาของฝ่ายประจ าและมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
ตามสายงาน 
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1.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 1.6.1 ทราบถึงทศันคตขิองนายกเทศมนตรี และปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล ตอ่การน า
หลกัธรรมาภิบาลไปปรับใช้ในเทศบาล เพ่ือจะได้เป็นข้อมลูหรือแนวทางในการพฒันาหรือประยกุต์ใช้
หลกัธรรมาภิบาลให้เหมาะสมกบัสภาพบริบทขององค์การตอ่ไป  
 1.6.2 เพ่ือจะสามารถทราบวิธีปฏิบตัิปกติของเทศบาล และเป็นแนวทางในการพฒันา  
การบริหารเทศบาลตอ่ไป 
 1.6.3 เพ่ือเป็นข้อมูล หรือแนวทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน ๆ ในการจะปรับปรุง 
แก้ไข และพฒันาการบริหารและการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลตอ่ไป 
 1.6.4 ทราบปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไขในการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในเทศบาล 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการแก้ไข ปรับปรุงหรือป้องกันปัญหาในการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน
เทศบาล และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีต้องการศกึษาในเร่ืองของการน าหลกัธรรมาภิบาลมาปรับใช้ใน
เทศบาล 
  
1.7 กำรน ำเสนอกำรวิจัย 
 
 บทท่ี 1 เป็นการน าเสนอความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาในการวิจยัครัง้นี ้ค าถาม
ในการวิจัย วัตถุประสงค์การศึกษา ขอบเขตการศึกษา นิยามศัพท์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ และ     
การน าเสนอการวิจยั 
 บทท่ี 2 เป็นการน าเสนอทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาวิจัยในครัง้นี ้ซึ่ง
ประกอบด้วย แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอ านาจและการปกครอง
สว่นท้องถ่ิน ข้อมลูเก่ียวกบัพืน้ท่ีศกึษา และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 บทท่ี 3 เป็นการน าเสนอระเบียบวิธีวิจยั ซึ่งประกอบด้วยวิธีการศกึษา การเลือกพืน้ท่ีศกึษา 
ประเด็นท่ีใช้ในการศึกษา กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูและการน าเสนอผลการวิจยั และกรอบแนวคดิในการวิจยั 
 บทท่ี 4 เป็นการน าเสนอผลการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผลการศึกษาเร่ืองทัศนคติของ
นายกเทศมนตรี และปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาลตอ่การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในเทศบาล 
ปัญหา อปุสรรค ในการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในเทศบาล 
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บทท่ี 5 เป็นการน าเสนอบทสรุปและข้อเสนอแนะ ซึ่งประกอบด้วยการสรุปผลการศึกษา 
รวมทัง้อภิปรายผลการศึกษา และการน าเสนอข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ ข้อเสนอแนะ    
ตอ่เทศบาล และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป 



บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ส ำหรับน ำมำอธิบำยในงำนวิจัยเร่ือง “ธรรมำภิบำลในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีศกึษำเทศบำลในอ ำเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทุมธำนี” 
ผู้ วิจัยเห็นว่ำ แนวคิดท่ีเก่ียวข้องท่ีเห็นสมควรกล่ำวถึงเพ่ือเป็นกรอบในกำรวิเครำะห์และอธิบำย
ผลกำรวิจยัในครัง้นี ้ได้แก่  
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัธรรมำภิบำล  

2.2 แนวคิดเก่ียวกบักำรกระจำยอ ำนำจและกำรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
2.3 ข้อมลูเก่ียวกบัพืน้ท่ีศกึษำ 
2.4 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภบิาล 
 

ควำมเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกในศตวรรษท่ี 21 อนัเป็นผลมำจำกอิทธิพลของโลกำภิวตัน์
และเทคโนโลยีสมยัใหม่ รวมถึงกระแสควำมเป็นประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
รวมทัง้ปัญหำควำมล้มเหลวของภำครัฐและควำมไม่มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของระบบรำชกำร
ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ท ำให้เกิดกระแสแนวควำมคิดใหม่ 
ในกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง (Governance) ท่ีมุ่งเน้นในกำรปรับลดบทบำทและขนำดของภำครัฐ
ลง หรือกำรเปล่ียนรูปแบบวิธีกำรท ำงำนใหม ่โดยเฉพำะกำรใช้กลไกตลำดและกลไกท่ีไม่ใชภ่ำครัฐ
เข้ำมำเป็นทำงเลือกในกำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณะ และน ำนโยบำยสำธำรณะไปปฏิบตั ิหรือเปิด
โอกำสให้ภำคส่วนหรือฝ่ำยตำ่ง ๆ ในสงัคม เชน่ ภำคเอกชนและภำคประชำสงัคมเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองมำกขึน้ 

ทศพร ศิริสมัพนัธ์ (2549 อ้ำงถึงใน ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร, 2555: 
3-4) ได้กล่ำวถึงกระแสแนวควำมคิดใหม่ในกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง (Governance) ว่ำเป็นผล
มำจำกอิทธิพลของสองขัว้ควำมคิดร่วมสมยั ได้แก่ แนวคิดแรก กำรบริหำรงำนภำครัฐแนวใหม่ 
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(New Public Management) ซึ่งได้รับอิทธิพลมำจำกเศรษฐศำสตร์นีโอคลำสสิค และเทคนิควิธีกำร
บริหำรจดักำรสมยัใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ควำมส ำคญัในเร่ืองของประสิทธิภำพ ควำมคุ้มคำ่ ประสิทธิผล 
คณุภำพ ส ำนึกรับผิดชอบตอ่ผลงำน และยงัได้น ำเสนอเคร่ืองมือหรือวิธีกำรส ำหรับใช้ในกำรปฏิรูป
ประเภทต่ำง ๆ เช่น กำรตดัทอนงบประมำณ กำรลดขนำดก ำลงัคนภำครัฐ กำรแปรสภำพกิจกำร
ของรัฐให้เป็นเอกชน กำรเปิดให้มีกำรแข่งขนัหรือกำรทดสอบตลำด กำรลดกฎระเบียบและกำร
ควบคมุ กำรท ำให้มีควำมถกูต้องตำมกฎหมำยและกำรเปิดเสรีกลไกตลำด กำรบริหำรเชิงกลยทุธ์ 
กำรบริหำรคุณภำพโดยรวม กำรจดัท ำข้อตกลงและวดัผลกำรด ำเนินงำน เป็นต้น และแนวคิดท่ี
สอง คือ ประชำธิปไตยสมยัใหม่ ซึ่งได้รับอิทธิพลมำจำกแนวควำมคิดเก่ียวกับประชำธิปไตยโดย
ทำงตรง ประชำธิปไตยแบบปรึกษำหำรือ และชุมนุมนิยม โดยมุ่งเน้นให้ควำมส ำคญัในเร่ืองของ
สิทธิ เสรีภำพ และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน กำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถ่ินและกำรเพิ่มอ ำนำจ 
(Empowerment) ให้แก่ประชำชน ควำมเปิดเผยโปร่งใส ควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรม และ
ยงัได้น ำเสนอเคร่ืองมือหรือวิธีกำรส ำหรับใช้ในกำรปฏิรูปประเภทตำ่ง ๆ  เชน่ กำรรับฟังควำมคดิเห็น
ของประชำชน (ประชำหำรือ ประชำพิจำรณ์ ประชำมติ) กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
งบประมำณแบบมีสว่นร่วม กำรตรวจสอบโดยภำคประชำชน เป็นต้น 
 แนวคิดและวำทกรรมว่ำด้วยธรรมำภิบำล (Good Governance) เป็นแนวคิดหนึ่งในกระแส
สงัคมกำรเมืองระบอบกำรปกครองแบบประชำธิปไตย โดยมีผู้ ตีควำมหมำยควำมเป็นนำมธรรม
ของแนวคิดนีห้ลำยกลุ่มหลำยฝ่ำยด้วยกัน น ำมำสู่กำรเสนอมุมมอง หรือกำรน ำมำปฏิบัติท่ี
แตกต่ำงกันออกไป เพ่ือท ำควำมเข้ำใจในแนวคิดนีใ้ ห้มำกยิ่งขึน้ ในท่ีนีจ้ึงขอน ำเสนอท่ีมำ 
ควำมหมำย องค์ประกอบ ตวัชีว้ดัธรรมำภิบำล ตลอดจนประโยชน์ของกำรน ำหลกัธรรมำภิบำลไป
ใช้ในกำรบริหำรจดักำร ซึง่มีดงัตอ่ไปนี ้
 

2.1.1 ที่มาของธรรมาภบิาล (Good Governance) 
 ธรรมำภิบำลไม่ใช่เร่ืองใหม่แตมี่สอนอยู่ในหลกัศำสนำตำ่ง ๆ อยู่แล้ว แตม่ิได้เรียกอย่ำงท่ี
เรียกกันในปัจจุบนันี ้ในพุทธศำสนำมีกำรสอนเร่ืองธรรมำภิบำลหรือกำรบริหำรจดักำรท่ีดีกันมำ
ตัง้แตพ่ทุธกำลแล้ว โดยหำกพิจำรณำค ำสอนของพระพทุธเจ้ำ จะเห็นวำ่เป็นหลกัธรรมท่ีสอดคล้อง
กบัเร่ืองของกำรบริหำรจดักำรภำครัฐแนวใหม่และมีกำรน ำมำใช้ในกำรบริหำรงำนอย่ำงต่อเน่ือง 
แม้กระทัง่ในศำสนำอ่ืน ๆ ก็คิดว่ำมิได้แตกตำ่งกนัมำกนกั มีค ำสอนมำกมำยท่ีระบุชดัเจนถึงหลกักำร
ธรรมำภิบำลหรือกำรบริหำรจดักำรท่ีดี อำทิกำรเป็นคนสมบูรณ์แบบ หรือ Ideal Person นัน้จะน ำ
หมู่ชนและสงัคมไปสู่สนัติสขุและสวสัดี โดยประกอบไปด้วยคณุสมบตัิ 7 ประกำร (พระธรรมปิฎก 
(ป.อ. ปยตุโต), 2541) ตำมหลกัสปัปริุสธรรม ซึ่งเป็นธรรมของคนดี กำรรู้หลกัและรู้จกัเหต ุเป็นกำรรู้
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กฎเกณฑ์ของสิ่งทัง้หลำย รู้หน้ำท่ีของตนเอง อนัจะท ำให้ปฏิบตัิงำนตรงตำมหน้ำท่ี มีควำมส ำนึก
รับผิดชอบ ควำมมุ่งหมำยและรู้จกัผล เข้ำใจวัตถุประสงค์ของงำนท่ีท ำ ท ำให้ท ำงำนแล้วเกิดผล
สมัฤทธ์ิ ก่อให้เกิดประสิทธิผล รู้ตน รู้จกัตนเอง ว่ำโดยฐำนะ เพศ ก ำลงั ควำมรู้ ควำมสำมำรถเป็น
อยำ่งไรและท ำกำรตำ่ง ๆ ให้สอดคล้อง รู้ประมำณ รู้จกัพอดี รู้กำล รู้กำลเวลำท่ีเหมำะสม ระยะเวลำ
ท่ีพึงใช้ในกำรประกอบกิจ หน้ำท่ีกำรงำน รู้ว่ำเวลำไหนควรท ำอะไร อย่ำงไร วำงแผนกำรใช้เวลำ 
เป็นกำรท ำงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลนัน่เอง รู้ชมุชน รู้จกัถ่ิน ท่ีชมุนมุ ชมุชน กำรอนั
ควรประพฤติในท่ีชุมชน รู้ระเบียบวินัย ประเพณี  วฒันธรรม ท ำให้ประพฤติตวัถูกหลักนิติธรรม 
คณุธรรม จริยธรรม ของท้องถ่ินนัน้ รู้บคุคล รู้จกัและเข้ำใจควำมแตกตำ่งแห่งบคุคล เป็นกำรท ำงำน
ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยำ่งสนัตสิขุและเกิดสมัฤทธิผลของงำนได้ในท่ีสดุ นอกจำกนีย้งัมีหลกัธรรมอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องอีกมำกมำย จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ ธรรมำภิบำลส ำหรับคนไทยแล้วมิใช่เร่ืองใหม่แตอ่ย่ำงไร 
เพียงแตไ่มไ่ด้น ำมำปฏิบตัใิห้เกิดผลเป็นรูปธรรม (ถวิลวดี บรีุกลุ, 2546: 4) 

เม่ือปี พ.ศ. 2532 นับเป็นครัง้แรกท่ีพบว่ำมีกำรใช้ค ำว่ำ กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี
หรือหลกัธรรมำภิบำล (Good Governance) ขึน้ ในรำยงำนของธนำคำรโลก (World Bank) เร่ือง 
Sub-Sahara Africa from Crisis to Sustainable Growth ต่อมำกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
(International Monetary Fund) ได้ท ำกำรศกึษำและวิเครำะห์เก่ียวกบักำรให้ประเทศตำ่ง ๆ กู้ เงิน
เพ่ือฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งพบว่ำธรรมำภิบำลเป็นปัจจัยส ำคัญประกำรหนึ่งท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ        
ในกำรฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ จำกนัน้แนวควำมคิดเก่ียวกับธรรมำภิบำลก็ได้รับ         
กำรถ่ำยทอดผ่ำนหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น คณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจและสังคมส ำหรับเอเชียและ
แปซิฟิกแห่งสหประชำชำติ (The United Nations Economic and Social Commission for Asia 
and the Pacific: UNESCAP) ส ำนักงำนโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (United Nations 
Development Program: UNDP) และองค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ 
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) เป็นต้น 
 ส ำหรับประเทศไทยนัน้  ค ำว่ำ Good Governance เร่ิมใช้กันแพร่หลำยภำยหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 และหลังจำกประกำศใช้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 
กล่ำวคือ ก่อนหน้ำนีค้นไทยไม่เคยได้ยินหรือแม้กระทั่งรู้จักค ำว่ำธรรมำภิบำล หรือ Good 
Governance เลย จนกระทัง่เกิดสภำวะวิกฤติเศรษฐกิจฟองสบูแ่ตกในปี พ.ศ. 2540 โดยค ำนีม้ิใช่
เป็นกำรคิดค้นขึน้มำได้เองในหมูค่นไทย หรือจำกบรรดำผู้บริหำรระดบัสงูทัง้หลำยในเมืองไทย แต่
เป็นกำรบัญญัติและระบุจำกสถำบนักำรเงินในต่ำงประเทศ โดยเฉพำะสถำบนักำรเงินระหว่ำง
ประเทศ (IMF) ท่ีมุ่งเน้นนยัควำมหมำยและหลกักำรส ำคญัว่ำ ประเทศไทยจะรอดพ้นจำกวิกฤติ
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เศรษฐกิจได้ และไม่หวนกลบัไปสู่วิกฤติรอบสองจะต้องเป็นสงัคมธรรมำภิบำล (แสงแดด, 2545: 9) 
ในขณะนัน้ผู้ ท่ีเห็นด้วยกับแนวคิดนีแ้ละมีบทบำทน ำ ได้แก่ อำนนัท์ ปันยำรชุน (2540: 3) ซึ่งเป็น
ประธำนกรรมำธิกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได้เร่ิมเปิดประเด็นว่ำ ควำมล้มเหลวใน
ด้ำนกำรจดักำรด้ำนเศรษฐกิจของชำติท่ีผ่ำนมำจนสะสมกลำยเป็นวิกฤติกำรณ์ในยำมนี ้ล้วนเป็น
ผล มำจำกระบบกำรเมืองและนกักำรเมืองทัง้สิน้ 

หลังจำกนัน้ในวันเสำร์ท่ี 9 สิงหำคม 2540 คณำจำรย์คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัย  
ธรรมศำสตร์ ได้ท ำจดหมำยเปิดผนึกถึงรัฐบำลพลเอกชวลิต ยงใจยทุธ ย่ืนข้อเสนอว่ำด้วยธรรมรัฐ
เรียกร้องให้รัฐบำลค ำนึงถึงคนยำกจนท่ีจะได้รับผลกระทบจำกวิกฤติเศรษฐกิจรุนแรงท่ีสุด 
เรียกร้องถึงส ำนึกรับผิดชอบของรัฐบำลท่ีบริหำรงำนผิดพลำด และเรียกร้องให้รัฐสภำลงมติรับร่ำง
รัฐธรรมนญูฉบบัท่ีสภำร่ำงรัฐธรรมนญูได้ร่ำงขึน้ (ชยัวัฒน์ สถำอำนนัท์, 2540: 3) กล่ำวคือ ในขณะ
นัน้ประเทศไทยได้อยู่ในขัน้วิกฤตปิระเทศมีหนีส้ินมำก โดยได้มีกำรกู้ เงินจ ำนวน 17.2 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐ จำกกองทนุกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IMF) ท ำให้บรรยำกำศภำยในประเทศทกุภำคส่วนได้รับ
ควำมเดือดร้อนทัว่หน้ำกนั เกิดข้อขดัแย้งทัง้ระหว่ำงประชำชนกลุ่มตำ่งกนั และระหว่ำงประชำชน
กลุ่มต่ำง ๆ กับภำครัฐ ท ำให้มีกำรยุบสภำเกิดขึน้ ขณะเดียวกันภำคประชำชนได้พยำยำมร่ำง
กฎหมำยรัฐบำลฉบบัประชำชนขึน้ใหม่ ซึง่ตอ่มำได้รับกำรยกร่ำงกฎหมำยรัฐธรรมนญูบงัคบัใช้เป็น
กฎหมำยสูงสุดในกำรปกครองประเทศช่วงเดือนตุลำคม ปี พ.ศ. 2540 ท ำให้สร้ำงควำมหวังกับ
ประชำชนเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะเอือ้ประโยชน์ให้กับทุกคนอย่ำงทั่วถึงกัน และเร่ิมมีกระแสกำรให้
ควำมส ำคญักบัภำคประชำชนเพิ่มมำกขึน้แล้ว 

ภำยหลงักำรลำออกจำกต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีของพลเอกชวลิต ยงใจยทุธ และได้มีกำร
จัดตัง้รัฐบำลนำยชวน หลีกภัยในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2540 เพื่อสร้ำงควำมไว้วำงใจให้กับ
กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ รัฐบำลไทยให้ค ำมั่นว่ำจะต้องสร้ำง Good Governance ขึน้ใน
กำรบริหำรจดักำรภำครัฐ (อรพินท์ สพโชคชยั, 2549: 11) และหลงัจำกนัน้ ธีรยทุธ บญุมี อำจำรย์
ประจ ำคณะสงัคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ได้เรียกร้องให้รัฐบำลชวน 
หลีกภัย สร้ำงธรรมรัฐแห่งชำติ หรือ Good Governance โดยกำรระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น ำ
สถำบันหลัก และเครือข่ำยสังคมมำร่วมกันแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจไทย เรียกร้องให้รัฐบำลแสดง
เจตจ ำนงท่ีมุ่งมัน่ว่ำจะปฏิรูปสงัคม และวฒันธรรมของสงัคมไทยโดยใช้สโลแกนว่ำ ปี 2541 สร้ำง
วิญญำณไทย ผลกัดนัจิตใจสำกล (ธีรยุทธ บุญมี, 2541: 2) ซึ่งได้รับกำรตอบรับจำกรัฐบำล โดย
ตอนหนึ่งนำยกรัฐมนตรีชวน หลีกภยั ได้กล่ำวในโครงกำรธรรมรัฐแห่งชำติฟอร่ัม หวัข้อเร่ืองธรรมรัฐ
กับกระบวนกำรประชำธิปไตยว่ำ IMF ก ำหนดให้เรำมี Good Governance ซึ่งเรำก็ต้องยอมรับ
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เพรำะควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้ส่วนหนึ่งมำจำกกำรจดักำรท่ีไม่ดีของประเทศ (แสงแดด, 2545: 9) 
แสดงให้เห็นว่ำรัฐบำลไทยและกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศเช่ือว่ำวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้เป็น
ผลสว่นหนึง่มำจำกกำรบริหำรจดักำรท่ีไมดี่ 

ปัจจุบันแนวคิดนีไ้ด้มีกำรน ำมำใช้กับหลำยหน่วยงำนในสังคม ทัง้ภำครัฐ ภำคเอกชน 
โดยเฉพำะหน่วยงำนของรัฐทุกระดบัได้น ำแนวคิด Good Governance มำใช้ในหน่วยงำน เช่น มี
กำรก ำหนดในระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองและสงัคมท่ีดี  พ.ศ. 
2542 (2542: 24-31) เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2542 และประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ เม่ือวนัท่ี 10 
สิงหำคม 2542 ประกอบด้วยหลักดังนีคื้อ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส หลัก
ส ำนึกรับผิดชอบ หลกักำรมีส่วนร่วม และหลกัควำมคุ้มคำ่ โดยก ำหนดให้หนว่ยงำนของรัฐทกุแห่ง
ก ำหนดแผนโครงกำรเพ่ือปรับปรุงให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมำภิบำล และกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ินก็ได้น ำแนวคิดนีม้ำใช้ในกำรส่งเสริมกำรปกครองในองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั เทศบำล 
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ด้วยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

โดยสรุปแล้ว Good Governance มีที่มำ 2 ประกำร ได้แก่ หนึ่ง จำกอุดมกำรณ์ของ
นกัวิชำกำรทัง้ในอดีตและปัจจบุนัท่ีพยำยำมคิดหำรูปแบบกำรปกครองท่ีดีมีหลกักำรใหม่ ๆ ขึน้มำ
เสริมหรือเปล่ียนแปลงหลักกำรเดิม และสอง จำกข้อเสนอองค์กรระหว่ำงประเทศ ได้แก่ World 
Bank หรือ IMF เป็นองค์กรท่ีให้ควำมส ำคญัต่อ Good Governance มำกท่ีสุด เพรำะเห็นว่ำหลกั 
Good Governance จะชว่ยสง่เสริมมำตรกำรในกำรควบคมุประเทศท่ีให้กู้ ยืมเงินได้ดียิ่งขึน้ 
 
 2.1.2 ความหมายของธรรมาภบิาล 
 ค ำว่ำ Good Governance หรือกำรปกครองท่ีดี หรือธรรมำภิบำล ได้เพิ่งปรำกฏและมีกำรใช้
ในวงวิชำกำรในช่วงต้นทศวรรษ 1990 โดยแนวคิดเร่ือง Good Governance ได้เป็นท่ีสนใจของ
องค์กรและบุคคลต่ำง ๆ เป็นอย่ำงมำก จึงมีกำรนิยำมค ำว่ำ Good Governance แตกต่ำงกัน
ออกไป ดงันี ้

ในปี ค.ศ. 1992 ธนำคำรโลกได้ริเร่ิมแนวคิดและอธิบำยถึงกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมือง 
(Governance) ว่ำเป็นเร่ืองเก่ียวกบัลกัษณะของกำรใช้อ ำนำจในกำรจดักำรทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจ
และสงัคมของประเทศเพ่ือกำรพฒันำ ซึ่งครอบคลมุประเด็นในเร่ืองกำรมีสว่นร่วมของภำคส่วนตำ่ง ๆ 
กำรบริหำรจดักำรภำครัฐ ส ำนึกรับผิดชอบ กรอบตวับทกฎหมำยเก่ียวกบักำรพฒันำ ควำมโปร่งใส
และข้อมูลข่ำวสำร (World Bank Institute, 1992 อ้ำงถึงใน ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบ
รำชกำร, 2555: 15) ด้ำนคณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจและสังคมส ำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่ง
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สหประชำชำติ  (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific: UNESCAP) อธิบำยว่ำกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีเป็นเร่ืองท่ีมีควำมเก่ียวข้องกบักำร
จดักำรโครงสร้ำงและควำมสมัพนัธ์ของสถำบนัทำงกำรเมืองซึ่งครอบคลุมทัง้ในส่วนของสถำบนั
ทำงกำรเมืองท่ีมีลกัษณะอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร กำรตดัสินใจจดัสรรทรัพยำกรเพ่ือ
บริหำรกิจกำรของบ้ำนเมืองและแก้ไขปัญหำของสงัคม ตลอดจนกระบวนกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของ
ภำคส่วนหรือฝ่ำยตำ่ง ๆ ในกำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณะและกำรน ำนโยบำยสำธำรณะไปสู่กำร
ปฏิบตัิภำยใต้กรอบและกระบวนกำรทำงกฎหมำยอนัชอบธรรม โดยมีจดุมุ่งหมำยเพ่ือท ำให้มัน่ใจ
วำ่ข้อเรียกร้องของควำมต้องกำรของทกุฝ่ำยในสงัคมจะได้รับกำรรับฟัง และน ำมำพิจำรณำไตร่ตรอง
ในกำรตดัสินใจและก ำหนดนโยบำยสำธำรณะ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของสงัคมทัง้ใน
ปัจจบุนัและอนำคต รวมทัง้ท ำให้ปัญหำทจุริตหรือประพฤตมิิชอบลดลงในท้ำยท่ีสดุ สว่นส ำนกังำน
โครงกำรพฒันำแหง่สหประชำชำต ิ(United Nations Development Program: UNDP) ได้ทบทวน
และให้นิยำมใหม่ว่ำเป็นเร่ืองของกำรใช้อ ำนำจทำงกำรเมือง เศรษฐกิจและกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินเพ่ือจดักำรกิจกำรของประเทศชำติบ้ำนเมือง รวมทัง้ยงัได้ก ำหนดคณุลกัษณะของกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีหรือธรรมำภิบำล โดยน ำแนวคดิเก่ียวกบักำรพฒันำมนษุย์เข้ำมำรวมไว้ด้วย 

ส ำหรับในประเทศไทยมีกำรให้ควำมหมำยค ำว่ำ Good Governance หลำยค ำด้วยกัน เช่น 
ธรรมำภิบำล กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง (และสงัคม) ท่ีดี ธรรมรัฐ สุประศำสนกำร ธรรมรำษฎร์ 
กำรปกครองท่ีดี กำรบริหำรจดักำรท่ีดี อย่ำงไรก็ตำมกำรให้ควำมหมำยและกำรเรียกช่ือของ Good 
Governance สำมำรถแบง่กลุม่ใหญ่ ๆ ได้สำมกลุม่ดงันี ้คือ 

กลุ่มท่ีหนึ่ง ใช้ค ำว่ำ ธรรมรัฐ แทน Good Governance โดยมีนกัวิชำกำรหลำยท่ำนด้วยกัน 
เช่น อำนนัท์ ปันยำรชนุ (2541: 20) อธิบำยธรรมรัฐ คือ ผลลพัธ์ของกำรจดักำรกิจกรรม ซึ่งบุคคล
และสถำบนัทัง้ในภำครัฐและเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกนัได้กระท ำลงในหลำยทำง มีลกัษณะเป็น
กระบวนกำรท่ีเกิดขึน้อย่ำงต่อเน่ือง ซึ่งอำจน ำไปสู่กำรผสมผสำนผลประโยชน์ท่ีหลำกหลำยและ
ขดัแย้งกนัได้ ซึง่สอดคล้องกบัธีรยทุธ บญุมี (2541: 17) ท่ีให้ควำมหมำยธรรมรัฐ คือ ควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำงรัฐ สังคม เอกชน และประชำชนท่ีจะท ำให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและยุติธรรม นอกจำกนี ้ชยัวฒัน์ สถำอำนนัท์ ประเวศ วะสี และลิขิต ธีรเวคิน ได้ให้
ควำมหมำยธรรมรัฐคล้ำยคลึงกัน โดยมองถึงเร่ืองควำมเป็นธรรม เช่น ชัยวัฒน์ สถำอำนันท์ 
(2540: 3) กล่ำวว่ำ ธรรมรัฐ หมำยถึง กำรบริหำรกิจกำรของบ้ำนเมืองด้วยควำมเป็นธรรม เคำรพ
สิทธิของผู้ อ่ืน พลเมืองอย่ำงเสมอกนั มีระบบตวัแทนประชำชนท่ีสะท้อนควำมคิดของผู้คนสำมญั
เป็นอำภรณ์ประดบัตน ไม่ดถููกประชำชนด้วยกำรเอำควำมเท็จมำให้ และมีอำรยะพอท่ีจะแสดง
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ส ำนึกรับผิดชอบหำกบริหำรงำนผิดพลำดหรือไร้ประสิทธิภำพ ด้ำนประเวศ วะสี ให้ควำมหมำย
ของธรรมรัฐ (นฤมล ทับจุมพล, 2546: 63) หมำยถึง กำรท่ีประเทศมีพลังขบัเคล่ือนท่ีถูกต้องเป็น
ธรรม โดยกำรถกัทอทำงสงัคมเพ่ือสร้ำงพลงังำนทำงสงัคม (Social Energy) เพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ไข
ปัญหำของประเทศชำติก่อให้เกิดธรรมรัฐแห่งชำติขึน้ และลิขิต ธีรเวคิน (2541: 6) ได้กล่ำวว่ำ 
ธรรมรัฐ มีควำมหมำยตรงตวัคือกำรปกครองท่ีมีธรรมะ หรือควำมถกูต้องเป็นหลกั แตถ้่ำมองลกึ ๆ 
แล้วก็น่ำจะหมำยถึง กระบวนกำรปกครองบริหำรท่ีอำศยัปรัชญำหลักกำรท่ีถูกต้อง เอือ้อ ำนวย
ประโยชน์ตอ่สงัคม และประเทศชำต ิมีประสิทธิภำพในกำรแก้ปัญหำของสงัคม และน ำมำซึง่ควำม
เจริญในด้ำนตำ่ง ๆ 

กลุ่มท่ีสอง ใช้ค ำว่ำ กำรบริหำรจดักำรท่ีดี แทน Good Governance ได้แก่ ยุค ศรีอำริยะ 
(2546: 42) กล่ำวว่ำ ธรรมรัฐ มีควำมหมำยไม่ตรงกับควำมหมำยของ Good Governance นัก 
เพรำะ Good Governance น่ำจะหมำยถึงระบบในกำรบริหำร และกำรจดักำรท่ีดีมำกกว่ำจะหมำยถึง 
กำรสร้ำงรัฐท่ีดีงำม และถ้ำหำกใช้ค ำไทยว่ำ ธรรมรัฐ ภำษำองักฤษน่ำจะเป็น Good State ไม่ใช ่
Good Governance นอกจำกยุค ศรีอำริยะแล้ว ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำง
ระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสงัคมท่ีดี พ.ศ. 2542 (2542: 24-31) ได้ใช้ค ำว่ำ วิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี แทน Good Governance และพระรำชกฤษฎีกำวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 (2546: 1-16) ได้กล่ำวถึงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีไว้
ในหมวด 1 มำตรำ 6 ว่ำ กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี ได้แก่ กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือบรรลเุป้ำหมำย
ดงัตอ่ไปนี ้(1) เกิดประโยชน์สขุของประชำชน (2) เกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่ภำรกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภำพ 
และเกิดควำมคุ้มคำ่ในเชิงภำรกิจของรัฐ (4) ไม่มีขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนเกินควำมจ ำเป็น (5) มีกำร
ปรับปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำรให้ทนัตอ่สถำนกำรณ์ (6) ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก
และได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร และ (7) มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

กลุ่มท่ีสำม ใช้ค ำว่ำ ธรรมำภิบำล แทน Good Governance ซึ่งมีนักวิชำกำรหลำยท่ำน
ด้วยกนั เช่น บวรศกัดิ์ อวุรรณโณ (2542: 17) ได้เลือกใช้ค ำว่ำ ธรรมำภิบำล โดยให้เหตผุลว่ำ รำกศพัท์
ของค ำว่ำ ธรรมำภิบำล มำจำกค ำว่ำ ธรรม และ อภิบำล (กำรรักษำยิ่งธรรม) มำจำกค ำภำษำองักฤษ
วำ่ Good Governance โดยค ำวำ่ Governance (กำรอภิบำล) คือ วิธีกำรใช้อ ำนำจเพ่ือกำรบริหำร
ทรัพยำกรขององค์กำร Good Governance (ธรรม + อภิบำล = ธรรมำภิบำล) จึงเป็นวิธีกำรท่ีดีใน
กำรใช้อ ำนำจเพื่อบริหำรจดักำรทรัพยำกรขององค์กำร ด้ำนไชยวฒัน์ ค ำ้ช ูและคณะ (2545: 42-43) 
ได้ให้นิยำมว่ำ ธรรมำภิบำล คือ กำรมีส่วนร่วม ควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ กำรมีส ำนึกรับผิดชอบ
ในกำรปฏิบตังิำน เพ่ือให้หลกัประกนัว่ำกำรด ำเนินนโยบำยทำงกำรเมือง สงัคม และเศรษฐกิจ วำง
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อยู่บนฉันทำนุมัติอย่ำงกว้ำงขวำงของสังคม และให้ควำมมั่นใจว่ำ เสียงของคนยำกจน และคน
ด้อยโอกำสจะเป็นท่ีรับฟังในกระบวนกำรก ำหนด และด ำเนินนโยบำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนท่ี
เก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกร นอกจำกนีส้ถำบนัวิจยัเพ่ือกำรพฒันำประเทศไทย (2543 อ้ำงถึงใน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร, 2555: 15) ได้กล่ำวถึง ธรรมำภิบำล ว่ำหมำยถึง 
กำรปกครอง กำรบริหำร กำรจดักำร กำรควบคมุดแูล กิจกำรต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมครรลองคลอง
ธรรม นอกจำกนี ้ยังหมำยถึงกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ได้ทัง้ภำครัฐและเอกชน 
ธรรมท่ีใช้ในกำรบริหำรงำนนีมี้ควำมหมำยอยำ่งกว้ำง กล่ำวคือ หำได้มีควำมหมำยเพียงหลกัธรรม
ทำงศำสนำเท่ำนัน้ แต่รวมถึงศีลธรรม คณุธรรม จริยธรรม และควำมถกูต้องชอบธรรมทัง้ปวง ซึ่ง
วิญญูชนพึงมีและพึงปฏิบตัิ อำทิ ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ กำรปรำศจำกกำรแทรกแซงจำก
องค์กรภำยนอก เป็นต้น 

จำกค ำนิยำมข้ำงต้นของนกัคิดหรือขององค์กรต่ำง ๆ สำมำรถสรุปค ำว่ำ Good Governance 
หรือธรรมรัฐ หรือกำรบริหำรจดักำรท่ีดี หรือธรรมำภิบำล ได้สองลกัษณะคือ ควำมหมำยแบบสำกล
อย่ำงกว้ำง ๆ และควำมหมำยอย่ำงแคบ ดงันี ้ควำมหมำยแบบสำกลอย่ำงกว้ำง ๆ หมำยถึง ระบบ
และกระบวนกำรต่ำง ๆ ท่ีวำงกฎเกณฑ์ควำมสมัพนัธ์ฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือให้สำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำง
สงบสขุ และควำมหมำยอย่ำงแคบ คือ กำรสร้ำงเง่ือนไขหรือกำรก ำหนดกฎกตกิำตำ่ง ๆ ขึน้มำเพ่ือ
แก้ไขปัญหำอันเน่ืองมำจำกกำรปกครองท่ีไม่มีประสิทธิภำพ ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ โดยเปิด
โอกำสให้ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรคิด ตดัสินใจ ปฏิบตัิ และติดตำมผลของหน่วย
กำรปกครองนัน้ ๆ 

 
2.1.3 องค์ประกอบของธรรมาภบิาล 
เน่ืองจำกกำรตีควำมหมำยของธรรมำภิบำลท่ีมีควำมแตกตำ่งกนัออกไป น ำมำสู่กำรเสนอ

องค์ประกอบของธรรมำภิบำลท่ีมีควำมหลำกหลำย อย่ำงไรก็ตำมองค์ประกอบท่ีหน่วยงำนตำ่ง ๆ 
เสนอนัน้ก็สำมำรถหำองค์ประกอบร่วม หรือสำมำรถหำหลกัสำกลของธรรมำภิบำล ได้ดงันี ้
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ตารางท่ี 2.1  องค์ประกอบของธรรมำภิบำล 
 
องค์ประกอบ รายช่ือบุคคล/

องค์กร 
ความหมาย ที่มา (เอกสารอ้างอิง) 

1. นิติธรรม ส ำนกั
นำยกรัฐมนตรี 

กำรตรำกฎหมำย กฎ ข้อบงัคบัตำ่ง ๆ ให้ทนัสมยัและเป็นธรรม
เป็นที่ยอมรับของสงัคม และสงัคมยินยอมพร้อมใจปฏิบตัิตำม
กฎหมำย กฎ ข้อบงัคบัเหลำ่นัน้ โดยถือวำ่เป็นกำรปกครอง
ภำยใต้กฎหมำย มิใชต่ำมอ ำเภอใจหรืออ ำนำจของตวับคุคล 

ระเบียบส ำนกั
นำยกรัฐมนตรีวำ่ด้วยกำร
สร้ำงระบบบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองและสงัคมที่ดี 
พ.ศ. 2542, 2542: 24-31 

 UNDP กรอบตวับทกฎหมำยต้องมีควำมเป็นธรรมและไมมี่กำรเลือก
ปฏิบัติ โดยเฉพำะในส่วนที่ เก่ียวข้องกับ เร่ืองของสิท ธิ
มนษุยชน 

ส ำนกังำนโครงกำรพฒันำ
แหง่สหประชำชำติ 
(UNDP) อ้ำงถึงใน 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
พฒันำระบบรำชกำร, 
2555: 16-17 

 สถำบนัแหง่
ธนำคำรโลก 
(World Bank 
Institute) 

เก่ียวข้องกับระดับของกำรที่บุคคลฝ่ำยต่ำง ๆ มีควำมมั่นใจ
และยอมรับ ปฏิบตัิตำมกฎกติกำในกำรอยูร่่วมกนัของสงัคม 
โดยเฉพำะคุณภำพของกำรบังคับให้ปฏิบัติตำมเงื่อนไข
สัญญำและกำรอ ำนวยควำมยุติธรรม รวมถึงโอกำสควำม
เป็นไปได้ที่จะเกิดอำชญำกรรมและควำมรุนแรง 

World Bank Institute, 
1992 อ้ำงถึงใน ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรพฒันำ
ระบบรำชกำร, 2555: 17 

 ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
พฒันำระบบ
รำชกำร 
(ก.พ.ร.) 

ต้องใช้อ ำนำจของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งค รัด ด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบตัิ และค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของประชำชนและผู้ มีส่วน
ได้สว่นเสียฝ่ำยตำ่ง ๆ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
พฒันำระบบรำชกำร, 
2555: 19-22 

 สถำบนั
พระปกเกล้ำ 

ประกอบด้วย 7 หลักกำร คือ หลักกำรแบ่งแยกอ ำนำจ 
หลักกำรคุ้ มครองสิทธิและเสรีภำพ  หลักควำมชอบด้วย
กฎหมำยของฝ่ำยตลุำกำรและฝ่ำยปกครอง ควำมชอบด้วย
กฎหมำยในทำงเนือ้หำ หลกัควำมเป็นอิสระของผู้พิพำกษำ 
หลกัไม่มีควำมผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมำย และ หลัก
ควำมเป็นกฎหมำยสงูสดุของรัฐธรรมนญู 

ถวิลวด ีบรีุกลุและคณะ, 
2545 
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ตารางท่ี 2.1  (ตอ่) 
 
องค์ประกอบ รายช่ือบุคคล/

องค์กร 
ความหมาย ที่มา (เอกสารอ้างอิง) 

2. คณุธรรม 
 

ส ำนกั
นำยกรัฐมนตรี 

กำรยดึมัน่ในควำมถกูต้องดีงำม โดยรณรงค์ให้เจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐยึดถือหลักนีใ้นกำรปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นตวัอย่ำงแก่สงัคม 
และส่งเสริมสนับสนนุให้ประชำชนพฒันำตนเองไปพร้อมกัน 
เพ่ือให้คนไทยมีควำมซื่อสตัย์ จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบ
วินยั ประกอบอำชีพสจุริตจนเป็นนิสยัประจ ำชำติ 

ระเบียบส ำนกั
นำยกรัฐมนตรีวำ่ด้วยกำร
สร้ำงระบบบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองและสงัคมที่ดี 
พ.ศ. 2542, 2542: 24-31 

 ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
พฒันำระบบ
รำชกำร 
(ก.พ.ร.) 

ต้องมีจิตส ำนึกรับผิดชอบในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปอยำ่ง
มีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตำมควำมคำดหวังของสังคม 
รวมทัง้ยดึมัน่ในค่ำนิยมหลกัของมำตรฐำนจริยธรรมส ำหรับ
ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนและจรรยำบรรณวิชำชีพ 
ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบรำชกำรไทย 
หรือ I AM READY 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
พฒันำระบบรำชกำร, 
2555: 19-22 

 สถำบนั
พระปกเกล้ำ 

ประกอบด้วยหลกักำรส ำคญั 3 หลกักำรคือ หน่วยงำนปลอด
กำรทุจ ริต  หน่ วยงำนปลอดจำกกำรท ำ ผิดวินัย  และ
หน่วยงำนปลอดจำกกำรท ำผิดมำตรฐำนวิชำชีพนิยมและ
จรรยำบรรณ 

ถวิลวด ีบรีุกลุและคณะ, 
2545 

3. ควำมโปร่งใส 
 

ส ำนกั
นำยกรัฐมนตรี 

กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกันของคนในชำติ โดย
ปรับปรุงกลไกกำรท ำงำนขององค์กร ทุกวงกำรให้มีควำม
โปร่งใส มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์อย่ำง
ตรงไปตรงมำด้วยภำษำที่เข้ำใจง่ำย ประชำชนเข้ำถึงข้อมลู
ข่ำวสำรได้สะดวก และมีกระบวนกำรให้ประชำชนตรวจสอบ
ควำมถกูต้องชดัเจนได้ 

ระเบียบส ำนกั
นำยกรัฐมนตรีวำ่ด้วยกำร
สร้ำงระบบบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองและสงัคมที่ดี 
พ.ศ. 2542, 2542: 24-31 

 UNDP ต้องอยู่บนพืน้ฐำนของกำรไหลเวียนของข้อมลูข่ำวสำร โดย
บุคคลที่ มีควำมสนใจจะต้องสำมำรถเข้ำถึ งสถ ำบัน 
กระบวนกำรและข้อมูลข่ำวสำรได้โดยตรง ทัง้นี ้กำรได้รับ
ข้อมลูข่ำวสำรดังกล่ำวต้องมีควำมเพียงพอต่อกำรท ำควำม
เข้ำใจและกำรติดตำมประเมินสถำนกำรณ์ 

ส ำนกังำนโครงกำรพฒันำ
แหง่สหประชำชำติ 
(UNDP) อ้ำงถึงใน 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
พฒันำระบบรำชกำร, 
2555: 16-17 

 ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
พฒันำระบบ
รำชกำร 
(ก.พ.ร.) 

ในกำรปฏิบตัิรำชกำรต้องปฏิบตัิงำนด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต 
ตรงไปตรงมำ รวมทัง้ต้องมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่
จ ำเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชำชนได้รับทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอ 
ตลอดจนวำงระบบให้กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำว
เป็นไปโดยงำ่ย 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
พฒันำระบบรำชกำร, 
2555: 19-22 
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ตารางท่ี 2.1  (ตอ่) 
 
องค์ประกอบ รายช่ือบุคคล/

องค์กร 
ความหมาย ที่มา (เอกสารอ้างอิง) 

 สถำบนั
พระปกเกล้ำ 

ประกอบไปด้วยหลักกำรย่อย 4 หลักกำรคือ หน่วยงำนมี
ควำมโปร่งใสด้ำนโครงสร้ำง หน่วยงำนมีควำมโปร่งใสด้ำน
กำรให้คุณ  หน่วยงำนมีควำมโป ร่งใสด้ำนกำรให้โทษ 
หน่วยงำนมีควำมโปร่งใสด้ำนกำรเปิดเผยข้อมลู 

ถวิลวด ีบรีุกลุและคณะ, 
2545 

4. กำรมีสว่นร่วม 
 

ส ำนกั
นำยกรัฐมนตรี 

กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมรับ รู้ และเสนอ
ควำมเห็นในกำรตดัสินปัญหำส ำคญัของประเทศ ไม่วำ่ด้วย
กำรแจ้งควำมเห็น กำรไต่สวนสำธำรณะ กำรประชำพิจำรณ์ 
กำรแสดงประชำมติหรืออ่ืน ๆ 

ระเบียบส ำนกั
นำยกรัฐมนตรีวำ่ด้วยกำร
สร้ำงระบบบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองและสงัคมที่ดี 
พ.ศ. 2542, 2542: 24-31 

 UNDP ชำยและหญิงทกุคนควรมีสิทธ์ิมีเสียงในกำรตดัสินใจทัง้โดย
ทำงตรงหรือผ่ำนทำงสถำบันตัวแทนอันชอบธรรมของตน 
ทัง้นี ้กำรมีสว่นร่วมที่เปิดกว้ำงนัน้ต้องอยู่บนพืน้ฐำนของกำร
มีเสรีภำพในกำรรวมกลุม่และกำรแสดงควำมคิดเห็น รวมถึง
ควำมสำมำรถเข้ำมำมีส่วน ร่วมอย่ำงมี เหตุผลในเชิง
สร้ำงสรรค์ 

ส ำนกังำนโครงกำรพฒันำ
แหง่สหประชำชำติ 
(UNDP) อ้ำงถึงใน 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
พฒันำระบบรำชกำร, 
2555: 16-17 

 ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
พฒันำระบบ
รำชกำร 
(ก.พ.ร.) 

ต้องรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน รวมทัง้เปิดโอกำสให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ ร่วม
แสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำหรือประเด็นที่ ส ำคัญที่
เก่ียวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ
และกำรด ำเนินงำน และร่วมตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน 
ทัง้นี ้ต้องมีควำมพยำยำมในกำรแสวงหำฉันทำมติหรือ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 
โดยเฉพำะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อ
คดัค้ำนที่หำข้อยตุิไมไ่ด้ในประเด็นที่ส ำคญั 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
พฒันำระบบรำชกำร, 
2555: 19-22 

 สถำบนั
พระปกเกล้ำ 

เป็นกระบวนกำรซึ่งประชำชนหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้มี
โอกำสแสดงทัศนะ และเข้ำร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีผลต่อ
ชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน  รวมทัง้มีกำรน ำควำม
คิดเห็นดังกล่ำวไปประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย 
และกำรตดัสินใจของรัฐ 

ถวิลวด ีบรีุกลุและคณะ, 
2545 
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ตารางท่ี 2.1  (ตอ่) 
 
องค์ประกอบ รายช่ือบุคคล/

องค์กร 
ความหมาย ที่มา (เอกสารอ้างอิง) 

5. ส ำนึก
รับผิดชอบ 
 

ส ำนกั
นำยกรัฐมนตรี 

กำรตระหนักในสิทธิหน้ำที่ควำมส ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 
กำรใสใ่จปัญหำสำธำรณะของบ้ำนเมือง และควำมกล้ำที่จะ
ยอมรับผลจำกกำรกระท ำของตน 

ระเบียบส ำนกั
นำยกรัฐมนตรีวำ่ด้วยกำร
สร้ำงระบบบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองและสงัคมที่ดี 
พ.ศ. 2542, 2542: 24-31 

 UNDP ผู้ มีอ ำนำจตัดสินใจไม่ว่ำจะอยู่ในภำครัฐ ภำคเอกชนหรือ
องค์กรภำคประชำสังคม  ต้องมีภำระ รับ ผิดชอบต่อ
สำธำรณชนทัว่ไปและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในสถำบนัของตน 

ส ำนกังำนโครงกำรพฒันำ
แหง่สหประชำชำติ 
(UNDP) อ้ำงถึงใน 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
พฒันำระบบรำชกำร, 
2555: 16-17 

 สถำบนั
พระปกเกล้ำ 

มีควำมหมำยกว้ำงกวำ่ควำมสำมำรถในกำรตอบค ำถำมหรือ
อธิบำยเก่ียวกับพฤติกรรมได้ เท่ำนั น้  ยังรวมถึงส ำนึก
รับผิดชอบในผลงำนหรือปฏิบัติหน้ำที่ ให้บรรลุผลตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  รวมทัง้กำรตอบสนองต่อควำม
คำดหวังของสำธำรณะ  เป็นเร่ืองของควำมพร้อมที่จะ
รับผิดชอบ ควำมพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้  โดยในแง่มุม
ของกำรปฏิบัติถือว่ำ ส ำนึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติหรือ
ทกัษะที่บุคคลพึงแสดงออกเพื่อเป็นเคร่ืองชีว้่ำได้ยอมรับใน
ภำรกิจที่ ได้ รับมอบหมำยและน ำไปปฏิบัติ ด้วยควำม
รับผิดชอบ 

ถวิลวดี  บุรีกุลและคณะ , 
2545 

6. ควำมคุ้มคำ่ 
 

ส ำนกั
นำยกรัฐมนตรี 

กำรบริหำรจัดกำรและใช้ทรัพยำกรที่ มีจ ำกัดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีควำม
ประหยดั ใช้ของอย่ำงคุ้มค่ำ สร้ำงสรรค์สินค้ำและบริกำรที่มี
คุณภำพ สำมำรถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษำพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติให้สมบรูณ์ยัง่ยืน 

ระเบียบส ำนกั
นำยกรัฐมนตรีวำ่ด้วยกำร
สร้ำงระบบบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองและสงัคมที่ดี 
พ.ศ. 2542, 2542: 24-31 

 UNDP สถำบัน กระบวนกำรต้องสร้ำงผลสัมฤทธ์ิที่ตรงต่อควำม
ต้องกำรและขณะเดียวกนัก็ต้องใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ 

ส ำนกังำนโครงกำรพฒันำ
แหง่สหประชำชำติ 
(UNDP) อ้ำงถึงใน 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
พฒันำระบบรำชกำร, 
2555: 16-17 

 สถำบนั
พระปกเกล้ำ 

หลกักำรนีค้ ำนึงถึงประโยชน์สงูสดุแก่ส่วนรวมในกำรบริหำร
กำรจดักำรและกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยูอ่ยำ่งจ ำกดั 

ถวิลวด ีบรีุกลุและคณะ, 
2545 
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จำกตำรำงท่ี 2.1 องค์ประกอบของธรรมำภิบำลท่ีหนว่ยงำนตำ่ง ๆ เสนอนัน้ก็สำมำรถหำ
องค์ประกอบร่วม หรือสำมำรถหำหลกัสำกลของธรรมำภิบำล ได้ดงันี ้

หนึ่ง หลกันิติธรรม หมำยถึง กำรปกครองภำยใต้กฎหมำยมิใช่อ ำเภอใจ หรืออ ำนำจของ
ตวับคุคล สำมำรถปกป้องคนดีและลงโทษคนไมดี่ได้ 

สอง หลกัคณุธรรม หมำยถึง เป็นกำรยึดมัน่ในควำมถูกต้องดีงำม มีควำมซ่ือสตัย์ จริงใจ 
ขยนั อดทน มีระเบียบวินยั ประกอบอำชีพสจุริต 

สำม หลักควำมโปร่งใส หมำยถึง กระบวนกำรท ำงำนท่ีมีควำมเปิดเผยตรงไปตรงมำ 
ข้อมลูตำ่ง ๆ ตรวจสอบได้ตรงกบัควำมเป็นจริงของข้อมลูนัน้ ๆ ได้ 

ส่ี หลกักำรมีส่วนร่วม หมำยถึง กำรเปิดโอกำสให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีบทบำทและ
อิทธิพลในกำรคดิ ตดัสินใจ ปฏิบตั ิและตดิตำมผล ในกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอ่วิถีชีวิตของตน 

ห้ำ หลกัส ำนึกรับผิดชอบ หมำยถึง กำรตระหนกัในสิทธิหน้ำท่ี มีส ำนึกรับผิดชอบตอ่สงัคม 
กำรใส่ใจปัญหำสำธำรณะของบ้ำนเมืองและกระตือรือร้นในกำรแก้ปัญหำ และควำมกล้ำท่ีจะ
ยอมรับผลจำกกำรกระท ำของตน 

หก หลกัควำมคุ้มคำ่ หมำยถึง เป็นกำรบริหำรจดักำรและใช้ทรัพยำกรท่ีมีจ ำกดัเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่สว่นรวม 

 
2.1.4 ตัวชีวั้ดธรรมาภบิาล 
ส ำหรับตวัชีว้ดัธรรมำภิบำลท่ีน ำมำใช้ในกำรบริหำรรำชกำรส่วนตำ่ง ๆ ของไทยจะก ำหนด

ตวัชีว้ดัท่ีแตกตำ่งกันออกไป เช่น ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินได้ก ำหนดตวัชีว้ดัควำมเป็น
ธรรมำภิบำล ดงัตอ่ไปนี ้หลกันิติธรรม จะพิจำรณำถึงข้อบญัญัต ิข้อบงัคบัขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน รวมทัง้ข้อร้องเรียนตำ่ง ๆ หลกัส ำนกึรับผิดชอบ พิจำรณำจำกรำยงำนกำรประชมุสภำท้องถ่ิน 
หลักควำมโปร่งใส พิจำรณำจำกเอกสำร ส่ือสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ท่ีแสดงให้เห็นว่ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินนัน้ ๆ ได้เปิดเผยหรือไม่ หลกักำรมีส่วนร่วม พิจำรณำว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้จดั
ให้มีกำรประชมุรับฟังควำมคดิเห็นของประชำชน มีกำรจดัท ำประชำพิจำรณ์ กำรไตส่วนสำธำรณะ
เพ่ือเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกระบวนกำรวำงแผนก ำหนดนโยบำย 
กำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี หรือกำรบริหำรจัดกำรอ่ืน ๆ ของท้องถ่ินอย่ำงต่อเน่ืองหรือไม่  
หลกัประสิทธิภำพและประสิทธิผล พิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบทำงกำรเงินและบญัชี
ของจงัหวดั อ ำเภอ และตรวจสอบหลกัฐำนกำรโอนเงินงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี 

สว่นนกัวิชำกำรทำ่นอ่ืน ๆ ก็ได้ศกึษำถึงตวัชีว้ดัธรรมำภิบำลเช่นกนั เช่น ถวิลวดี บรีุกลุและ
คณะ (2545: 6-2 - 6-3) ก ำหนดตวัชีว้ดัธรรมำภิบำลท่ีได้แจกแจงละเอียดมำกกวำ่ของกรมส่งเสริม
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กำรปกครองท้องถ่ิน รำยละเอียดมีดงันี  ้หนึ่ง ด้ำนหลกันิติธรรม (Rule of Laws) ประกอบด้วย 7 
หลักกำร คือ หลักกำรแบ่งแยกอ ำนำจ  หลักกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ  หลักควำมชอบด้วย
กฎหมำยของฝ่ำยตลุำกำรและฝ่ำยปกครอง ควำมชอบด้วยกฎหมำยในทำงเนือ้หำ หลกัควำมเป็น
อิสระของผู้พิพำกษำ หลกัไม่มีควำมผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมำย และหลกัควำมเป็นกฎหมำย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ สอง ด้ำนหลกัคณุธรรม (Ethics) ประกอบด้วยหลกักำรส ำคญั 3 หลกักำร
คือ หน่วยงำนปลอดกำรทุจริต หน่วยงำนปลอดจำกกำรท ำผิดวินยั และหน่วยงำนปลอดจำกกำร
ท ำผิดมำตรฐำนวิชำชีพนิยมและจรรยำบรรณ  สำม ด้ำนหลักควำมโปร่งใส (Transparency) 
ประกอบด้วยหลกักำรย่อย 4 หลักกำรคือ หน่วยงำนมีควำมโปร่งใสด้ำนโครงสร้ำง หน่วยงำนมี
ควำมโปร่งใสด้ำนกำรให้คณุ หน่วยงำนมีควำมโปร่งใสด้ำนกำรให้โทษ หน่วยงำนมีควำมโปร่งใส
ด้ำนกำรเปิดเผยข้อมลู ส่ี ด้ำนหลกักำรมีส่วนร่วม (Participation) กำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็น
กระบวนกำรซึง่ประชำชนหรือผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีโอกำสแสดงทศันะ และเข้ำร่วมในกิจกรรมตำ่ง ๆ 
ท่ีมีผลต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน รวมทัง้มีกำรน ำควำมคิดเห็นดงักล่ำวไปประกอบกำร
พิจำรณำก ำหนดนโยบำย และกำรตดัสินใจของรัฐ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็นกระบวนกำร
ส่ือสำรในระบบเปิด กล่ำวคือ เป็นกำรส่ือสำรสองทำง ทัง้อย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร  ซึ่ง
ประกอบด้วยกำรแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่ำงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นกำรเสริมสร้ำงควำม
สำมคัคีในสงัคม หลกักำรมีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลกักำรส ำคญั 4 หลกักำร คือ (1) ระดบักำร
ให้ข้อมลู เป็นระดบัต ่ำสดุและเป็นวิธีกำรท่ีง่ำยท่ีสดุของกำรติดตอ่ส่ือสำรระหว่ำงผู้วำงแผนโครงกำร
กบัประชำชน เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชำชนเก่ียวกับกำรตดัสินใจของผู้ วำงแผนโครงกำร  และยงัเปิด
โอกำสให้แสดงควำมคิดเห็นหรือเข้ำมำเก่ียวข้องใด ๆ เช่น กำรแถลงข่ำว กำรแจกข่ำว กำรแสดง
นิทรรศกำร และกำรท ำหนงัสือพิมพ์ให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมต่ำง  ๆ (2) ระดบักำรเปิดรับควำม
คิดเห็นจำกประชำชน เป็นระดบัขัน้ท่ีสูงกว่ำระดบัแรก กล่ำวคือ ผู้ วำงแผนโครงกำรเชิญชวนให้
ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมลูมำกขึน้ และประเด็นในกำรประเมินข้อดีข้อเสียชดัเจน
ยิ่งขึน้ เชน่ กำรส ำรวจควำมคดิเห็นของประชำชนเก่ียวกบักำรริเร่ิมโครงกำรตำ่ง ๆ และกำรบรรยำย
ให้ประชำชนฟังเก่ียวกับโครงกำรต่ำง ๆ แล้วขอควำมคิดเห็นจำกผู้ ฟัง รวมไปถึงกำรร่วมปรึกษำ 
หำรือ เป็นต้น (3) ระดบักำรวำงแผนร่วมกันและกำรตดัสินใจ เป็นระดบัขัน้ท่ีสูงกว่ำกำรปรึกษำ 
หำรือ กล่ำวคือ เป็นเร่ืองกำรมีส่วนร่วมท่ีมีขอบเขตกว้ำงมำกขึน้ มีส ำนึกรับผิดชอบร่วมกันในกำร
ตดัสินใจ และวำงแผนเตรียมโครงกำร และเตรียมรับผลท่ีจะเกิดขึน้จำกกำรด ำเนินโครงกำร ระดบั
นีม้กัใช้ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองซบัซ้อนและมีข้อโต้แย้งมำก เช่น กำรใช้กลุม่ท่ีปรึกษำซึง่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ
ในสำขำตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง กำรใช้อนญุำโตตลุำกำรเพ่ือปัญหำข้อขดัแย้ง และกำรเจรจำเพ่ือหำทำง



26 

ประนีประนอมกนั เป็นต้น และ (4) ระดบักำรพฒันำศกัยภำพในกำรมีส่วนร่วม สร้ำงควำมเข้ำใจ
ให้กับสำธำรณชน เป็นระดบัขัน้ท่ีสงูสุดของกำรมีส่วนร่วม คือเป็นระดบัท่ีผู้ รับผิดชอบโครงกำรได้
ตระหนักถึงควำมส ำคญัและประโยชน์ท่ีจะได้รับจำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  และได้มีกำร
พฒันำสมรรถนะหรือขีดควำมสำมำรถในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนให้มำกขึน้จนอยู่ในระดบัท่ี
สำมำรถมีส่วนร่วมได้อย่ำงเต็ม ท่ีและเกิดประโยชน์สูงสุด  ห้ำ ด้ำนหลักส ำนึกรับผิดชอบ 
(Accountability) มีควำมหมำยกว้ำงกว่ำควำมสำมำรถในกำรตอบค ำถำมหรืออธิบำยเก่ียวกับ
พฤติกรรมได้เท่ำนัน้ ยังรวมถึงส ำนึกรับผิดชอบในผลงำนหรือปฏิบัติหน้ำท่ีให้บรรลุผลตำม
เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ รวมทัง้กำรตอบสนองต่อควำมคำดหวงัของสำธำรณะ เป็นเร่ืองของควำม
พร้อมท่ีจะรับผิดชอบ ควำมพร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบได้ โดยในแง่มุมของกำรปฏิบตัิถือว่ำ ส ำนึก
รับผิดชอบเป็นคณุสมบตัิหรือทกัษะท่ีบุคคลพึงแสดงออกเพ่ือเป็นเคร่ืองชีว้่ำได้ยอมรับในภำรกิจท่ี
ได้รับมอบหมำยและน ำไปปฏิบตัิด้วยส ำนึกรับผิดชอบ ประกอบด้วยหลกักำรย่อยดงันี ้(1) กำรมี
เป้ำหมำยท่ีชดัเจน เป็นสิ่งส ำคญัสิ่งแรกของระบบส ำนกึรับผิดชอบกล่ำวคือ องค์กำรจะต้องท ำกำร
ก ำหนดเป้ำหมำย วตัถุประสงค์ของกำรปฏิบตัิ กำรสร้ำงวฒันธรรมใหม่ให้ชดัเจนว่ำต้องกำรบรรลุ
อะไรและเม่ือไรท่ีต้องกำรเห็นผลลพัธ์นัน้ (2) ทกุคนเป็นเจ้ำของร่วมกนั จำกเป้ำหมำยท่ีได้ก ำหนด
เอำไว้ ต้องประกำศให้ทุกคนได้รับรู้และเกิดควำมเข้ำใจถึงสิ่งท่ีต้องกำรบรรลุ และเง่ือนไขเวลำท่ี
ต้องกำรให้เห็นผลงำน เปิดโอกำสให้ทกุคนได้เป็นเจ้ำของโครงกำรสร้ำงวฒันธรรมนีร่้วมกนั เพ่ือให้
เกิดกำรประสำนก ำลงัคนร่วมใจกันท ำงำน เพ่ือผลิตภำพโดยรวมขององค์กำร (3) กำรปฏิบตัิกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงวฒันธรรมส ำนึกรับผิดชอบอยู่ท่ีควำมสำมำรถของ
หน่วยงำนในกำรส่ือสำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้เกิดขึน้ในองค์กำร ผู้บริหำรให้ควำมสนบัสนุนแนะน ำ 
ท ำกำรตดัสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีกำรประสำนงำนร่วมมือกันท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ในองค์กำร (4) กำรจัดกำรพฤติกรรมที่ไม่เอือ้กำรท ำงำนอย่ำงไม่หยุดยัง้  ปัจจุบนักำร
เปล่ียนแปลงนบัว่ำเป็นเร่ืองปกติ และทุกครัง้ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงมักจะมีกำรต่อต้ำนกำรเปล่ียน 
แปลงเสมอ หน่วยงำนต้องมีมำตรกำรในกำรจัดกำรกับพฤติกรรมกำรต่อต้ำนกำรเปล่ียนแปลง
ดงักล่ำวเพ่ือให้ทกุคนเกิดกำรยอมรับแนวควำมคิดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ (5) กำรมีแผนกำรส ำรอง 
สว่นประกอบส ำคญัขององค์กำรท่ีมีลกัษณะวฒันธรรมส ำนึกรับผิดชอบ ต้องมีกำรวำงแผนฟืน้ฟูท่ี
สำมำรถส่ือสำรให้ทุกคนในองค์กำรได้ทรำบและเข้ำใจถึงแผนและนโยบำยขององค์กำร และท่ี
ส ำคญัคือต้องมีกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรท่ีถูกต้องสมบูรณ์อย่ำงเปิดเผย (6) กำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรท ำงำน องค์กำรจ ำเป็นต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรท ำงำนเป็นระยะ ๆ 
อย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือตรวจสอบดวู่ำผลงำนนัน้เป็นไปตำมมำตรฐำนคณุภำพงำนท่ีก ำหนดไว้หรือไม่ 



27 

ผลงำนท่ีพบว่ำยังไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดต้องมีกำรด ำเนินกำรแก้ไขในทันที ขณะท่ี
ผลงำนท่ีได้มำตรฐำนต้องได้รับกำรยอมรับยกย่องในองค์กำร และหก ด้ำนหลักควำมคุ้ มค่ำ 
(Value for Money) หลักกำรนีค้ ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในกำรบริหำรกำรจัดกำรและ
กำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด  สิ่งเหล่ำนีเ้ป็นผลในกำรปฏิบัติอันเกิดจำกกำรใช้หลัก  
ธรรมำภิบำลนั่นเอง  ประกอบด้วย  กำรประหยัด กำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั 

 
2.1.5 ประโยชน์ของการน าหลักธรรมาภบิาลไปใช้ในการบริหารจัดการ 

 ธรรมำภิบำลเป็นหลกักำรที่ส ำคญัของทกุองค์กร ไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐ ภำคเอกชน หรือ
ภำคประชำชน เน่ืองจำกธรรมำภิบำลเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับกำรปฏิบตัิต่อกัน และเป็นแนวทำง   
ในกำรจัดระเบียบเพ่ือให้ทุกภำคส่วนสำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสงบสุข ตัง้อยู่ในควำมถูกต้อง  
เป็นธรรม ดงันัน้กำรน ำหลกัธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรจดักำรจงึมีประโยชน์ ดงัตอ่ไปนี ้

ประกำรแรก ประโยชน์ตอ่องค์กร ท ำให้กำรบริหำรจดักำรขององค์กำรมีกลไกและกฎเกณฑ์
ในกำรบริหำรจดักำรท่ีดี มีระบบ มีควำมโปร่งใส มีมำตรฐำนในกำรปฏิบตัิงำน อนัน ำมำซึ่งควำม
น่ำเช่ือถือและศรัทธำต่อองค์กำรนัน้ ๆ ท ำให้องค์กำรมีกำรบริหำรจดักำรท่ีมีควำมคล่องตวั ทนัต่อ
สถำนกำรณ์ สอดรับกับกำรเปล่ียนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม กำรเมือง ทัง้ภำยในและภำยนอก 
ท ำให้กำรด ำเนินงำนในภำพรวมขององค์กรมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเกิดควำมคุ้มคำ่สงูสดุ
ตำมภำรกิจขององค์กร และท ำให้เพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนั เพิ่มโอกำสในกำรระดมทนุ หรือกำร
เข้ำสูต่ลำดทนุในระดบัสำกล เพิ่มโอกำสในกำรแสวงหำพนัธมิตรทำงธุรกิจ เพิ่มคณุคำ่ให้แก่องค์กร
ในระยะยำว 

ประกำรท่ีสอง ประโยชน์ต่อประชำชนหรือผู้ รับบริกำร ท ำให้ระบบกำรตัดสินใจและ      
กำรบริหำรจัดกำรโดยรวมของหน่วยงำนภำครัฐมีควำมโปร่งใส  ตรวจสอบได้ เสมอภำค และ        
มีควำมยุติธรรมอย่ำงแท้จริง อันน ำมำซึ่งควำมเช่ือมั่นและศรัทธำแก่ประชำชนและผู้ รับบริกำร     
ท ำให้ประชำชนหรือผู้ รับบริกำรได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก รวดเร็ว ทนัสมยั มีประสิทธิภำพ ไม่มี
ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนท่ีเกินควำมจ ำเป็น สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของ
ประชำชนหรือผู้ รับบริกำรได้มำกขึน้ และท ำให้กำรบริหำรงำนของภำครัฐเป็นไปอย่ำงถูกต้อง 
เหมำะสม มีคณุภำพ สำมำรถรองรับกบัสภำพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป อนัส่งผลท ำให้ประชำชน
หรือผู้ รับบริกำรมีควำมสขุและมีคณุภำพชีวิตท่ีดี 

ประกำรท่ีสำม ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ ท ำให้ระบบบริหำรของภำครัฐมี   
ควำมโปร่งใส ยุติธรรม ก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมในสังคม ท ำให้สังคมมีควำมเข้มแข็ง เกิดเป็น
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สงัคมท่ีมีเสถียรภำพ ชว่ยลด บรรเทำ หรือแก้ปัญหำควำมรุนแรงในสงัคม ท ำให้สำมำรถลดปัญหำ
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งผลท ำให้ช่วยลดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและปรำบปรำม     
กำรทจุริตคอร์รัปชัน่ของประเทศ ท ำให้ทกุภำคส่วนทัง้ภำครัฐ ภำคธุรกิจเอกชน และภำคประชำชน
สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสงบสุขภำยใต้ควำมร่วมมือกัน อันก่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
และเป็นสว่นเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งหรือสร้ำงภมูิคุ้มกนัแก่ประเทศ ท ำให้ภำพลกัษณ์ของหน่วยงำน
ของประเทศเป็นท่ีศรัทธำ เช่ือมั่น และได้รับควำมไว้วำงใจจำกประชำชนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมทัง้เป็นท่ียอมรับในระดับสำกล อันส่งผลท ำให้กำรพัฒนำของประเทศเป็นไปอย่ำงยั่งยืน 
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั ท ำให้ประเทศชำตเิจริญก้ำวหน้ำ 

จะเห็นได้วำ่ หลกัของธรรมำภิบำลมุง่เน้นให้ทรำบถึงปัจจบุนัท่ีมีกำรท ำงำนท่ีมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อควำม
ต้องกำรของประชำชนสงูท่ีสดุ และเป็นกำรเน้นให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำร
บ้ำนเมือง ซึ่งกำรท่ีจะท ำให้หลกัธรรมำภิบำลหรือหลกักำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองเกิดผลส ำเร็จได้
นัน้ ผู้บริหำรหรือผู้น ำมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกท่ีจะน ำมำยึดปฏิบตัิเพ่ือให้เป็นแบบอย่ำงแก่
ประชำชน อนึ่ง ธรรมำภิบำลจะยัง่ยืนต้องมีประชำธิปไตยท่ียัง่ยืนและควำมยัง่ยืนของประชำธิปไตย
จะเกิดได้ต้องมีประชำชนมีจิตส ำนึกและพฤตกิรรมในกำรเป็นประชำธิปไตย มีควำมเช่ือมัน่สถำบนั
ประชำธิปไตย มีประสิทธิภำพทำงกำรเมืองของประเทศ มีทนุทำงสงัคมสงู มีกำรมีสว่นร่วมทำงกำร
เมืองสงู มีวฒันธรรมทำงกำรเมืองแบบมีสว่นร่วม ผู้น ำเป็นผู้แทนประชำชนอยำ่งแท้จริงมำจำกกำร
เลือกตัง้ของประชำชน 

เหตผุลท่ีได้เลือกแนวคิดธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรศึกษำครัง้นี ้เน่ืองจำกแนวคิดธรรมำภิบำล
เป็นแนวคิดกระแสหลักในกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี           
มีควำมโปร่งใสมำกขึน้ กล่ำวคือ เป็นแนวคิดท่ีทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน ำมำใช้ แต่ ก็ยังมี
หลำยองค์กรท่ียังไม่ประสบควำมส ำเร็จในกำรน ำมำปฏิบัติ ยังไม่เคยได้รับรำงวัล ทำงด้ำน        
กำรบริหำรจดักำรท่ีดี ดงันัน้จึงเลือกแนวคิดนีม้ำประกอบกำรศกึษำเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพฒันำ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.2.1 ความหมายของการกระจายอ านาจ (Decentralization) และการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (Local Government) 

 ค ำว่ำ กำรกระจำยอ ำนำจ ตรงกับค ำในภำษำอังกฤษว่ำ Decentralizaiton โดยโภคิน    
พลกุล (2528: 4, 7) และอิสสระ นิติทัณฑ์ประภำศ (2533: 1) (อ้ำงถึงใน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 
2546) ได้ให้ข้อสงัเกตว่ำ ค ำดงักล่ำวถือเป็นหลกักำรและค ำในภำษำฝร่ังเศสเป็นกำรเฉพำะ โดยมี
ควำมหมำยตำมหลกัภำษำคือ กำรเอำอ ำนำจออกไปจำกศนูย์กลำง ซึง่นกัวิชำกำรหลำยทำ่นได้ให้
ควำมหมำยท่ีแตกต่ำงกัน โดยอำจตีควำมได้ในแง่ของตำมหลักวิชำกำรบริหำรหรือหลักรัฐ
ประศำสนศำสตร์ และหลกัรัฐศำสตร์ ดงันี ้
 ควำมหมำยตำมหลักวิชำกำรบริหำรหรือหลักรัฐประศำสนศำสตร์ อุทัย หิรัญโต (2523 
อ้ำงถึงใน โกวิทย์ พวงงำม, 2552: 39) ได้ให้ควำมหมำยกำรกระจำยอ ำนำจ ว่ำหมำยถึง กำรมอบ
อ ำนำจหน้ำท่ีเก่ียวกับกำรตดัสินใจและกำรปฏิบตัิให้แก่หน่วยงำนรองลงมำ หรือเจ้ำหน้ำท่ีระดบั
ต ่ำลงไปท่ีอยู่ในสำยกำรบงัคบับญัชำ ภำษำองักฤษมักใช้ค ำว่ำ Delegation หรือ Delegation of 
Authority ซึ่งแปลกนัว่ำ กำรมอบอ ำนำจหน้ำท่ี โดยไม่ได้เรียกว่ำกำรกระจำยอ ำนำจหน้ำท่ี แตโ่ดย
เนือ้หำแล้วถือได้ว่ำเป็นกำรกระจำยอ ำนำจหน้ำท่ีนัน่เอง หน่วยงำนหรือผู้ ท่ีได้รับกำรมอบอ ำนำจ
หน้ำท่ีมีอ ำนำจตดัสินใจและปฏิบตัิกำรใด ๆ ท่ีได้รับมอบอย่ำงอิสระ แต่ผู้มอบอ ำนำจหน้ำท่ีมีข้อ
ผูกพนัจะต้องรับผิดชอบต่อผลงำนนัน้ด้วย กล่ำวคือ ควำมรับผิดชอบสูงสุดยงัอยู่ท่ีผู้มอบอ ำนำจ 
ด้ำนนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2546) ให้ควำมหมำยกว้ำง ๆ ว่ำกำรกระจำยอ ำนำจ คือ กำรจัดสรร
หรือแบ่งปันอ ำนำจกำรตัดสินใจ หรือในภำษำกฎหมำยของไทยเรียกว่ำกำรวินิจฉัยสั่งกำรอัน
เก่ียวข้องกบักิจกำรสำธำรณะ (Public Affairs) ของรัฐสว่นกลำงไปยงัหนว่ยงำนหรือองค์กรอ่ืน ๆ 
 ส ำหรับกำรกระจำยอ ำนำจตำมหลักรัฐศำสตร์ ได้มีผู้ ให้ควำมหมำยคล้ำยคลึงกัน เช่น 
อุทยั หิรัญโต (2523 อ้ำงถึงใน โกวิทย์ พวงงำม, 2552: 40) ให้ควำมหมำยว่ำ กำรท่ีรัฐบำลกลำง
หรือรัฐบำลแห่งชำติ กระจำยอ ำนำจบริหำรให้แก่หน่วยกำรบริหำรท้องถ่ินให้มีอ ำนำจด ำเนิน
กิจกำรภำยในอำณำเขตของตน โดยปรำศจำกกำรแทรกแซง หรือกล่ำวอีกนยัหนึ่ง มีอ ำนำจอิสระ  
ท่ีจะด ำเนินกิจกำรแต่ก็อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของรัฐบำล กำรกระจำยอ ำนำจจึงเป็นเร่ืองของ
รัฐบำลท่ีมอบควำมรับผิดชอบบำงส่วนให้แก่หน่วยกำรบริหำรท้องถ่ิน ส่วนธเนศวร์ เจริญเมือง 
(2535: 60 อ้ำงถึงใน โกวิทย์ พวงงำม, 2552: 37) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ ระบบกำรบริหำรประเทศท่ี
เปิดโอกำสให้ท้องถ่ินตำ่ง ๆ มีอ ำนำจในกำรจดักำรดแูลกิจกำรหลำย ๆ ด้ำนของตนเอง ไมใ่ชป่ลอ่ย
ให้รัฐบำลกลำงรวมศนูย์อ ำนำจในกำรจดักำรกิจกำรแทบทุกอย่ำงของท้องถ่ิน กิจกำรท่ีท้องถ่ินมี
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สิทธิจัดกำรดูแลมักจะได้แก่ ระบบสำธำรณูปโภค กำรศึกษำและศิลปวัฒนธรรม กำรดูแลชีวิต
ทรัพย์สิน และกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม ส่วนกิจกำรใหญ่ ๆ 2 อย่ำงท่ีรัฐบำลกลำงควบคุมไว้
เด็ดขำดก็คือ กำรทหำรและกำรตำ่งประเทศ ซึง่สอดคล้องกบักำรให้ควำมหมำยของโกวิทย์ พวงงำม 
(2552: 36-37) ท่ีได้กล่ำวถึงกำรกระจำยอ ำนำจ คือ กำรโอนกิจกำรบริกำรสำธำรณะบำงเร่ืองจำก
รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนกลำงไปให้ชมุชนซึ่งตัง้อยู่ในท้องถ่ินต่ำง ๆ ของประเทศหรือหน่วยงำน
บำงหนว่ยงำนรับผิดชอบจดัท ำอยำ่งเป็นอิสระจำกองค์กรปกครองส่วนกลำง โดยเห็นวำ่กำรกระจำย
อ ำนำจมี 2 รูปแบบ คือ หนึ่ง กำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถ่ินหรือกำรกระจำยอ ำนำจตำมอำณำเขต 
ซึ่งหมำยถึง กำรมอบอ ำนำจให้ท้องถ่ินจดัท ำกิจกำรหรือบริกำรสำธำรณะบำงเร่ืองภำยในเขตของ
แต่ละท้องถ่ิน และท้องถ่ินมีอิสระในกำรปกครองตนเองพอสมควร และสอง กำรกระจำยอ ำนำจ
ตำมบริกำรหรือกำรกระจำยอ ำนำจทำงเทคนิค ซึ่งหมำยถึง กำรโอนกิจกำรบริกำรสำธำรณะบำง
กิจกำรจำกรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนกลำง ไปให้หน่วยงำนบำงหน่วยงำนรับผิดชอบจดัท ำแยก
ตำ่งหำกและอยำ่งเป็นอิสระ โดยปกติแล้วจะเป็นกิจกำรซึง่กำรจดัท ำต้องอำศยัควำมรู้ควำมช ำนำญ
ทำงเทคโนโลยีแขนงใดแขนงหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น กำรส่ือสำร วิทยุกระจำยเสียงและโทรทัศน์      
กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ เป็นต้น โดยลกัษณะส ำคญัของหลกักำรกระจำยอ ำนำจ คือ หนึ่ง ได้รับกำร
จดัตัง้ขึน้โดยผลแห่งกฎหมำยให้มีสถำนะเป็นนิติบคุคล หน่วยกำรปกครองท้องถ่ินเหล่ำนีมี้หน้ำท่ี 
งบประมำณ และทรัพย์สินเป็นของตนเองตำ่งหำก และไม่ขึน้ตรงต่อหน่วยกำรปกครองส่วนกลำง 
สว่นกลำงเพียงแตก่ ำกบัดแูลให้ปฏิบตัหิน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำยเทำ่นัน้ สอง มีกำรเลือกตัง้สภำ
ท้องถ่ินและผู้บริหำรท้องถ่ินทัง้หมด เพ่ือเปิดโอกำสให้ประชำชนในท้องถ่ินได้เข้ำไปมีส่วนร่วมใน
กำรปกครองตนเอง สำม มีอ ำนำจอิสระในกำรบริหำรงำน จดัท ำกิจกรรมและวินิจฉัยสัง่กำรได้เอง
พอสมควรด้วยงบประมำณและเจ้ำหน้ำท่ีของตนเอง และส่ี หน่วยกำรปกครองท้องถ่ินต้องมี
อ ำนำจในกำรจดัเก็บรำยได้เชน่ภำษีอำกร คำ่ธรรมเนียมตำ่ง ๆ ตำมท่ีรัฐอนญุำต เพ่ือเป็นคำ่ใช้จำ่ย
ในกำรด ำเนินกิจกำรตำ่ง ๆ 
 จำกข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ หลกักำรกระจำยอ ำนำจเป็นรูปแบบกำรปกครองหนึ่งท่ีรัฐบำลจะ
ให้อ ำนำจแก่ท้องถ่ินได้ในระดบัหนึ่งเท่ำนัน้ ซึ่งมิใช่เป็นกำรให้อ ำนำจไปโดยเด็ดขำดโดยปรำศจำก
ตวัแทนของรัฐบำลกลำง แตรั่ฐจะส่งตวัแทนของรัฐเข้ำไปคอยควบคมุหรือเป็นผู้คอยให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำกำรบริหำรงำนบำงอยำ่ง กล่ำวคือ หน่วยกำรบริหำรท้องถ่ินจะมีอิสระท่ีจะด ำเนินกำร แตก็่
ต้องอยู่ภำยใต้กำรควบคมุของรัฐบำล ทัง้นีก้ำรเข้ำไปควบคมุจะมำกหรือน้อยขึน้อยู่กับนโยบำย
ของรัฐบำลนัน้ ๆ  
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 อย่ำงไรก็ตำม นักวิชำกำรโดยส่วนใหญ่มักจะกล่ำวถึง กำรกระจำยอ ำนำจเป็นลกัษณะ
กำรโอนอ ำนำจกำรปกครองให้แก่หน่วยกำรปกครองอ่ืน ๆ และถ้ำตีควำมหมำยของหลักกำร
กระจำยอ ำนำจทำงกำรปกครอง คือ กำรท่ีรัฐหรือส่วนกลำงโอนอ ำนำจให้แก่หน่วยกำรปกครอง  
ในระดบัท้องถิ่น หรือหน่วยกำรปกครองอื่น ๆ ให้มีอ ำนำจอิสระจำกกำรปกครองส่วนกลำง  
ผลท่ีตำมมำคือ จะท ำให้เกิดองค์กรท่ีมีอ ำนำจในทำงนิติบญัญัติเกิดขึน้มำกมำย และท ำให้เกิด
ลกัษณะของกำรปกครองสว่นท้องถ่ินเกิดขึน้ 

ส ำหรับแนวคิดกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้มีนักวิชำกำรไ ด้ให้ควำมหมำยของค ำนี ้         
ไว้หลำกหลำยเช่นเดียวกับกำรกระจำยอ ำนำจ เช่น ในทศันะของสำย หตุะเจริญ (2511: 11-12) 
กล่ำวว่ำกำรปกครองท้องถ่ิน คือ กำรจดัตัง้สถำบนัขึน้เพ่ือประชำชนจะได้ใช้เป็นท่ีจดักำรงำนของ
ตนเองและจดัให้มีกำรบริกำรตำ่ง ๆ ตำมท่ีประชำชนต้องกำร กำรปกครองท้องถ่ินเป็นของคูก่นัไป
กบักำรปกครองระบอบประชำธิปไตย กำรจดัให้มีหนว่ยกำรปกครองท้องถ่ินทกุชมุชนก็เพรำะถือว่ำ
หน่วยกำรปกครองท้องถ่ินเป็นโรงเรียนสอน และฝึกหดักำรปกครองระบอบประชำธิปไตยนัน่เอง 
ลกัษณะส ำคญัของกำรปกครองท้องถ่ิน คือ อ ำนำจและควำมรับผิดชอบในกำรวินิจฉัยปัญหำด้วย
ตวัเอง ในกำรแก้ไขปัญหำของท้องถ่ินจะต้องให้เกิดควำมรู้สึกวำ่ ปัญหำของท้องถ่ินเป็นปัญหำของ
ประชำชนเอง ซึ่งจะต้องรับผิดชอบช่วยกนัแก้ไขและช่วยกนัท ำ ด้ำนชศูกัดิ์ เที่ยงตรง (2520: 12) 
ให้ควำมหมำยกำรปกครองท้องถ่ินคือ กำรปกครองของรัฐบำลกลำงท่ีมอบอ ำนำจให้หรือกระจำย
อ ำนำจไปให้หน่วยกำรปกครองท่ีเกิดขึน้จำกหลักกำรกระจำยให้มีอ ำนำจในกำรปกครองร่วม
รับผิดชอบทัง้หมดหรือแตเ่พียงบำงส่วนในกำรบริหำรภำยในขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี และอำณำเขต
ของตนท่ีก ำหนดไว้ตำมกฎหมำย นอกจำกนีป้ระหยดั หงษ์ทองค ำ (2523: 10-12) ได้ให้ควำมหมำย
กำรปกครองท้องถ่ิน ว่ำเป็นกำรปกครองส่วนหนึ่งของประเทศซึ่งมีอ ำนำจอิสระ (Autonomy) ใน
กำรปฏิบตัหิน้ำท่ีตำมสมควร อ ำนำจอิสระในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีต้องไม่มำกจนมีผลกระทบกระเทือน
ต่ออ ำนำจอธิปไตยของรัฐ เพรำะชุมชนในท้องถ่ินมิใช่ชุมชนท่ีมีอ ำนำจอธิปไตย องค์กรปกครอง
ท้องถ่ินมีสิทธิตำมกฎหมำย (Legal Rights) และมีองค์กรท่ีจ ำเป็น (Necessary Organization) 
เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนัน่เอง จะเห็นได้วำ่นกัวิชำกำรทัง้ 
3 ท่ำนจะตีควำมหมำยของกำรปกครองท้องถ่ินไปในแนวทำงเดียวกนั คือ เน้นกำรท่ีรัฐหรือส่วนกลำง
ให้อ ำนำจกบัชมุชนในท้องถ่ินให้มีควำมสำมำรถดแูลตวัเองได้มำกขึน้ 
 โดยประทำน คงฤทธิศกึษำกร (2535: 138) กล่ำวถึงองค์ประกอบกำรปกครองสว่นท้องถ่ิน
ไว้ดงันี ้หนึ่ง เป็นองค์กรท่ีมีฐำนะเป็นนิติบุคคลและทบวงกำรเมือง สอง มีสภำและผู้บริหำรระดบั
ท้องถ่ินท่ีมำจำกกำรเลือกตัง้ตำมหลักกำรท่ีบัญญัติในกฎหมำยรัฐธรรมนูญ  สำม มีอิสระ
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ในกำรปกครองตนเอง ส่ี มีเขตกำรปกครองท่ีชัดเจนและเหมำะสม ห้ำ มีงบประมำณรำยได้ท่ี    
เป็นของตนเองอย่ำงเพียงพอ หก มีบคุลำกรปฏิบตัิงำนของตนเอง เจ็ด มีอ ำนำจท้องท่ีท่ีเหมำะสม
ต่อกำรให้บริกำร แปด มีอ ำนำจออกข้อบังคับเป็นกฎหมำยของท้องถ่ินภำยใต้ขอบเขตของ
กฎหมำยแมบ่ท และเก้ำ มีควำมสมัพนัธ์กบัสว่นกลำงในฐำนะเป็นหนว่ยงำนระดบัรองของรัฐ 
 จำกกำรให้ควำมหมำยของหลักกำรกระจำยอ ำนำจและกำรปกครองส่วนท้องถ่ินของ
นกัวิชำกำรทัง้หลำย จะเห็นได้วำ่แนวคดิทัง้สองแนวคิดจะมีควำมสมัพนัธ์กนัอยู่โดยโกวิทย์ พวงงำม 
(2552: 32) ได้กล่ำวไว้อย่ำงน่ำสนใจว่ำ กำรปกครองท้องถ่ินก ำหนดขึน้บนพืน้ฐำนทฤษฎีกำร
กระจำยอ ำนำจ และอดุมกำรณ์ประชำธิปไตย ซึ่งมุง่เปิดโอกำสและสนบัสนนุให้ประชำชนเข้ำมำมี
สว่นร่วมในกระบวนกำรทำงกำรเมืองและกิจกรรมกำรปกครองตนเองในระดบัหนึ่ง ควำมคิดนีช้่วย
สนับสนุนได้ว่ำ แนวคิดทัง้สองมีควำมสมัพันธ์กันอย่ำงแยกไม่ออกก็ว่ำได้ ทัง้นี  ้ควำมหมำยของ
หลกักำรกระจำยอ ำนำจและกำรปกครองท้องถ่ิน จงึไมไ่ด้แตกตำ่งกนัมำกนกั 
 โดยสรุป กำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรปกครอง คือ กำรท่ีรัฐบำลโอนถ่ำยอ ำนำจบำงอย่ำง
ให้กบัหน่วยกำรปกครองส่วนอ่ืน ๆ ให้มีอ ำนำจในกำรจดักำรดแูลกิจกำรหลำย ๆ ด้ำนของตนเอง 
ส่วนกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ เป็นระบบกำรปกครองท่ี เป็นผลสืบเน่ืองมำจำกกำรกระจำย
อ ำนำจทำงกำรปกครองของรัฐ โดยจะมีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรบำงอย่ำงในองค์กำรของ
ตนเองได้อยำ่งอิสระ 
 
 2.2.2 ความส าคัญของการกระจายอ านาจ 
 ลิขิต ธีรเวคิน (2541: 267-268) ได้ให้ควำมส ำคญัของกำรกระจำยอ ำนำจ โดยกล่ำวไว้ว่ำ 
กำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครองมีควำมส ำคญัในทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม โดยสรุปได้   
2 ประเดน็ใหญ่ ๆ ดงันี ้หนึ่ง กำรกระจำยอ ำนำจเป็นรำกแก้วของระบบกำรปกครองแบบประชำธิปไตย
เน่ืองด้วยประชำธิปไตยต้องประกอบด้วยโครงสร้ำงส่วนบนระดบัชำติ และโครงสร้ำงส่วนฐำนคือ
ระดบัท้องถ่ิน กำรปกครองตนเองในรูปแบบของกำรปกครองท้องถ่ินอย่ำงแท้จริงหรือกำรกระจำย
อ ำนำจไปในระดับต ่ำสุดคือรำกแก้วซึ่งเป็นฐำนเสริมส ำคัญยิ่งของกำรพัฒนำระบบกำรเมือง      
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย ควำมล้มเหลวของระบบประชำธิปไตยในประเทศไทย
มีหลำยองค์ประกอบ แต่องค์ประกอบท่ีส ำคญัยิ่งยวดอนัหนึ่งก็คือกำรขำดพืน้ฐำนในท้องถ่ิน และ
สอง กำรกระจำยอ ำนำจมีควำมส ำคญัในเศรษฐกิจและสงัคมในด้ำนกำรพฒันำชนบท โดยเฉพำะ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในท้องถ่ินอย่ำงเต็มท่ี กำรพฒันำชนบทจะสมัฤทธ์ิผลนัน้จ ำเป็นต้องมี
ควำมคิดริเร่ิมช่วยตนเองจำกท้องถ่ิน และต้องเปิดโอกำสให้คนในท้องถ่ินนัน้ ๆ มีส่วนร่วมมือร่วม
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แรงกัน และลกัษณะดงักล่ำวจะเกิดขึน้ได้ต้องอำศยัโครงสร้ำงกำรปกครองตนเองในลักษณะท่ีมี
ควำมอิสระพอสมควร ซึ่งจะเกิดขึน้ได้ก็ด้วยกำรกระจำยอ ำนำจอย่ำงแท้จริงเท่ำนัน้ ดงันัน้  กำร
กระจำยอ ำนำจจึงไมเ่พียงแตเ่ป็นกำรปพืูน้ฐำนกำรพฒันำระบบประชำธิปไตยเทำ่นัน้ แตย่งัมีควำม
จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำชุมชน ซึ่งมีควำมส ำคญัในทำงเศรษฐกิจและทำงสงัคมในแง่กำรสร้ำง
รำยได้ ควำมเจริญในด้ำนตำ่ง ๆ ในท้องถ่ิน 
 โดยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีเจตนำรมณ์ส ำคญัประกำรหนึ่ง 
คือกำรกระจำยอ ำนำจจำกรำชกำรบริหำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคไปสู่ท้องถ่ิน ซึ่งปรำกฏ
บทบญัญัติท่ีชดัเจน โดยสรุปดงันี  ้มำตรำ 281 รัฐจะต้องให้ควำมเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ตำมหลกัแห่งกำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหนว่ยงำนหลกัในกำรจดัท ำบริกำรสำธำรณะ และมีสว่นร่วมในกำร
ตดัสินใจแก้ไขปัญหำในพืน้ท่ี มำตรำ 282 กำรก ำกับดแูลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องท ำเท่ำท่ี
จ ำเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีชัดเจนสอดคล้องและเหมำะสมกับรูปแบบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตำมท่ีกฎหมำยบญัญัติ มำตรำ 283 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยอ่มมี
อ ำนำจหน้ำท่ีโดยทั่วไปในกำรดูแลและจัดท ำบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนใน
ท้องถ่ิน และย่อมมีควำมเป็นอิสระในกำรก ำหนดนโยบำย กำรบริหำร กำรจัดบริกำรสำธำรณะ   
กำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและกำรคลัง และมีอ ำนำจหน้ำท่ีของตนเองโดยเฉพำะ  โดยต้อง
ค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับกำรพัฒนำของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย มำตรำ 284 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีสภำท้องถ่ินท่ีมำจำกกำรเลือกตัง้ และคณะผู้บริหำรท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหำรท้องถ่ินท่ีมำจำกกำรเลือกตัง้โดยตรงของประชำชนหรือควำมเห็นชอบของสภำท้องถ่ิน     
มีวำระครำวละ 4 ปี มำตรำ 285 ประชำชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมำชิกสภำท้องถ่ิน คณะผู้บริหำรท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ินพ้นจำก
ต ำแหน่ง มำตรำ 286 ประชำชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้มีสิทธิเข้ำช่ือร้องขอให้พิจำรณำออกข้อบญัญัติ
ท้องถ่ินได้ มำตรำ 287 ประชำชนในท้องถ่ินมีสิทธิมีส่วนร่วมในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน มำตรำ 288 กำรแต่งตัง้และให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงพ้นจำกต ำแหน่งต้อง
เป็นไปตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็นของแต่ละท้องถ่ิน มำตรำ 289 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีอ ำนำจหน้ำท่ีบ ำรุงรักษำศลิปะ จำรีตประเพณี ภมูิปัญญำท้องถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของ
ท้องถิ่น มำตรำ 290 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่ส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมตำมท่ีกฎหมำยบญัญตัิ 
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 จะเห็นได้ว่ำ กำรกระจำยอ ำนำจจะเป็นฐำนเสริมส ำคญัของกำรพัฒนำระบบกำรเมือง  
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย และมีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรพฒันำชมุชน ซึ่งมีควำมส ำคญั
ในทำงเศรษฐกิจและทำงสังคมในแง่กำรสร้ำงรำยได้ ควำมเจริญในด้ำนต่ำง ๆ ในท้องถ่ิน           
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีเจตนำรมณ์ส ำคัญประกำรหนึ่ง  คือ 
กำรกระจำยอ ำนำจจำกรำชกำรบริหำรสว่นกลำงและสว่นภมูิภำคไปสูท้่องถ่ิน 
 
 2.2.3 ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จำกแนวควำมคิดในกำรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือสนบัสนุนวตัถุประสงค์ทำงกำรปกครอง
ของรัฐบำลในอนัท่ีจะรักษำควำมมัน่คงและควำมผำสกุของประชำชน ยึดหลกักำรกระจำยอ ำนำจ
ปกครอง และเพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกักำรประชำธิปไตย โดยประชำชนมีส่วนร่วมในกำรปกครอง
ตนเอง ชูวงศ์ ฉำยะบุตร (2539: 28-32) ได้กล่ำวถึงควำมส ำคญัของกำรปกครองท้องถ่ินสำมำรถ
สรุปได้ดงันี ้ประกำรท่ีหนึ่ง กำรปกครองท้องถ่ิน คือ รำกฐำนของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
เพรำะกำรปกครองท้องถ่ินจะเป็นสถำบันฝึกสอนกำรเมืองกำรปกครองให้แก่ประชำชน               
ให้ประชำชนรู้สึกว่ำตนมีควำมเก่ียวพันมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรปกครอง  กำรบริหำรท้องถ่ินเกิด
ส ำนึกรับผิดชอบและหวงแหนต่อประโยชน์อนัพึงมีต่อท้องถ่ินท่ีตนอยู่อำศยัอนัจะน ำมำซึ่งควำม
ศรัทธำเล่ือมใสในระบอบกำรปกครองประชำธิปไตยในท่ีสดุ (ชศูกัดิ ์เท่ียงตรง, 2518: 6-7) ประกำร
ท่ีสอง กำรปกครองท้องถ่ินท ำให้ประชำชนรู้จกัท้องถ่ินกำรปกครองตนเอง (Self Government) คือ 
กำรปกครองตนเองมิใช่เป็นกำรปกครองอนัเกิดจำกค ำสัง่เบือ้งบน โดยเป็นกำรท่ีประชำชนมีส่วนร่วม
ในกำรปกครอง ซึ่งผู้บริหำรท้องถ่ินนอกจำกจะได้รับเลือกตัง้มำเพ่ือรับผิดชอบบริหำรท้องถ่ินโดย
อำศยัควำมร่วมมือร่วมใจจำกประชำชนแล้ว ผู้บริหำรท้องถ่ินจะต้องฟังเสียงประชำชนด้วยวิถีทำง
ประชำธิปไตย ประชำชนออกเสียงประชำมต ิให้ประชำชนมีอ ำนำจถอดถอน ซึง่จะท ำให้ประชำชน
เกิดควำมส ำนึกในควำมส ำคัญของตนเองต่อท้องถ่ิน และมีส่วนรับรู้ถึงปัญหำและแก้ไขปัญหำ
ท้องถ่ินของตน ประกำรท่ีสำม กำรปกครองท้องถ่ินเป็นกำรแบ่งเบำภำระของรัฐบำล ซึ่งเป็นหลกั
ส ำคญัของกำรกระจำยอ ำนำจ เน่ืองจำกภำรกิจของรัฐบำลมีอยู่อย่ำงกว้ำงขวำงนับวนัจะขยำย
เพิ่มขึน้ ขณะท่ีแต่ละท้องถ่ินย่อมมีปัญหำและควำมต้องกำรท่ีแตกต่ำงกัน ประชำชนจึงเป็นผู้ มี
ควำมเหมำะสมท่ีจะแก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึน้ในท้องถ่ินนัน้มำกท่ีสุด และกิจกำรบำงอย่ำงเป็นเร่ือง
เฉพำะท้องถ่ิน ไมเ่ก่ียวกบัท้องถ่ินอ่ืน ๆ และไม่มีสว่นได้สว่นเสียตอ่ประเทศโดยสว่นรวม จงึเป็นกำร
สมควรท่ีจะให้ประชำชนท้องถ่ินด ำเนินกำรดงักล่ำวเอง ทัง้นีก้ำรแบ่งเบำภำระดงักล่ำวท ำให้รัฐบำล
มีเวลำท่ีจะด ำเนินกำรในเร่ืองท่ีส ำคญั ๆ หรือกิจกำรใหญ่ ๆ ระดบัชำติอนัเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศชำติ
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โดยส่วนรวม และมีควำมคล่องตวัในกำรด ำเนินงำนของรัฐบำลจะมีมำกขึน้ ประกำรท่ีส่ี กำรปกครอง
ท้องถ่ินสำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรของท้องถ่ินตรงเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพ เน่ืองจำก
ท้องถ่ินมีควำมแตกต่ำงกันไม่ว่ำทำงสภำพภูมิศำสตร์ ทรัพยำกร ประชำชน ควำมต้องกำร และ
ปัญหำย่อมตำ่งกนัออกไป ผู้ ท่ีให้บริกำรหรือแก้ไขปัญหำให้ถกูจดุและสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของประชำชนได้เป็นอย่ำงดีก็คือ หน่วยกำรปกครองท้องถ่ินนั่นเอง ประกำรท่ีห้ำ กำรปกครอง
ท้องถ่ินจะเป็นแหล่งสร้ำงผู้น ำทำงกำรเมืองและกำรบริหำรของประเทศในอนำคต ผู้น ำหน่วยกำร
ปกครองท้องถ่ินย่อมเรียนรู้ประสบกำรณ์ทำงกำรเมือง กำรเลือกตัง้ กำรสนบัสนนุจำกประชำชนใน
ท้องถ่ินย่อมเป็นพืน้ฐำนท่ีดีต่ออนำคตทำงกำรเมืองของตนและยงัฝึกฝนทกัษะทำงกำรบริหำรงำน
ในท้องถ่ินอีกด้วย และประกำรสุดท้ำย กำรปกครองท้องถ่ินโดยยึดหลกักำรกระจำยอ ำนำจ ท ำให้
เกิดกำรพฒันำชนบทแบบพึง่ตนเองทัง้ทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 
 นอกจำกควำมส ำคญัข้ำงต้นแล้ว นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2546) ได้ให้ควำมเห็นวำ่ เป็นกำร
สร้ำงกำรมีส่วนร่วม (Participation) สร้ำงควำมชอบธรรม (Legitimacy) และด ำรงหลักเสรีภำพ 
(Liberty) รำยละเอียดมีดงันี ้ด้ำนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม (Participation) กำรมีอยู่ของรัฐบำลใน
ระดบัท้องถ่ินหรือในระดบัภูมิภำค ย่อมเอือ้ตอ่ประชำชนในกำรเข้ำมำมีสว่นร่วมในทำงกำรเมืองได้
มำกกว่ำ เป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในระดบัชุมชนของตน 
และกำรเข้ำมำบริหำรกิจกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ภำยในชุมชนด้วยตัวเองจะเป็นผลให้ประชำชน
เหล่ำนีไ้ด้เรียนรู้และมีประสบกำรณ์ในทำงกำรเมืองกำรปกครองตำมหลกักำรปกครองตนเอง และ
น ำไปสู่กำรเติบโตของ “ควำมเป็นพลเมือง” ในหมู่ประชำชน ด้ำนกำรสร้ำงควำมชอบธรรม 
(Legitimacy) เน่ืองจำกควำมห่ำงไกลทัง้ในทำงภูมิศำสตร์และในทำงกำรเมือง  ย่อมท ำให้กำร
ตดัสินใจโดยสถำบนัทำงกำรเมืองท่ีห่ำงไกลออกไปจำกชุมชนท้องถ่ินอำจจะไม่ได้รับกำรยอมรับ  
ในทำงตรงกันข้ำมหำกกำรตดัสินใจกระท ำในระดบัชมุชนท้องถ่ินมีแนวโน้มท่ีจะได้รับกำรยอมรับ
และเป็นกำรสมเหตสุมผลมำกกวำ่ ท ำให้กำรตดัสินใจในทำงกำรเมืองกำรปกครองนัน้มีควำมชอบ
ธรรม และด้ำนด ำรงหลักเสรีภำพ (Liberty) หำกอ ำนำจทำงกำรเมืองกำรปกครองถูกรวบอยู่ท่ี
ศูนย์กลำงมำกเกินไป เป็นไปได้ท่ีจะเกิดกำรใช้อ ำนำจในทำงท่ีลิดรอนสิทธิเสรีภำพของปัจเจก
บคุคล และสร้ำงควำมเสียหำยให้กับสงัคมโดยรวมได้ง่ำย ในทำงตรงข้ำม กำรกระจำยอ ำนำจจึง
เป็นวิธีหนึ่งในกำรปกป้องเสรีภำพของปัจเจกบุคคล  โดยกำรท ำให้อ ำนำจมีกำรกระจดักระจำย
ออกไป อันจะน ำไปสู่กำรสร้ำงโครงข่ำยของกำรตรวจสอบและถ่วงดุลอ ำนำจซึ่งกันและกัน 
(Checks and Balances) ระหวำ่งศนูย์กลำงกบัพืน้ท่ีนอกศนูย์กลำง 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
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โดยสรุป ควำมส ำคญัของกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สำมำรถแบ่งออกเป็นสองด้ำน คือ 
ด้ำนกำรเมืองกำรปกครองและกำรบริหำร กล่ำวคือ ในด้ำนกำรเมืองกำรปกครองนัน้ เป็นกำรปู
พืน้ฐำนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยและเรียนรู้กำรปกครองตนเอง ส่วนด้ำนกำรบริหำรนัน้
เป็นกำรแบง่เบำภำระรัฐบำลและประชำชนในท้องถ่ินได้หำทำงสนองแก้ปัญหำด้วยตนเองด้วยกลไก
กำรบริหำรตำ่ง ๆ ทัง้ในแง่ของกำรบริหำรงำนบคุคล กำรงบประมำณ และกำรจดักำร เป็นต้น 

 
2.2.4 การปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล  
กำรกระจำยอ ำนำจเป็นกำรปกครองท่ีรัฐและรัฐบำลกลำงได้สละอ ำนำจหรือมอบอ ำนำจ

กำรตดัสินใจในทำงกำรปกครองและกำรบริหำรของส่วนกลำงให้แก่องค์กรอ่ืนอย่ำงเป็นทำงกำร 
องค์กรท่ีสำมำรถรับมอบอ ำนำจมำจำกรัฐบำลกลำงนัน้ได้ ควรท่ีจะต้องมีควำมเป็นอิสระในกำร
ตดัสินใจ สำมำรถมีทรัพย์สิน มีงบประมำณ มีอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีชดัเจน รวมทัง้มีบคุลำกร ตลอดรวม
จนถึงผู้ บริหำรและสภำท่ีมำจำกกำรเลือกตัง้ของประชำชน  โดยท ำหน้ำท่ีให้บริกำรประชำชน
ภำยในอำณำบริเวณหนึ่ง ๆ ท่ีมีควำมชัดเจนแน่นอน องค์กรท่ีสำมำรถรับมอบอ ำนำจท่ีรัฐบำล
กลำงสละอ ำนำจมำให้นีไ้ด้ เรำเรียกว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2546) 
สอดคล้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (2556: 53) ได้กล่ำวถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินว่ำหมำยถึง รำชกำรส่วนท้องถ่ินท่ีรัฐบำลให้อ ำนำจหรือกำรกระจำยอ ำนำจไปให้ เพ่ือให้
ประชำชนในท้องถ่ินมีสว่นร่วมในกำรปกครองตนเอง ตดัสินใจเลือกผู้แทนหรือผู้บริหำรท้องถ่ินของ
ตน รวมทัง้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกรรมตำ่ง ๆ ได้เอง 

พระรำชบญัญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ ได้ก ำหนดให้เทศบำลในประเทศ
ไทยมีทัง้หมด 3 ประเภท อันได้แก่ เทศบำลนคร เทศบำลเมือง และเทศบำลต ำบล ซึ่งเทศบำล    
แต่ละประเภทก็มีลกัษณะและองค์ประกอบท่ีแตกต่ำงกันออกไป ดงัมีรำยละเอียดดงันี ้เทศบำล
ประเภทแรกคือเทศบำลนคร ได้แก่ ท้องถ่ินชมุนมุชนท่ีมีรำษฎรตัง้แต่ห้ำหม่ืนคนขึน้ไป ทัง้มีรำยได้
พอควรแก่กำรท่ีจะปฏิบตัิหน้ำท่ีของเทศบำลนคร และมีประกำศกระทรวงมหำดไทยยกฐำนะเป็น
เทศบำลนคร เทศบำลนครประกอบไปด้วยสภำเทศบำลนครและนำยกเทศมนตรี โดยท่ีสภำ
เทศบำลนคร ประกอบด้วยสมำชิกจ ำนวน 24 คน โดยมีรองนำยกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 คน 
เทศบำลประเภทท่ีสองคือเทศบำลเมือง ได้แก่ ท้องถ่ินอนัเป็นท่ีตัง้ศำลำกลำงจงัหวดั หรือท้องถ่ิน
ชุมนุมชนท่ีมีรำษฎรตัง้แต่หนึ่งหมื่นคนขึน้ไป  ทัง้มีรำยได้พอควรแก่กำรท่ีจะปฏิบตัิหน้ำที่ของ
เทศบำลเมือง กำรจดัตัง้เทศบำลเมืองจะกระท ำได้โดยกำรประกำศกระทรวงมหำดไทยโดยยกฐำนะ
เป็นเทศบำลเมือง เทศบำลเมืองประกอบไปด้วยสภำเทศบำลเมืองและนำยกเทศมนตรี โดยท่ีสภำ

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2496&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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เทศบำลเมือง ประกอบด้วยสมำชิกจ ำนวน 18 คน และมีรองนำยกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 3 คน และ
เทศบำลประเภทท่ีสำมคือเทศบำลต ำบล ได้แก่ ท้องถ่ินซึ่งมีประกำศกระทรวงมหำดไทยยกฐำนะ
ขึน้เป็นเทศบำลต ำบล เทศบำลต ำบลประกอบไปด้วยสภำเทศบำลต ำบลและนำยกเทศมนตรี โดย
ท่ีสภำเทศบำลต ำบล ประกอบด้วยสมำชิกจ ำนวน 12 คน และมีรองนำยกเทศมนตรีได้ไมเ่กิน 2 คน  

นำยกเทศมนตรีมีอ ำนำจหน้ำท่ี ดงัตอ่ไปนี ้1) ก ำหนดนโยบำยโดยไม่ขดัตอ่กฎหมำย และ
รับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั เทศบญัญัติ 
และนโยบำย 2) สั่ง อนุญำต และอนุมัติเก่ียวกับรำชกำรของเทศบำล 3) แต่งตัง้และถอดถอน
รองนำยกเทศมนตรี ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี และเลขำนกุำรนำยกเทศมนตรี 4) วำงระเบียบเพ่ือ 
ให้งำนของเทศบำลเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 5) รักษำกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัติ และ 
6) ปฏิบตัิหน้ำท่ีอ่ืนตำมท่ีกฎหมำยบญัญตัไิว้ในพระรำชบญัญัตแิละกฎหมำยอ่ืน ซึง่ลกัษณะกำรใช้
อ ำนำจของนำยกเทศมนตรีท่ีมำจำกกำรเลือกตัง้โดยตรงนีแ้ตกต่ำงจำกกำรใช้อ ำนำจของ
นำยกเทศมนตรีในรูปแบบคณะเทศมนตรีในสมัยก่อน กล่ำวคือ  นำยกเทศมนตรีท่ีมำจำกกำร
เลือกตัง้โดยตรงมีลักษณะกำรใช้อ ำนำจที่ เด็ดขำดกว่ำ และเป็นผู้ ใช้อ ำนำจแต่เพียงคนเดียว 
ไม่จ ำเป็นต้องใช้อ ำนำจร่วมกับรองนำยกเทศมนตรี ซึ่ งสำมำรถสร้ำงภำวะผู้ น ำให้แก่
นำยกเทศมนตรีได้มำกกว่ำนำยกเทศมนตรีในรูปแบบคณะเทศมนตรีท่ีนำยกเทศมนตรีมำจำกกำร
เลือกของสภำเทศบำล 

กล่ำวได้วำ่ เทศบำลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประเทศไทย มีทัง้หมด 3 ประเภท 
อนัได้แก่ เทศบำลนคร เทศบำลเมือง และเทศบำลต ำบล ซึง่ประกอบด้วยนำยกเทศมนตรีท ำหน้ำท่ี
ทำงด้ำนบริหำร และสภำเทศบำลท ำหน้ำท่ีทำงนิตบิญัญตั ิ
 
 2.2.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคธรรมาภบิาล 
 กำรบริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำลเป็นประเด็นท่ีถูกอ้ำงอิงถึงอย่ำงแพร่หลำย        
ในยุคปัจจุบัน ดังนัน้ เพ่ือให้กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นท่ียอมรับ          
สุเมธ แสงนิ่มนวล (2552: 46-49) ได้เสนอว่ำควรมีกำรพิจำรณำเร่ืองกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้
องค์กรมีคณุลกัษณะนำ่พงึพอใจ 5 ประกำร ดงันี ้ 

ประกำรแรก ภำพพจน์เย่ียม หมำยถึง ควำมมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ มีกำรกล่ำวขวญัถึง
ในทำงท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำล เช่น หนึ่ง มีควำมโปร่งใส ท ำงำนโดยยึดหลักกฎหมำย เปิดใ ห้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น มีกำรประชำสัมพันธ์งำนให้ชุมชนได้รับทรำบ
ขัน้ตอนกำรท ำงำนทกุอย่ำงมีเหตมีุผลสำมำรถอธิบำยได้ สอง มีควำมเป็นรูปธรรม มีกำรเก็บข้อมลู

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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สถิติ  สำมำรถประเมินออกมำเป็นตัวเลขได้ ตลอดจนสำมำรถมองเห็นกำรพัฒนำกำร              
หรือกำรเปล่ียนแปลงไปในทำงท่ีดีขึน้อย่ำงชัดเจน สำม สำมำรถตรวจสอบได้ เป็นตัวอย่ำง       
ของควำมโปร่งใสท่ีทกุหนว่ยงำนสำมำรถเข้ำมำขอดงูำน หรือตรวจสอบได้ตลอดเวลำ 

ประกำรท่ีสอง ภำพลักษณ์ดี เป็นเร่ืองของภำพท่ีปรำกฏต่อสำธำรณชน ซึ่งสำมำรถ
มองเห็นได้ง่ำยกว่ำภำพพจน์ ภำพลักษณ์ขององค์กรจึงควรมีกำรตกแต่งให้ดีอยู่เสมอ ตัง้แต่   
ควำมสวยงำมสะอำดสะอ้ำนของสถำนท่ี ไปจนถึงบุคลิกภำพของผู้ น ำและสมำชิกในองค์กร 
โดยเฉพำะผู้น ำองค์กรถือเป็นบคุคลท่ีอยูใ่นสำยตำของสำธำรณชน จึงควรมีลกัษณะท่ีดี 3 ประกำร 
คือ หนึ่ง มำดต้องตำหมำยถึงบุคลิกภำพภำยนอกท่ีดูดีทัง้ด้ำนกิริยำมำรยำทและกำรแต่งกำย   
สอง วำจำต้องใจคือพูดไพ เรำะ  พูดแต่สิ่ ง ดี มีประโยชน์ และพยำยำมพูดใน ด้ำนบวก                  
และสำม ภำยในยอดเย่ียมคือในใจมีคณุธรรมและควำมเข้มแข็ง หนกัแน่น ซึ่งส่ือออกมำถึงบคุลิก
ภำยนอกได้ 

ประกำรท่ีสำม มีควำมทนัสมยั หมำยถึงองค์กรโดยเฉพำะตวัผู้น ำองค์กรต้องมีวิสยัทศัน์  
มีควำมทันสมัย ทันต่อเหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของโลก ดังนัน้ผู้น ำองค์กร     
ยคุใหม่จึงควรมีคณุสมบตัิและลกัษณะดงันี ้มีควำมเป็นผู้น ำ ท ำงำนได้หลำยหน้ำท่ี รู้คณุค่ำของ
เวลำ ส่ือสำรพูดเขียนได้ดี ใช้ภำษำองักฤษได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ใช้อินเตอร์เน็ตได้ วิเครำะห์ข้อมูล
ได้ดี ทนัโลกบริหำรยคุใหม่ 

ประกำรท่ีส่ี ใสใ่จบริกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเน้นหลกัธรรมำภิบำลในเร่ืองของ
ส ำนกึรับผิดชอบ กำรรับใช้และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถ่ินอยำ่งมีควำมเสมอ
ภำคและมีประสิทธิภำพ นัน่คือ ให้บริกำรท่ีรวดเร็ว ถกูต้อง เป็นธรรม มีหวัใจบริกำรให้ผู้ รับบริกำร
ได้รับควำมพงึพอใจ 

และประกำรสุดท้ำย ประสำนกำรมีส่วนร่วม เพรำะหลักคิดในระบอบประชำธิปไตย     
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนจะสำมำรถตอบสนองหลักธรรมำภิบำลได้เกือบทุกข้อ ดังนัน้           
ในกำรด ำเนินโครงกำรใด ๆ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงึควรแจ้งให้ประชำชนได้ร่วมรับรู้รับทรำบ
ตัง้แต่ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนไปจนถึงผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ กำรเปิดโอกำสให้ประชำชน           
มีส่วนร่วมยงัมีข้อดีคือ ประชำชนจะรู้สึกถึงกำรเป็นเจ้ำของร่วมกนั เต็มใจท่ีจะช่วยกนัเป็นหเูป็นตำ 
สอดสอ่งดแูลท้องถ่ินของตนให้อยู่ร่วมกนัได้อย่ำงเป็นสขุ 

จะเห็นได้ว่ำแนวคิดกำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครองและแนวคิดกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เป็นแนวคิดท่ีเปิดโอกำสให้ท้องถ่ินตำ่ง ๆ มีอ ำนำจในกำรจดักำรท้องถ่ินเองได้ โดยให้คนในท้องถ่ิน
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปกครองด้วย ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับแนวคิดธรรมำภิบำล เน่ืองจำก      
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ธรรมำภิบำลก็สนับสนุนให้ทุกฝ่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปกครองเช่นกัน จะเห็นได้ว่ำแนวคิด     
ทัง้สองเป็นแนวคิดท่ีเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยแนวคิดธรรมำภิบำลจะเข้ำไปเสริมให้เกิด      
กำรปกครองท่ีดียิ่ งขึน้  ดังนัน้กำรน ำแนวคิดนี ม้ำประกอบกำรศึกษำจะช่วยท ำให้เข้ำใจ             
เร่ืองท่ีท ำกำรศกึษำได้เป็นอยำ่งดี 

 
2.3 ข้อมูลเก่ียวกับพืน้ที่ศึกษา 
 
 หวัข้อนีเ้ป็นกำรกลำ่วถึงสภำพทัว่ไปและข้อมลูพืน้ฐำนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน    
ท่ีใช้ในกำรศกึษำ ประกอบด้วยเทศบำล 4 แหง่ ได้แก่ เทศบำลนครรังสิต เทศบำลเมืองสนัน่รักษ์ 
เทศบำลเมืองบงึย่ีโถ และเทศบำลต ำบลธญับรีุ มีรำยละเอียดดงันี ้
 
 2.3.1 เทศบาลนครรังสิต 

2.3.1.1 ประวตัคิวำมเป็นมำ 
เทศบำลนครรังสิต เดิมนัน้คือเทศบำลต ำบลประชำธิปัตย์ โดยเทศบำลต ำบล

ประชำธิปัตย์ยกฐำนะมำจำกสุขำภิบำล เม่ือ พ.ศ. 2537 ตำมพระรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มท่ี 111 
ตอนท่ี 49 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกำยน 2537 มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 2 ธันวำคม 2537 เป็นต้นมำ       
มีเขตปกครองครอบคลุมพืน้ท่ีทัง้หมดของต ำบลประชำธิปัตย์จ ำนวน 6 หมู่บ้ำน ซึ่งต ำบล
ประชำธิปัตย์นัน้เดิมช่ือต ำบลบึงทะเลสำบ ขึน้อยู่กับกำรปกครองของเมืองธัญบุรี (เมืองธัญบุรี 
จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 13 มีนำคม 2445) ตอ่มำเม่ือปี พ.ศ. 2475 ได้ยบุเป็นอ ำเภอธัญบรีุขึน้กบัจงัหวดั
ปทุมธำนี ในส่วนของกำรเปล่ียนช่ือจำกต ำบลบึงทะเลสำบเป็นต ำบลประชำธิปัตย์นัน้ ยังหำ
หลักฐำนไม่พบ แต่จำกกำรตรวจสอบหลักฐำนกำรออกโฉนดท่ีดินจำกส ำนักงำนท่ีดินจังหวัด
ปทุมธำนี (สำขำธัญบุรี) กำรออกโฉนดครัง้แรกตัง้แต่รัตนโกสินทร์ศก 121 เป็นต้นมำ ใช้ช่ือต ำบล
วำ่ "บงึทะเลสำบ" ตลอดมำ จนถึงปี พ.ศ. 2499 ออกโฉนดใช้ช่ือต ำบลวำ่ "ประชำธิปัตย์" และตอ่มำ
ในภำยหลงัเม่ือเทศบำลต ำบลประชำธิปัตย์มีควำมเจริญเติบโตในด้ำนตำ่ง ๆ มำกขึน้ ทัง้ด้ำนเศรษฐกิจ 
สงัคม กำรเมือง จึงได้รับกำรจดัตัง้เป็นเทศบำลเมืองและเปล่ียนช่ือเป็น "รังสิต" เพ่ือให้ตรงกบัช่ือท่ี
เป็นท่ีรู้จักโดยทั่วไป ไม่เกิดควำมสับสนในกำรติดต่อรำชกำรและเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ ของ
ประชำชนในท้องถ่ิน โดยเทศบำลนครรังสิตได้รับกำรจดัตัง้และเปล่ียนช่ือตำมพระรำชกฤษฎีกำ
จดัตัง้เทศบำลเมืองรังสิต พ.ศ. 2546 ประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ เล่ม 120 ตอนท่ี 36 ก ลงวนัท่ี 
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1 พฤษภำคม 2546 มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วันท่ี 2 พฤษภำคม 2546 และได้เปล่ียนแปลงฐำนะเป็น
เทศบำลนครรังสิต มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 29 เมษำยน 2554 เป็นต้นไป 

2.3.1.2 ท่ีตัง้และอำณำเขต 
เทศบำลนครรังสิตมีเขตกำรปกครองครอบคลุมพืน้ท่ีต ำบลประชำธิปัตย์ทัง้ต ำบล 

จ ำนวน 6 หมู่บ้ำน มีเนือ้ท่ี 20.80 ตำรำงกิโลเมตร และมีอำณำเขตติดต่อกับเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินข้ำงเคียงดงัต่อไปนี  ้ทิศเหนือติดต่อกับเขตเทศบำลเมืองคลองหลวงและเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคลองสำม อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี  ทิศตะวันออกติดต่อกับเขต
เทศบำลเมืองบงึย่ีโถ อ ำเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทมุธำนี ทิศใต้ติดตอ่กับเขตเทศบำลเมืองล ำสำมแก้ว
และเขตเทศบำลเมืองคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี  และทิศตะวันตกติดต่อกับเขต
เทศบำลต ำบลหลกัหกและเขตเทศบำลต ำบลบำงพนู อ ำเภอเมืองปทมุธำนี จงัหวดัปทมุธำนี 

2.3.1.3 วิสยัทศัน์และนโยบำย 
เทศบำลนครรังสิตก ำหนดวิสยัทศัน์ไว้ว่ำ “นครรังสิตเป็นนครแห่งคณุภำพชีวิตในปี 

2562” แบ่งนโยบำยออกเป็น 7 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 2) ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
3) ด้ำนกำรส่งเสริมพฒันำคณุภำพชีวิต 4) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 5) ด้ำนวฒันธรรม 
จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน 6) ด้ำนกำรจดัระเบียบชมุชน สงัคมและกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย และ 7) ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรมและกำรท่องเท่ียว โดย
นโยบำยแตล่ะด้ำนมีรำยละเอียด ดงันี ้

1) ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร มีนโยบำยที่จะบริหำรงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำลโดยให้เกิดควำมเสมอภำค ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพฒันำท้องถ่ิน กำรจดัให้มีเวที
ประชำคม ส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมขุ ดงันี ้
(1) จะเชิดชูสถำบนัชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ (2) ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
และคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน (3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกำรลกูเสือชำวบ้ำน (4) ส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพฒันำท้องถ่ิน (5) ปรับปรุงกำรจดัท ำบริกำรสำธำรณะในส่วน
กำรให้บริกำรประชำชนให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภำคและเป็นธรรม โดยน ำ
เทคโนโลยีท่ีเหมำะสมมำใช้ในกำรบริหำรจดักำร (6) ส่งเสริมจริยธรรม วฒันธรรม กำรให้บริกำร
ของพนกังำนเทศบำล เพ่ือให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรท่ีดี ถกูต้อง สะดวก รวดเร็ว และประทบัใจ 
(7) ปรับปรุงและพฒันำกำรจดัเก็บรำยได้ของเทศบำลให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถจดัเก็บภำษีได้
ทัว่ถึง ถกูต้อง รัดกุม และเป็นธรรมมำกท่ีสดุ ในรูปแบบกำรปรับปรุงแหล่งรำยได้ วิธีกำรหำรำยได้
หรือวิธีกำรจดัเก็บรำยได้โดยใช้แผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นหลกั และ (8) สง่เสริมกำรช ำระ
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ภำษีภำยในก ำหนดเวลำ โดยสนับสนุนให้ควำมรู้กับประชำชนเก่ียวกับภำษีท้องถ่ินเพ่ือให้เกิด
ควำมเข้ำใจในหน้ำท่ีกำรเสียภำษีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ซึ่งจะน ำเงินภำษีมำใช้ในกำรพฒันำและ
จดัสวสัดกิำรตำ่ง ๆ ให้กบัประชำชนในเขตเทศบำล 

2) ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน มีนโยบำยพัฒนำ ปรับปรุงโครงสร้ำงพืน้ฐำน    
ทัง้ด้ำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำน เพ่ือรองรับกำรเจริญเติบโตทำงด้ำน
เศรษฐกิจ สงัคม ดงันี ้(1) ก่อสร้ำง ปรับปรุงถนนสำธำรณะในเขตเทศบำลทุกสำยเป็นถนนคอนกรีต
หรือลำดยำง (2) ขยำยกำรติดตัง้ ปรับปรุง ไฟฟ้ำส่องสว่ำงในท่ีสำธำรณะให้ทั่วถึง  (3) สนบัสนุน
กำรขยำยเขตจ่ำยน ำ้ประปำให้ครอบคลุมทุกชุมชน (4) ก่อสร้ำง ปรับปรุง ระบบระบำยน ำ้ให้มี
ประสิทธิภำพเพ่ือป้องกันน ำ้ท่วมขัง (5) จดัท ำโครงกำรน ำร่องสร้ำงนครรังสิตให้เป็นเมืองไร้สำย 
(น ำสำยไฟฟ้ำ สำยโทรศพัท์ลงใต้ดิน) และ (6) เตรียมกำรรองรับกำรคมนำคมขนส่งระบบรำง ณ 
สถำนีรังสิต 

3) ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต มีนโยบำยท่ีจะสร้ำงนครรังสิตให้
เป็นเมืองน่ำอยู่ ส่งเสริมกำรศึกษำ พัฒนำคุณภำพชีวิตให้อยู่ดีมีสุข ดูแลสุขภำพอนำมัยของ
ประชำชน และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมีแนวทำงในกำรพัฒนำ ได้แก่  ด้ำนกำร
สำธำรณสขุ ด้ำนกำรศกึษำ และด้ำนสวสัดิกำรสงัคม ดงันี ้(1) ด้ำนกำรสำธำรณสขุ ประกอบด้วย 
หนึ่ง พฒันำศกัยภำพเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรของศนูย์บริกำรสำธำรณสุข และกำร
ให้บริกำรเชิงรุกในชมุชน สอง ส่งเสริมให้อำสำสมคัรสำธำรณสขุ (อสม.) เข้ำมำเป็นเครือข่ำยด้ำน
สขุภำพให้ครอบคลมุทกุชมุชน สำม ส่งเสริม สนบัสนนุกำรสร้ำงเสริมสขุภำพประชำชนทกุกลุ่มวยั 
ส่ี จดัให้มีระบบกำรเฝ้ำระวงั กำรควบคมุป้องกนัโรคตดิตอ่ท่ีส ำคญัและกำรควบคมุสนุขัจรจดั และ
กำรเลีย้งสัตว์ ห้ำ ส่งเสริม สนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ เหล้ำ บุหร่ีและยำเสพติด         
หก ส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนอำหำรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์สุขภำพ และเจ็ด ส่งเสริม 
สนับสนุนกำรคุ้มครองผู้ บริโภค (2) ด้ำนกำรศึกษำ ประกอบด้วย หนึ่ง พัฒนำกำรศึกษำระดับ
ปฐมวยัเพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำรับกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน โดยกำรขยำยศนูย์พฒันำเด็กเล็ก
ก่อนวยัเรียนและพฒันำให้มีคณุภำพ น่ำอยู่ น่ำเรียน สอง ส่งเสริม สนบัสนนุกำรจดักำรศึกษำทุก
ระดบัทัง้ในและนอกโรงเรียน สำม จดัให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินและหอจดหมำยเหตใุห้คนรุ่นหลงัได้
ศกึษำ และส่ี สนบัสนุน ส่งเสริมขยำยกำรศึกษำจำกระดบัปฐมวยัตอ่ไปจนถึงระดบัประถมศกึษำ
โดยจดัสร้ำงโรงเรียนของเทศบำล และ (3) ด้ำนสวสัดิกำรสงัคม ประกอบด้วย หนึ่ง จดัให้มีศนูย์
พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ สูงอำยุ  สอง ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้ ด้อยโอกำส ผู้ ป่วยเรือ้รัง และผู้ ป่วยทุพพลภำพ สำม ส่งเสริมสนบัสนนุกำรสงัคมสงเครำะห์ ส่ี จดั
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ให้มีสนำมกีฬำ สถำนท่ีออกก ำลังกำยและนันทนำกำร ห้ำ จัดให้มีสวนสำธำรณะและสถำนท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ หก ส่งเสริมอำชีพในชุมชนแบบครบวงจรด้วยระบบกองทุนเพ่ือเพิ่มรำยได้บน
พืน้ฐำนกำรใช้ชีวิตแบบพอเพียง เจ็ด ปรับปรุงฟืน้ฟูชมุชนแออดัแหล่งเส่ือมโทรมและสนบัสนนุกำร
จดัหำท่ีอยูอ่ำศยัใหม่ให้กบัผู้ ด้อยโอกำส ผู้ยำกไร้ และผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรพฒันำสำธำรณูปโภค 
และภมูิทศัน์ของเมือง และแปด สนบัสนนุกำรจดัตัง้กลุ่ม องค์กรเครือข่ำยภำคประชำชนในรูปแบบ
ตำ่ง ๆ 

4) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบำยพัฒนำพืน้ท่ีในเขต
เทศบำลให้มีสภำพแวดล้อมท่ีสะอำดสวยงำม ส่งเสริมประชำชนให้มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและร่วมกันดแูลสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทำงในกำรพฒันำดงันี ้(1) จดัให้มีกำร
พฒันำระบบกำรจดักำรสิ่งปฏิกลู ขยะมลูฝอย น ำ้เสีย (2) จดัให้มีระบบกำรเฝ้ำระวงั ป้องกนั ควบคมุ
มลพิษจำกแหล่งก ำเนิดต่ำง ๆ (3) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อม (4) ปรับปรุงภูมิทศัน์โดยเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวบริเวณสถำนท่ีรำชกำรของเทศบำล ถนน ท่ี
หรือทำงสำธำรณะต่ำง ๆ (5) ส่งเสริม สนบัสนนุ ควบคมุสุสำนและฌำปนสถำน และ (6) ส่งเสริม 
สนบัสนนุ บ ำรุงรักษำกำรใช้ประโยชน์จำกท่ีดิน ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

5) ด้ำนวฒันธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน มีนโยบำยท่ีจะ
ส่งเสริม ดูแล อนุรักษ์วัฒนธรรม จำรีตประเพณีอันดีงำมของท้องถ่ิน และส่งเสริมภูมิปัญญำ
ท้องถ่ินให้เกิดคณุคำ่ ดงันี ้(1) สง่เสริมกำรอนรัุกษ์ประเพณีท่ีเป็นภูมิปัญญำท้องถ่ินท่ีโดดเดน่ให้คง
อยู ่เช่น กำรแขง่เรือพำยพืน้บ้ำน กำรแขง่เรือยำว ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต เป็นต้น (2) สง่เสริมวฒันธรรม
ประเพณีอนัดีงำมของท้องถ่ิน เชน่ งำนประเพณีสงกรำนต์ งำนท ำบญุตกับำตรปีใหม ่งำนประเพณี
ลอยกระทง งำนเทศกำลถือศีลกินเจ งำนเทศกำลท ำบุญเทกระจำด งำนเทศกำลตรุษจีน เป็นต้น  
และ (3) ส่งเสริม สนบัสนุนกำรจดักิจกรรม และกำรจดัพิธีกรรมทำงพระพุทธศำสนำในวนัส ำคญั
ต่ำง ๆ เช่น โครงกำรอุปสมบทหมู่ตำมฤดูกำล โครงกำรบวชสำมเณรภำคฤดูร้อน งำนท ำบุญ
เข้ำพรรษำ ออกพรรษำ เป็นต้น 

6) ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  มี
นโยบำยท่ีจะสนับสนุนงบประมำณในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภยัให้เพียงพอ กำรป้องกนัปัญหำอำชญำกรรม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ดงันี  ้(1) จัดให้มีระบบเฝ้ำระวัง ติดตำม ป้องกัน และเตือน     
สำธำรณภัยเพ่ือกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนด้วยเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั (2) พัฒนำศกัยภำพระบบกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย โดยส่งเสริมสนบัสนุนให้
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อำสำสมัครเข้ำมำเป็นเครือข่ำยในกำรระงับ ป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัยและกำรเกิดอุบัติเหต ุ  
(อปพร.) (3) ส่งเสริม สนบัสนนุ พฒันำศกัยภำพ หน่วยกู้ ชีพกู้ภยัและศนูย์รับส่งผู้ ป่วยฉกุเฉิน และ 
(4) ด ำเนินกำรจดัหำอปุกรณ์ดบัเพลิง และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ทนัสมยั มีประสิทธิภำพและเพียงพอ 
พร้อมใช้ในกำรป้องกันและระงบัอคัคีภัยได้ตลอดเวลำ และติดตัง้ในจุดท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดอคัคีภัย
อยำ่งทัว่ถึง 

7) ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทนุ พำณิชยกรรม และกำรท่องเท่ียว 
จะด ำเนินกำรพฒันำเศรษฐกิจระดบัชมุชน กำรค้ำกำรลงทนุ กำรท่องเท่ียว และส่งเสริมอำชีพของ
ประชำชน ดงันี ้(1) ส่งเสริม และพฒันำอำชีพให้กับประชำชนในเขตเทศบำล โดยเฉพำะกำรผลิต
และพัฒนำคุณภำพสินค้ำ OTOP ให้ได้มำตรฐำนเพื่อเพิ่มมูลค่ำและรำยได้ให้แก่ประชำชน  
(2) ส่งเสริม สนับสนุนกำรท่องเท่ียวตลำดน ำ้นครรังสิต (3) จัดตัง้ไชน่ำทำวน์รังสิตเพ่ือเป็นแหล่ง
ทอ่งเท่ียวแบบยัง่ยืน และ (4) สง่เสริม สนบัสนนุกำรทอ่งเท่ียวลอ่งคลองรังสิต 

2.3.1.4 รำงวลัท่ีโดดเดน่ 
1) รำงวลัตลำดดีมีมำตรฐำน ประจ ำปี 2547 รำงวลัท่ี 2 
2) รำงวลัตลำดดีมีมำตรฐำน ประจ ำปี 2548 รำงวลัท่ี 1 
3) รำงวลัตลำดดีมีมำตรฐำน ประจ ำปี 2549 รำงวลัท่ี 1 
4) รำงวลัตลำดดีมีมำตรฐำน ประจ ำปี 2550 รำงวลัท่ี 2 
5) รำงวัลเทศบำลน่ำอยู่ประจ ำปี 2550 ประเภทเทศบำลขนำดใหญ่ท่ีมี

ควำมมุง่มัน่ในกำรพฒันำไปสูค่วำมเป็นเทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยัง่ยืน 
6) รำงวลักำรบริหำรจดักำรท่ีดี ประจ ำปี 2551 
7) รำงวลัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดีประจ ำปี 2551 

ระดบัภำคกลำง 
8) รำงวลัเทศบำลน่ำอยู่ประจ ำปี 2552 ประเภทเทศบำลขนำดใหญ่ รำงวลั

ชมเชย 
 

 2.3.2 เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 
2.3.2.1 ประวตัคิวำมเป็นมำ 
ต ำบลบึงสนั่นและต ำบลบึงน ำ้รักษ์ในอดีตเป็นพืน้ท่ีส่วนหนึ่งของอ ำเภอรังสิต 

(อ ำเภอธัญบุรีในปัจจุบนั) เรียกว่ำ ทุ่งหลวง จำกเมืองเล็ก ๆ ท่ีได้รับกำรพัฒนำให้เจริญก้ำวหน้ำ
อยำ่งตอ่เน่ืองกระทัง่กลำยเป็นเมืองขนำดกลำง กอปรกบัเป็นเมืองปริมณฑลจงึมีผู้คนอพยพเข้ำมำ
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อำศัยเพิ่มขึน้ ส่งผลให้เขตพืน้ท่ีดังกล่ำวได้รับกำรยกระดับให้เป็นสุขำภิบำลและตัง้ช่ือใหม่ว่ำ 
สุขำภิบำลสนั่นรักษ์ เม่ือวนัท่ี 24 ธันวำคม 2519 และเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2542 สุขำภิบำล
สนั่นรักษ์ได้เปล่ียนแปลงฐำนะเป็นเทศบำลต ำบลสนั่นรักษ์ ตำมพระรำชบัญญัติเปล่ียนแปลง
ฐำนะสขุำภิบำลเป็นเทศบำล เพ่ือให้กำรกระจำยอ ำนำจจำกส่วนกลำงลงไปสูท้่องถ่ินได้อยำ่งทัว่ถึง 
และมีกำรยกระดบัเทศบำลต ำบลสนัน่รักษ์ขึน้เป็นเทศบำลเมืองสนัน่รักษ์ในเวลำตอ่มำ 

2.3.2.2 ท่ีตัง้และอำณำเขต 
เทศบำลเมืองสนัน่รักษ์ มีพืน้ท่ี 38.40 ตำรำงกิโลเมตร มีอำณำเขตตัง้แตค่ลอง 9 -14 

ซึง่ประกอบด้วย 2 ต ำบล คือ ต ำบลบงึสนัน่และต ำบลบงึน ำ้รักษ์ แยกหมูบ้่ำนเป็นรำยต ำบลได้ดงันี ้
ต ำบลบึงสนัน่ มีหมู่บ้ำนจ ำนวน 4 หมู่ ต ำบลบึงน ำ้รักษ์ มีหมู่บ้ำนจ ำนวน 6 หมู่ โดยมีอำณำเขต 
ทิศเหนือติดต่อกับอ ำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธำนี ทิศตะวันออกติดต่อกับอ ำเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนำยก ทิศใต้ติดต่อกับอ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี และทิศตะวันตกติดต่อกับ
ต ำบลล ำผกักดู อ ำเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธำนี 

2.3.2.3 วิสยัทศัน์และนโยบำย 
เทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ก ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่ำ “เมืองสนั่นรักษ์เป็นเมืองน่ำอยู่  

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี มีควำมสุข มีควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจ ชุมชนได้รับกำรบริกำรงำน
โครงสร้ำงพืน้ฐำนเป็นอย่ำงดีและทั่วถึง โดยเกิดจำกควำมร่วมมือของ รัฐและประชำชน”           
ส่วนนโยบำยของเทศบำลสำมำรถแบง่ได้เป็น 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรพฒันำเมืองสนัน่รักษ์ให้เป็น
เมืองน่ำอยู่ ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและกำรท่องเท่ียว และด้ำนกำรบริหำรงำนเทศบำล   
ซึง่มีรำยละเอียดในแตล่ะด้ำน ดงันี ้

1) ด้ำนกำรพฒันำเมืองสนัน่รักษ์ให้เป็นเมืองน่ำอยู่ ประกอบด้วยกำรพฒันำ 
6 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนและสำธำรณูปโภค ด้ำนกำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและ
ภูมิทศัน์ของเมือง กำรพฒันำด้ำนสำธำรณสุข กำรพฒันำด้ำนกำรศึกษำ กำรดแูลควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน และด้ำนสงัคมและชมุชน ดงันี ้(1) ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนและ
สำธำรณูปโภค โดยจัดให้มีกำรปรับปรุงถนนเส้นทำงหลัก เส้นทำงรอง พร้อมท่อระบำยน ำ้ให้
ครอบคลุมภำยในเขตเทศบำล รวมถึงด ำเนินกำรให้ประชำชนได้มีสำธำรณูปโภคพืน้ฐำน โดยใช้
งบประมำณของเทศบำลและประสำนงำนงบของหน่วยงำนภำครัฐอ่ืน ๆ เช่น กำรขยำยเขตกำร
ประปำ ไฟทำงสำธำรณะ โทรศพัท์ น ำ้อปุโภคบริโภค ซึ่งกำรด ำเนินกำรอย่ำงทัว่ถึงทัง้ปริมำณและ
คณุภำพ (2) ด้ำนกำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและภูมิทศัน์ของเมือง  โดยจดัท ำแนวเข่ือนกัน้ตลิ่งพัง
และปรับภูมิทศัน์เพ่ือเป็นสถำนท่ีพกัผ่อนของประชำชน ด ำเนินกำรก ำจดัผกัตบชวำบริเวณคลอง
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รังสิตและคลองซอยอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้ประชำชนมีน ำ้ใช้ตลอดปี รวมถึงปลูกต้นไม้และบ ำรุง 
รักษำตลอดแนวถนนรังสิต–นครนำยก เพ่ือดดูซบัมลพิษของไอเสียจำกรถยนต์ (3) กำรพฒันำด้ำน
สำธำรณสขุ โดยมุ่งกำรด ำเนินกำรให้ชำวสนัน่รักษ์มีสขุอนำมยัและจิตใจท่ีดีขึน้โดยจดัตัง้ศนูย์บริกำร
สำธำรณสุขเพิ่มขึน้อีก 1 แห่ง จัดตัง้ทีมช่วยเหลือผู้ ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง จัดตัง้ศูนย์
สำธำรณสุขมูลฐำน ท ำกำรฝึกอบรมอำสำสมคัรสำธำรณสุขทุกชุมชน จัดให้มีกองทุนยำประจ ำ
หมู่บ้ำน ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรควบคมุโรคติดตอ่ เช่น โรคไข้เลือดออก อจุจำระร่วง โรคฉ่ีหน ู
โรคพิษสนุขับ้ำ ฯลฯ เป็นต้น ปรับปรุงสขุำภิบำลของตลำดสด ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรและโรงงำนให้ได้
มำตรฐำน จดัให้มีสถำนท่ีก ำจดัขยะท่ีได้มำตรฐำน ไม่สร้ำงมลภำวะ จดัระบบกำรจดัเก็บ ขนขยะ 
และเพิ่มจ ำนวนถงัรองรับขยะให้มีคณุภำพ ไม่มีขยะตกค้ำง และส่งเสริมให้ประชำชนทกุเพศทกุวยั
ในเขตเทศบำลออกก ำลงักำยเป็นประจ ำ โดยจดัท ำลำนออกก ำลงักำย จดัหำวิทยำกรออกก ำลงักำย
ให้กบัชมุชน จดักำรแข่งขนักีฬำระหว่ำงชมุชนและเช่ือมควำมสำมคัคีในชมุชน หมู่บ้ำน (4) กำรพฒันำ
ด้ำนกำรศึกษำ จดัตัง้ศูนย์พฒันำเด็กเล็กให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของชุมชน โดยไม่ต้องเสีย
ธรรมเนียมคำ่เล่ำเรียน และจดัตัง้โรงเรียนอนุบำล สนบัสนุนและส่งเสริมให้บตุรหลำนท่ีอยู่ในเขต
เทศบำลให้ได้รับกำรศกึษำตำม พ.ร.บ.กำรศกึษำแห่งชำติ จดัให้มีโครงกำรอำหำรกลำงวนั อำหำร
เสริม ส ำหรับเด็กนกัเรียนท่ีขำดแคลนในเขตเทศบำลทุกคน สนบัสนุนงบประมำณ อุปกรณ์กีฬำ
ให้แก่โรงเรียน สถำนศึกษำของศำสนำอิสลำมและวิทยำลัยในเขตพืน้ท่ี และจัดกิจกรรมเสริม
ควำมรู้และนนัทนำกำรให้แก่เยำวชนในพืน้ท่ี เช่น กำรออกคำ่ย เป็นต้น (5) กำรดแูลควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน โดยจดัตัง้ศนูย์ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั เพ่ือรับแจ้งเหตุ
และออกระงบัเหตตุลอด 24 ชัว่โมง จดัตัง้ศนูย์อำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) เพ่ือเป็น
อำสำสมคัรปฏิบตัิงำนสำธำรณภัยต่ำง ๆ งำนกิจกรรมของทำงรำชกำรท่ีส ำคญั  อีกทัง้ยงัร่วมมือ 
และประสำนงำนตลอดจนสนับสนุนด้ำนงบประมำณและก ำลังพลกับต ำรวจ เพ่ือแก้ปัญหำ
อำชญำกรรม ยำเสพติดและผู้ มีอิทธิพลในพืน้ท่ี และจดัให้มีโครงกำรสำยตรวจชุมชน (เฝ้ำระวัง
ชุมชน) โดยอำศัยก ำลังพลจำก อปพร. และเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจในกำรออกตรวจในพืน้ท่ีทุกชุมชน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพืน้ท่ีล่อแหลมในยำมวิกำล และจัดให้มีรถบริกำรอุบตัิเหตุฉุกเฉินเพ่ือน ำส่ง
สถำนีต ำรวจและโรงพยำบำล และ (6) ด้ำนสงัคมและชมุชน โดยจดัตัง้ชมุชนเพ่ือพฒันำเทศบำล
เต็มพืน้ท่ี ส่งเสริมให้มีลำนกีฬำทกุชมุชน จดัให้มีกำรสงเครำะห์เบีย้ยงัชีพผู้สูงอำยุ คนพิกำร และ
ผู้ ด้อยโอกำสทำงสงัคมและกลุ่มอ่ืน ๆ ให้ครอบคลมุทัง้เขตเทศบำล ส่งเสริมและสนบัสนนุกิจกรรม
อันเป็นนโยบำยส ำคัญร่วมกับนโยบำยของรัฐบำล โครงกำรหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กองทุน
หมู่บ้ำน กิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหำยำเสพติด กิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนแบบบรูณำกำร 
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กำรแก้ไขปัญหำผู้ มีอิทธิพล กำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปะวัฒนะธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
รวมถึงภูมิปัญญำท้องถ่ิน เช่น จัดงำนประเพณีต่ำง ๆ งำนวันส ำคัญของชำติ และกำรยกย่อง
ผู้สงูอำยแุละคนดี ฯลฯ 

2) ด้ำนกำรพฒันำเศรษฐกิจชุมชนและกำรท่องเที่ยว โดยกำรเชื่อมร้อย
เครือข่ำยกลุ่มอำชีพทุกระดบั เพ่ือส่งเสริมด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด ตัง้ศนูย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
เพ่ืออบรมถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีในกำรประกอบอำชีพ สนบัสนุนและจดัหำอุปกรณ์กำร
แปรรูปผลิตภณัฑ์ทำงเกษตร ให้ควำมรู้และให้ค ำปรึกษำเก่ียวกบักำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ 
ประสำนงำนในกำรจัดหำสถำนท่ีเพ่ือสร้ำงตลำดไม้ดอก ไม้ประดบัขนำดใหญ่ขึน้ในพืน้ท่ี  สร้ำง
ตลำดน ำ้เพ่ือเพิ่มศกัยภำพทำงกำรท่องเท่ียว และสนบัสนุนกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ ในกำรออกจ ำหน่ำย
สินค้ำตำมสถำนท่ีตำ่ง ๆ 

3) ด้ำนกำรบริหำรงำนเทศบำล โดยบริหำรงำนด้วยควำมซ่ือสตัย์ โปร่งใส 
จริงใจ ตรวจสอบได้ และค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนในท้องถ่ินเป็นส ำคญั สง่เสริมให้ประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถ่ินตำมระบอบประชำธิปไตย บริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล   
อนัได้แก่ หลกันิติธรรม หลกัคณุธรรม หลกัควำมโปร่งใส หลกักำรมีส่วนร่วม หลกัส ำนึกรับผิดชอบ 
และหลกัควำมคุ้มคำ่ รวมถึงร่วมมือกบัองค์กรท้องถ่ินอ่ืน ๆ เช่น อบต. เทศบำล อบจ. กรุงเทพมหำนคร 
ฯลฯ หน่วยงำนภำครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรประชำชน ในกำรพัฒนำพืน้ท่ีให้บรรลุเป้ำหมำย 
พฒันำบคุลำกรของเทศบำลเพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบรูณำกำรงำนพฒันำและสร้ำงจิตส ำนึก
ในกำรเป็นผู้ ให้บริกำรแก่ประชำชน ท ำให้งำนมีมำตรฐำน และประทับใจแก่ผู้ มำรับบริกำร 
ให้บริกำรอินเตอร์เน็ตต ำบล ให้บริกำรงำนทะเบียนรำษฎรในวันหยุดรำชกำร เปิดโอกำสให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจดัท ำแผนพฒันำและโครงกำรส ำคญั ๆ ของเทศบำลโดยกำรเปิดเวที
ประชำคม โดยในกำรด ำเนินนโยบำยเพ่ือพัฒนำท้องถ่ินเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ยังสนับสนุน
นโยบำยระดบัชำติ จงัหวดั อ ำเภอ และนโยบำยระดบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในกำรพฒันำตอ่ไป 

2.3.2.4 รำงวลัท่ีโดดเดน่ 
1) รำงวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมมำตรฐำน

กำรบริหำรจดักำร โครงกำรประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดีประจ ำปี 
2548 

2) ศนูย์พฒันำเด็กเล็กโรงเรียนวดัชมุแก้ว ผ่ำนกำรประเมินรับรองมำตรฐำน
ศนูย์เดก็เล็กนำ่อยูร่ะดบัดี ของกรมอนำมยั กระทรวงสำธำรณสขุ เม่ือ 4 สิงหำคม 2548 



47 

3) รำงวลัเทศบำลนำ่อยู่ด้ำนสขุภำพ ประจ ำปี 2548 จำกกรมอนำมยั กระทรวง
สำธำรณสขุ 

4) รำงวลัเทศบำลน่ำอยู่ด้ำนสขุภำพ ประจ ำปี 2549 จำกกรมอนำมยั กระทรวง
สำธำรณสขุ 

 
 2.3.3 เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ 

2.3.3.1 ประวตัคิวำมเป็นมำ 
ปี พ.ศ. 2550 เทศบำลต ำบลบงึย่ีโถ ได้รับกำรยกฐำนะจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

บึงย่ีโถ ซึ่งจดัตัง้มำตัง้แต่วนัท่ี 2 มีนำคม พ.ศ. 2538 เป็น "เทศบำลต ำบลบึงย่ีโถ" ตำมประกำศ
กระทรวงมหำดไทย เร่ือง จดัตัง้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นเทศบำลตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหำคม พ.ศ. 
2550 ประกำศ ณ วนัท่ี 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2550 และถัดมำอีก 4 ปี คือในปี พ.ศ. 2554 เทศบำล
ต ำบลบงึย่ีโถ ได้ยกฐำนะเป็น "เทศบำลเมืองบงึย่ีโถ" เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2554 ตำมประกำศ
กระทรวงมหำดไทย เร่ืองเปล่ียนแปลงฐำนะเทศบำลต ำบลบงึย่ีโถ อ ำเภอธัญบุรี จงัหวดัปทมุธำนี 
เป็นเทศบำลเมืองบงึย่ีโถ ประกำศ ณ วนัท่ี 16 กนัยำยน 2554  

2.3.3.2 ท่ีตัง้และอำณำเขต 
เทศบำลเมืองบึงย่ีโถ ตัง้อยู่ทิศตะวันออกของแม่น ำ้เจ้ำพระยำ อยู่ภำคกลำงของ

ประเทศ ห่ำงจำกกรุงเทพฯ ประมำณ 20 กิโลเมตร และห่ำงจำกอ ำเภอธัญบุรี ประมำณ 6 กิโลเมตร 
มีจ ำนวนหมู่บ้ำนในเขตเทศบำลทัง้หมด 4 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมูท่ี่ 1 ถึงหมู่ท่ี 4 และมีชมุชนทัง้หมด 37 
ชุมชน โดยเทศบำลเมืองบึงย่ีโถมีอำณำเขตติดต่อดงันี ้ทิศเหนือติดต่อกับ อบต. คลองสำม และ 
อบต. คลองส่ี อ ำเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธำนี ทิศตะวันออกติดต่อกับเทศบำลต ำบลธัญบุรี 
อ ำเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธำนี ทิศใต้ติดต่อกับเทศบำลเมืองลำดสวำย อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัด
ปทมุธำนี และทิศตะวนัตกตดิตอ่กบัเทศบำลนครรังสิต อ ำเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธำนี 

2.3.3.3 วิสยัทศัน์และนโยบำย 
เทศบำลเมืองบึงย่ีโถก ำหนดวิสัยทัศน์ว่ำ “เทศบำลเมืองบึงย่ีโถเป็นเมืองน่ำอยู ่      

มีสภำพแวดล้อมท่ีสะอำดสวยงำม ประชำชนมีควำมสมำนฉันท์ เอือ้อำทรตอ่กนั มีคณุภำพชีวิตท่ีดี 
สำมำรถพึ่งตนเองได้ และชุมชนมีควำมเข้มแข็ง” ซึ่งผู้ บริหำรจะบริหำรงำนโดยยึดถือตำมหลัก   
ธรรมำภิบำล 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส หลักควำมมีส่วนร่วม  
หลกัส ำนึกรับผิดชอบ และหลกัควำมคุ้มคำ่ โดยได้ก ำหนดนโยบำยกำรพฒันำเทศบำลเมืองบงึย่ีโถ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนชำวเทศบำลเมืองบึงย่ีโถรวม 5 ภำรกิจหลกั ได้แก่ ด้ำนกำร
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พฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนและบริกำรสำธำรณะ ด้ำนกำรพฒันำทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 
ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและส่งเสริมควำมเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ด้ำนกำรพัฒนำ
สงัคม คณุภำพชีวิต และควำมเข้มแข็งของชมุชน และด้ำนกำรพฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำรและ
กำรพฒันำบคุลำกรท้องถ่ิน ดงันี ้

1) นโยบำยด้ำนกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนและบริกำรสำธำรณะ โดย 
(1) ปรับปรุงและพฒันำระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนและบริกำรสำธำรณะตำ่ง ๆ (2) จดัระบบโครงสร้ำง
พืน้ฐำนและบริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับผังเมือง  (3) ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำร
ป้องกนัอทุกภยั (4) ปรับปรุงภูมิทศัน์เพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียว (5) ปรับปรุงและพฒันำระบบป้องกนัน ำ้
ท่วมขงั (6) ปรับปรุงและพฒันำระบบระบำยน ำ้ (7) ก ำหนดมำตรกำรทำงกฎหมำยเพ่ือลงโทษผู้
ท ำลำยทรัพย์สินของทำงรำชกำรโดยไมข่ดัตอ่กฎหมำยและอ ำนำจหน้ำท่ีของเทศบำล 

2) นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบ 
ด้วย (1) ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกของประชำชน ชุมชน ในกำรดูแลทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม (2) จัดตัง้เครือข่ำยชุมชนในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม  (3) ส่งเสริมและรณรงค์ให้
ประชำชนและผู้ประกอบกำรได้มีส่วนรวมในกำรลดปัญหำน ำ้เสียในเบือ้งต้น  (4) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชำชนและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ และดูแลรักษำทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (5) ปรับปรุงสภำพสิ่งแวดล้อม ให้มีควำมปลอดภัยจำกมลพิษทุกด้ำน 
(6) ส่งเสริมให้มีกำรรณรงค์เพื่อลดและประหยัดกำรใช้พลังงำนทุกประเภทอย่ำงต่อเนื่อง  
(7) ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรจัดกำรมูลฝอยอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล และเพียงพอต่อกำร
ขยำยตัวของเมืองในอนำคต  (8) พัฒนำและปรับปรุงระบบกำรบ ำบัดน ำ้เสียรวมท่ีมีอยู่ให้มี
ประสิทธิภำพ และจดัให้มีระบบกำรบ ำบดัน ำ้เสียอยำ่งเพียงพอ 

3) นโยบำยด้ำนกำรพฒันำเศรษฐกิจ และส่งเสริมควำมเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชมุชน ประกอบด้วย (1) สง่เสริมและสนบัสนนุกำรให้ข้อมลูข่ำวสำรตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบักำร
ลงทุนประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบกำร (2) ส่งเสริมและสนบัสนุนภูมิปัญญำท้องถ่ิน พฒันำอำชีพ 
กำรอนุรักษ์และสืบทอดไว้ (3) ส่งเสริมอำชีพให้กบัประชำชนในชุมชน พฒันำกระบวนกำรในกำร
ผลิตและพฒันำคณุภำพของผลิตภณัฑ์ (4) ส่งเสริมและสนบัสนนุกำรด ำเนินกำรชมุชน โดยเน้นใน
ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง (5) สนบัสนนุกำรสร้ำงระบบเครือข่ำยในกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ 
(6) สนบัสนุนกำรจดักลุ่มออมทรัพย์เพ่ือส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน  (7) ส่งเสริมและพฒันำ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีส ำคญั พร้อมทัง้ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ทัง้ภำครัฐและ
เอกชนในกำรปรับปรุงภูมิท ัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยว  
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(8) ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนประเพณีท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเท่ียวและสร้ำง
เสริมรำยได้ให้กบัชมุชน 

4) นโยบำยด้ำนกำรพฒันำสงัคม คณุภำพชีวิต และควำมเข้มแข็งของชมุชน 
ประกอบด้วย (1) ส่งเสริมพฒันำกำรศกึษำให้มีคณุภำพและได้มำตรฐำน เหมำะสมกบักลุ่มเป้ำหมำย
ทัง้ในระบบและนอกระบบ (2) ส่งเสริมกำรกีฬำและนนัทนำกำรในทุกระดบัและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมสขุภำพอนำมยั (3) ส่งเสริมกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพติด และรณรงค์
ตอ่ต้ำนยำเสพติดอย่ำงต่อเน่ือง (4) ส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชำชนและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรสอดส่องดูแลป้องกันและให้ข้อมูลเก่ียวกับผู้ ค้ำและผู้ เสพยำเสพติด  (5) สนับสนุนสถำบัน
ครอบครัวให้เป็นสถำบนัหลักในกำรพัฒนำในทุก ๆ ด้ำน (6) ส่งเสริมกำรอนุรักษ์วฒันธรรมและ
ประเพณีอนัดีงำมของท้องถ่ิน (7) ส่งเสริมพฒันำและปรับปรุงคณุภำพกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุข
ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน (8) ส่งเสริมกำรสร้ำงหลักประกันสุขภำพทั่วหน้ำแก่ประชำชนให้
ครอบคลุมด้วยบริกำรที่มีคุณภำพ  (9) ส่งเสริมกำรป้องกันและควบคุมโรคให้มีประสิทธิภำพ 
(10) สนับสนุนและส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญำท้องถ่ิน (11) ส่งเสริมพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนเก่ียวกับกำรจดักำรด้ำนสุขำภิบำลในชมุชนและสถำนประกอบกำร  (12) ส่งเสริมสนบั 
สนุนกำรด ำเนินกำรงำนของอำสำสมคัรสำธำรณสุขในกำรเข้ำมำมีบทบำทในกำรช่วยปฏิบตัิงำน
ด้ำนสำธำรณสขุ (13) ส่งเสริมกำรรณรงค์ประชำสมัพนัธ์ให้ควำมรู้เก่ียวกับอนัตรำยจำกโรคเอดส์  
(14) สง่เสริมสนบัสนนุให้ควำมสงเครำะห์แก่ผู้ ด้อยโอกำส (15) ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชมุชนโดยใช้กระบวนกำรพฒันำชมุชน เพ่ือให้ชมุชนสำมำรถบริหำรกำรจดักำรชมุชน และพึ่งตนเอง
ได้อยำ่งเข้มแข็งและยัง่ยืน (16) ส่งเสริมพฒันำศกัยภำพของผู้น ำชมุชนให้เป็นแกนน ำในกำรพฒันำ
ชมุชน (17) ส่งเสริมสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจและฝ่ำยปกครองในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมอำชญำกรรม รวมทัง้ลดกำรเกิดอบุตัเิหต ุ(18) ส่งเสริมสนบัสนนุให้เกิดควำมร่วมมือ
ในลกัษณะไตรภำคี ระหว่ำงภำครัฐ ภำคธุรกิจเอกชน และภำคประชำชนในกำรป้องกนัอำชญำกรรม 
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (19) ส่งเสริมและสนบัสนุนกำรให้ควำมช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพืน้ท่ี 

5) นโยบำยด้ำนกำรพฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรพฒันำบคุลำกร
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย (1) สง่เสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองให้มำกขึน้ (2) พฒันำ
และปรับปรุงกำรให้บริกำรแก่ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร และลดขัน้ตอนในกำรท ำงำน เพ่ือให้
เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด (3) ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ินให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยกำรจดัอบรมหรือส่งเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ  (4) ส่งเสริมให้มี
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ระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีดี มีประสิทธิภำพและพร้อมท่ีจะได้รับกำรตรวจสอบจำกประชำชนและ
สังคมโดยรวมเพ่ือป้องกันปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบ  (5) ปรับปรุงและพัฒนำรำยได้ของ
เทศบำล โดยกำรน ำระบบแผนท่ีภำษีมำพัฒนำและด ำเนินกำรจัดเก็บรำยได้ต่ำง ๆ  ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นธรรมสำมำรถตรวจสอบได้ (6) ส่งเสริมพฒันำกำรบรูณำกำรและปฏิรูประบบงำน
ทะเบียนรำษฎร์ให้มีประสิทธิภำพเป็นไปอย่ำงถกูต้อง สะดวก และรวดเร็ว (7) ส่งเสริมสนบัสนนุให้
เกิดเวทีประชำคมในทุกระดบั ร่วมท ำ และร่วมรับผิดชอบในกระบวนกำรพฒันำ (8) ส่งเสริมให้มี
กำรประชำสมัพนัธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำล โดยจดัตัง้ศนูย์ประชำสมัพนัธ์ตำมชุมชน  
เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม (9) พฒันำระบบข้อมูลข่ำวสำรให้มีประสิทธิภำพ 
ถกูต้องและทนัสมยัเพ่ือใช้เป็นข้อมลูในกำรบริหำร 

2.3.3.4 รำงวลัท่ีโดดเดน่ 
1) ประกำศเกียรติคุณกำรประเมินสถำนที่ท ำงำน  “สะอำด ปลอดภัย 

ไร้มลพิษ” ประจ ำปี 2543 รำงวลัเหรียญเงิน จำกกรมอนำมยั 
2) ประกำศเกียรติคณุคดัเลือกกิจกรรมพฒันำชมุชนดีเดน่ “ต ำบลเขียวขจี

ดีเดน่” รำงวลัชมเชย จำกกรมพฒันำชมุชน กระทรวงมหำดไทย 
3) ประกำศเกียรติคณุ กำรประกวดกิจกรรมพฒันำชมุชนดีเดน่ “ศนูย์พฒันำ

เดก็เล็กดีเดน่” ประจ ำปี 2544 รำงวลัอนัดบั 2 จำกกรมพฒันำชมุชน กระทรวงมหำดไทย 
4) ประกำศเกียรติคณุ กำรประกวดกิจกรรมพฒันำชมุชนดีเดน่ “ศนูย์พฒันำ

เดก็เล็กดีเดน่” ประจ ำปี 2545 รำงวลัชนะเลิศ จำกกรมพฒันำชมุชน กระทรวงมหำดไทย 
5) ประกำศเกียรติคุณ "ต ำบลท่ีมีกิจกรรมดีเด่นด้ำนกำรพัฒนำสภำพ  

แวดล้อมดีเดน่" ประจ ำปี 2545 รำงวลัอบัดบั 3 จำกกรมพฒันำชมุชน กระทรวงมหำดไทย 
6) รำงวัลในกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีตำมหลกัธรรมำภิบำล" รำงวัลอับดบั 1 

ประจ ำปี 2546 ประเภทองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จำกพนัต ำรวจโททกัษิณ ชินวตัร นำยกรัฐมนตรี 
โครงกำรประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำล       
จดัโดยกระทรวงมหำดไทย 

7) รำงวลัท่ี 2 โครงกำรประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีกำรบริหำร
จัดกำรท่ีดี ประจ ำปี 2547 ประเภทองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จำกพันต ำรวจโททักษิณ ชินวัตร 
นำยกรัฐมนตรี จดัโดยกระทรวงมหำดไทย วนัท่ี 3 กนัยำยน 2547 

8) "ศนูย์เด็กเล็กน่ำอยู่ระดบัดีมำก" ของกรมอนำมยั ประจ ำปี 2547 (ศนูย์ท่ี 1 
วดัมลูจินดำรำม) 
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9) รำงวลัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดี ประจ ำปี 2548 
จำกพนัต ำรวจโททกัษิณ ชินวตัร นำยกรัฐมนตรี จดัโดยกระทรวงมหำดไทย วนัท่ี 20 มิถนุำยน 2548 

10) ประกำศเกียรติคณุ "องค์กรปกครองท้องถ่ินดีเด่นด้ำนกำรศึกษำ ของ
สภำกำรศกึษำ" ประจ ำปี 2548 

11) "ศนูย์เด็กเล็กน่ำอยู่ระดบัดีมำก" ของกรมอนำมยั ประจ ำปี 2548 (ศนูย์ท่ี 2 
วดัเขียนเขต) 

12) "ศนูย์เด็กเล็กน่ำอยู่ดีเดน่ระดบัจงัหวดัปทมุธำนี" ประจ ำปี 2548 (ศนูย์ท่ี 2 
วดัเขียนเขต) 

13) "ศนูย์พฒันำเด็กเล็กดีเดน่ต้นแบบ" ของจงัหวดัปทุมธำนี ประจ ำปี 2548 
(ศนูย์ท่ี 1 วดัมลูจินดำรำม) 

14) รำงวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดี ประจ ำปี 2549 
จำกพันต ำรวจโททักษิณ ชินวัตร นำยกรัฐมนตรี จัดโดยกระทรวงมหำดไทย วันท่ี 24 สิงหำคม 
2549 

15) รำงวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดี ประจ ำปี 2550 
จำกพลเอกสรุยทุธ์ จลุำนนท์ นำยกรัฐมนตรี จดัโดย กระทรวงมหำดไทย 

16) "รำงวลัศนูย์เด็กเล็กนำ่อยูย่อดเย่ียมระดบัจงัหวดัปทมุธำนี ประจ ำปี 2554" 
จำกกรมอนำมยั กระทรวงสำธำรณสขุ (ศนูย์พฒันำเดก็เล็กศนูย์ท่ี 4 หมูบ้่ำนอยูเ่จริญ 1) 

 
2.3.4 เทศบาลต าบลธัญบุรี 

2.3.4.1 ประวตัคิวำมเป็นมำ 
เดิมมีฐำนะเป็นสุขำภิบำลธัญบรีุจดัตัง้ขึน้ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย ลงวนัท่ี 

24 กนัยำยน พ.ศ. 2499 และประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ ลงวนัท่ี 15 ตลุำคม 2499 ซึง่เป็นหน่วยงำน
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน ตัง้อยูใ่นเขตอ ำเภอธัญบรีุ จงัหวัดปทมุธำนี ได้รับกำรเปล่ียนแปลงตำม
พระรำชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐำนะของสุขำภิบำลเ ป็นเทศบำล พ.ศ.  2542 ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ ลงวันท่ี 24 กุมภำพันธ์ 2542 เปล่ียนแปลงฐำนะจำกสุขำภิบำลเป็นเทศบำล
ต ำบลธญับรีุ ตัง้แตว่นัท่ี 25 พฤษภำคม 2542 

2.3.4.2 ท่ีตัง้และอำณำเขต 
เทศบำลต ำบลธัญบุรี ตัง้อยู่เลขท่ี 99 หมู่ 1 ต ำบลล ำผักกูด อ ำเภอธัญบุรี จงัหวัด

ปทมุธำนี โดยมีอำณำเขต ทิศเหนือติดตอ่กับอ ำเภอคลองหลวง และอ ำเภอหนองเสือ จงัหวดัปทมุธำนี 
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ทิศตะวนัออกตดิตอ่กบัต ำบลบงึสนัน่ อ ำเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทมุธำนี ทิศใต้ติดตอ่กบัอ ำเภอล ำลกูกำ 
จงัหวดัปทมุธำนี และทิศตะวนัตกตดิตอ่กบัต ำบลบงึย่ีโถ อ ำเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธำนี  

2.3.4.3 วิสยัทศัน์และนโยบำย 
เทศบำลต ำบลธัญบุรีก ำหนดวิสัยทัศน์ว่ำ “กำรคมนำคมสะดวก ปลอดมลพิษ 

เศรษฐกิจรุ่งเรือง กำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี” และนโยบำยท่ีผู้บริหำรได้แถลงไว้มี 10 ด้ำน ได้แก่  
ด้ำนกำรคมนำคมทำงบกและทำงน ำ้ ด้ำนกำรพัฒนำท่ีอยู่อำศยั ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร  
ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน ด้ำนกำรพฒันำสงัคม ด้ำนกำรศกึษำ ด้ำนสำธำรณสขุ ด้ำนกำรศำสนำและ
ศลิปวฒันธรรม ด้ำนควำมสงบเรียบร้อย และด้ำนกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั ซึ่งแตล่ะด้ำน
มีรำยละเอียดดงันี ้

1) ด้ำนกำรคมนำคมทำงบกและทำงน ำ้ ประกอบด้วย (1) ปรับปรุงพฒันำ
ดแูลควำมสะอำดทำงบกและทำงน ำ้คคูลอง และทำงระบำยน ำ้ (2) ประสำนงำนกบักรมทำงหลวง
เพ่ือผลกัดนัให้มีสะพำนลอยพร้อมหลงัคำมำตรฐำน (3) ประกำศเขตพืน้ท่ีขบัข่ีปลอดภยัและกวดขนั
วินยัจรำจร (4) ผลกัดนัให้มีกล้องวงจรปิด CCTV บนถนนสำยหลกั และ (5) ประสำนงำนกับกรม
ทำงหลวงผลกัดนัให้มีสญัญำณไฟจรำจรตำมทำงแยกพร้อมไหลท่ำงเพื่อควำมปลอดภยั 

2) ด้ำนกำรพฒันำท่ีอยูอ่ำศยั ประกอบด้วย (1) ส ำรวจข้อมลูจดัท ำทะเบียน
ผู้ประสบปัญหำด้ำนท่ีอยู่ โดยส่งเสริมสนบัสนนุพฒันำศกัยภำพชมุชน เพ่ือส่งเสริมพฒันำจดัหำท่ี
อยู่อำศัยให้กับประชำชนท่ีไม่มีท่ีอยู่อำศัยเป็นของตนเอง โดยประสำนบูรณำกำรแก้ไขปัญหำ
ร่วมกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง และ (2) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนเรือนประชำชนท่ีประสบปัญหำภัย
พิบตัทิำงธรรมชำตแิละชว่ยเหลือผู้ ด้อยโอกำสในชมุชนให้ได้รับควำมชว่ยเหลืออย่ำงทัว่ถึง  

3) ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร ประกอบด้วย (1) บริหำรงำนด้วยระบบ
จดักำรบ้ำนเมืองท่ีดี (2) กระจำยอ ำนำจสู่ชุมชนและกระจำยงบประมำณให้แก่ชุมชนเพ่ือบริหำร
จดักำรด้วยตนเองภำยใต้กรอบระเบียบและกฎหมำย (3) จดัตัง้ศนูย์ข้อมลูข่ำวสำรและรับเร่ืองร้อง
ทกุข์ตลอด 24 ชัว่โมง (4) ส่งเสริมประชำธิปไตยให้แก่เยำวชนและประชำชนทัว่ไป (5) ส่งเสริมกำร
มีส่วนร่วมของประชำชนและองค์กรต่ำง ๆ ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมกิจกรรมของเทศบำล (6) พัฒนำ
และเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถให้กับพนักงำนและลูกจ้ำง  (7) จัดหำเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ
สถำนท่ีปฏิบัติงำนให้เพียงพอและทันสมัย เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพและให้บริกำร
ประชำชนทัว่ไปได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว (8) จดัท ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรจดัเก็บภำษี กำร
วำงแผนเพ่ือกำรพัฒนำ กำรให้บริกำรประชำชน และ (9) ส่งเสริมบทบำทชุมชนและประชำคมท่ี
เข้มแข็งในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำ โดยเปิดโอกำสให้ชุมชนและประชำคมได้ ร่วมให้ค ำปรึกษำ
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ข้อเสนอแนะ ร่วมด ำเนินกิจกรรมและติดตำมจัดสรรทรัพยำกรท่ีมีอยู่ให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

4) ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนและ
บริกำรสำธำรณะให้ครอบคลุมทุกพืน้ท่ี โดยยกระดับคุณภำพและมีมำตรฐำนควำมปลอดภัย   
อย่ำงสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำในผังเมือง โดยมีแนวทำงกำ รพัฒนำท่ีส ำคัญ  คือ              
(1) ประสำนกรมทำงหลวงและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องยกระดบัถนนท่ีน ำ้ท่วมขังให้สูงขึน้จำกเดิม
ประมำณ 50-80 เซนติเมตร และสร้ำงระบบป้องกันน ำ้ท่วม ระบบระบำยน ำ้ให้มีประสิทธิภำพ    
(2) พัฒนำปรับปรุงถนนสำยหลกั สำยรอง ตรอก ซอย ให้สำมำรถใช้กำรได้อย่ำงดีและปลอดภัย 
(3) จดัให้มีบริกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร จดัขยำยพืน้ท่ีให้บริกำรบ ำรุงซ่อมแซมระบบ
น ำ้ประปำบำดำล และผลกัดนัให้มีกำรขยำยเขตประปำให้ทัว่ถึงทุกชมุชน (4) ติดตัง้ไฟส่องสว่ำง
ในทำงสำธำรณะทุกเส้นทำง (5) ปรับปรุงแก้ไขระบบระบำยน ำ้เพิ่มเติมและซ่อมแซมสะพำน 
ทำงเดนิเท้ำ และ (6) จดัให้มีสวนสำธำรณะและมีสนำมกีฬำในเขตเทศบำล 

5) ด้ำนกำรพฒันำสงัคม มุ่งเน้นกำรพฒันำคณุภำพของคนในด้ำนกำรศกึษำ 
ให้คนมีคุณภำพอย่ำงสอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงทำงสังคม พร้อมกับน ำหลักธรรมค ำสอน   
ทำงศำสนำ ประเพณี วฒันธรรม มำใช้ประโยชน์ในชีวิต โดยมีแนวทำงกำรพฒันำ ดงันี ้(1) พฒันำ
ให้มีคุณภำพ คุณธรรม น ำควำมรู้อย่ำงเท่ำเทียมกัน (2) จัดตัง้สวสัดิกำรชุมชน แก้ไขช่วยเหลือ 
สงเครำะห์คนชรำ คนพิกำร และผู้ ป่วยโรคเอดส์ท่ีมีคณุสมบตัติำมระเบียบฯ ให้ได้รับเงินสงเครำะห์
แก่ผู้ ด้อยโอกำส (3) สนบัสนนุผู้สงูอำยุและผลกัดนัให้มีกำรจดัตัง้ศนูย์พฒันำผู้สงูอำยใุนเขตเทศบำล 
(4) ส่งเสริมสนับสนุนจดัให้มีกำรรวมกลุ่มจดัตัง้ศนูย์กำรเรียนรู้ชุมชน (5) สนบัสนุนบทบำทของ
สถำบนัครอบครัวให้เป็นสถำบนัหลักในกำรพัฒนำ (6) จัดให้มีโครงกำรคลังสมองท้องถิ่น 
(7) ส่งเสริมให้ประชำชนในพืน้ท่ีมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพและกำรกีฬำ รวมทัง้สนบัสนุนให้มีกำร
เล่นกีฬำชนิดต่ำง ๆ ในชุมชนและให้มีกำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงชุมชน (8) สนับสนุนส่งเสริมด้ำน
กีฬำให้แก่เดก็ เยำวชน และประชำชนทัว่ไป 

6) ด้ำนกำรศกึษำ ประกอบด้วย (1) สนบัสนนุงบประมำณให้กบัโรงเรียนใน
เขตเทศบำลเพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรศกึษำ (2) พฒันำศกัยภำพของศนูย์พฒันำเด็กเล็ก และ
ปรับปรุงคณุภำพกำรเรียนกำรสอนของศนูย์พฒันำเด็กเล็กให้อยู่ในระดบัมำตรฐำนเดียวกนั โดย
กำรพัฒนำด้ำนสถำนท่ี บุคลำกร อุปกรณ์ส่ือกำรเรียนกำรสอน ส่ือเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้อยู่ใน
เกณฑ์โดยมีมำตรฐำนสะอำด ปลอดภัย (3) จดัให้มีแหล่งข้อมูลข่ำวสำรให้ประชำชนได้ค้นคว้ำ
ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองในชุมชน และจัดให้มีหอสมุดประชำชน พร้อมบรรณำรักษ์ประจ ำกำร    
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(4) สนับสนุนขยำยกำรศึกษำให้แก่เด็กและเยำวชนท่ีผู้ ด้อยโอกำสอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีรัฐบำลก ำหนด (5) จดัให้มีศนูย์ฝึกอำชีพให้กบัประชำชนในเขตเทศบำล เพ่ือให้
มีคุณภำพและ  ตรงต่อควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และ (6) สนบัสนุนกิจกรรมและจดัให้มี
โครงกำรกิจกรรมนนัทนำกำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ 

7) ด้ำนสำธำรณสุข ประกอบด้วย (1) ส่งเสริมให้มีกำรดแูลสุขภำพอนำมยั
และให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขให้ครอบคลุมและทัว่ถึง (2) จดัให้มีบริกำรศนูย์สำธำรณสุขตลอด 
24 ชัว่โมง โดยแพทย์หรือพยำบำลวิชำชีพ (3) จดัให้มีบริกำรรถพยำบำลฉกุเฉินส ำหรับประชำชน
ในเขตเทศบำล ตลอด 24 ชั่วโมง โดยบุคลำกรและอำสำสมัครท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรม (4) ปรับปรุง
คุณภำพด้ำนกำรให้บริกำรสำธำรณสุข บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข และกำรบริหำรจัดกำร            
(5) สง่เสริมพฒันำอนำมยัและสิ่งแวดล้อม และควำมปลอดภยัด้ำนอำหำรตำมท้องตลำดและตู้น ำ้
ด่ืมอย่ำงสม ่ำเสมอ (6) เร่งรัดกำรสร้ำงหลกัประกนัสขุภำพให้ประชำชนโดยเฉพำะผู้ยำกจน ตัง้แต่
กำรส่งเสริมสขุภำพ กำรป้องกนั และกำรรักษำ (7) รณรงค์ป้องกนักำรฉีดวคัซีนพิษสนุขับ้ำ กำรพ่น
หมอกควนัก ำจดัลูกน ำ้ยุงลำยเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก (8) พัฒนำรูปแบบกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์ด้ำนสำธำรณสุขโดยใช้ส่ือและวิธีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

8) ด้ำนกำรศำสนำและศิลปวฒันธรรม จะส่งเสริมและสนบัสนนุกำรด ำเนิน
กิจกรรมของแตล่ะศำสนำอย่ำงสม ่ำเสมอและตอ่เน่ือง ซึ่งมีแนวทำง ดงันี ้(1) ส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวฒันธรรมอนัดี (2) ส่งเสริมและอนรัุกษ์งำนประเพณีท้องถ่ินสืบตอ่ไป (3) ส่งเสริมและ
สนบัสนนุกิจกรรมของทกุศำสนำในชมุชนอย่ำงทัว่ถึง เชน่ กำรท ำบญุในวนัพระ และกำรท ำบญุใน
เทศกำลต่ำง ๆ เป็นต้น และ (4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก สตรี คนชรำเข้ำร่วมกิจกรรมงำน
ประเพณีตำ่ง ๆ ของชมุชน เชน่ กำรแหเ่ทียนเทศกำลเข้ำพรรษำ 

9) ด้ำนควำมสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย (1) รณรงค์ป้องกนัและปรำบปรำม
ยำเสพติดอย่ำงตอ่เน่ือง และส่งเสริมสนบัสนนุให้ชมุชนเป็นผู้สอดส่องป้องกัน และให้ข่ำวเก่ียวกบั
ผู้ ค้ำและผู้ เสพกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง (2) พัฒนำปรับปรุงด้ำนกำรดูแลรักษำควำมสงบ ควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนโดยร่วมกบัสถำนีต ำรวจภูธรธัญบุรี โดยมีมำตรกำร
เฝ้ำระวังและมำตรกำรแก้ไขระงับเหตุ รวมทัง้ส่งเสริมควำมร่วมมือทัง้ภำครัฐและเอกชนในกำร
วำงแผนป้องกันภัยโดยรวม (3) สนับสนุนให้มีต ำรวจชุมชน (ต ำรวจบ้ำน) เฝ้ำระวังภัยและดูแล
ควำมปลอดภยัในชมุชน และ (4) สนบัสนนุอำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนในพืน้ท่ีให้มีสถำนท่ี 
เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช้ท่ีจ ำเป็น 
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10) ด้ำนกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั ประกอบด้วย (1) สนบัสนนุให้
มีกำรจดัตัง้ศนูย์เตือนภยัพิบตัิแหง่ชำติในชมุชนพรพิมำน ชมุชนกำรเคหะคลองหก และชมุชนอ่ืน ๆ 
ในเขตเทศบำลต ำบลธัญบุรี (2) ขุดลอกคลอง ยกระดบัคนัคลอง ลอกท่อน ำ้ทิง้สำธำรณะอย่ำง
ต่อเน่ืองเพ่ือป้องกันปัญหำน ำ้ท่วมขัง (3) ปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรป้องกันและบรรเทำ   
สำธำรณภยัให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ (4) จดัอบรมบคุลำกรของเทศบำลและอำสำสมคัรให้มีควำม
พร้อมอยู่เสมอ (5) จดัให้มีเคร่ืองมือหนกัเก็บหญ้ำแห้ง วสัดไุวไฟ บริเวณชมุชนเพ่ือป้องกนัอคัคีภยั
ในฤดแูล้ง (6) ประสำนกำรประปำเพิ่มหวัจ่ำยน ำ้ส ำหรับดบัเพลิงในท่ีสำธำรณะ และ (7) เผยแพร่
ประชำสมัพนัธ์ และถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้แก่ประชำชนใน
เขตเทศบำล 
 จำกข้อมลูข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำเทศบำลนครรังสิต เทศบำลเมืองสนัน่รักษ์ เทศบำลเมืองบงึย่ีโถ 
และเทศบำลต ำบลธัญบุรี มีวิสยัทศัน์และนโยบำยในกำรพัฒนำท่ีให้ควำมส ำคญักับกำรบริหำร
จัดกำรท่ีดี ให้ควำมส ำคัญด้ำนประชำชนในพืน้ท่ีเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ โดยให้
ควำมส ำคญักับวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้สะดวก สบำย มีควำมปลอดภยั รวมถึงกำร
พยำยำมให้บริกำรประชำชนในหลำย ๆ ด้ำน โดยเฉพำะทำงด้ำนกำรบริหำรได้มีกำรพยำยำม
ส่งเสริมให้ประชำชนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ อำทิ ให้ประชำชนสำมำรถ
รับทรำบข้อมูล กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของเทศบำลได้ตลอดเวลำ ซึ่งเทศบำลทัง้ 4 แห่งของ
อ ำเภอธญับรีุได้ก ำหนดไว้ในนโยบำยอย่ำงชดัเจน 
 
2.4 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบักำรศกึษำถึงกำรน ำธรรมำภิบำลไปใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ซึง่ผู้วิจยัได้รวบรวมไว้ มีดงัตอ่ไปนี ้

อรพินท์ สพโชคชัย และคนอ่ืน ๆ (2543) ได้ศึกษำแนวทำงกำรน ำหลักธรรมำภิบำลมำ
ประยกุต์ใช้ส ำหรับกำรบริหำรงำนส่วนท้องถ่ินเพ่ือเสนอรูปแบบและแนวทำงในกำรสร้ำงธรรมำภิบำล
ในระดบัต ำบลและหมูบ้่ำน คณะผู้วิจยัได้เลือก อบต. ชมภ ูอ ำเภอสำรภี จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นพืน้ท่ี
ท ำกำรศกึษำ ผลกำรศกึษำแสดงให้เห็นวำ่ กำรสร้ำง อบต. ท่ีมีธรรมำภิบำลในภำคปฏิบตัิเป็นสิ่งท่ี
สำมำรถด ำเนินงำนได้อยำ่งเป็นรูปธรรม แม้วำ่ผลกำรศกึษำในพืน้ท่ีทดลองยงัไมส่มบรูณ์นกั แตก็่มี
ข้อมูลบำงส่วนท่ีคณะผู้ วิจยัเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ในกำรเผยแพร่แนวควำมคิดและขัน้ตอนกำร
ปฏิบตัิในกำรสร้ำง อบต. ธรรมำภิบำลตอ่ไป กระบวนกำรพฒันำธรรมำภิบำลระดบั อบต. เร่ิมตัง้แต่
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กระบวนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ กำรก ำหนดแนวทำงและรูปแบบกำรทดลองปฏิบตัิ และสิน้สดุท่ีกำร
ทบทวนและสรุปบทเรียน อบต. ชมภู เลือกประยกุต์หลกัธรรมำภิบำล 4 หลกั ได้แก่ หลกันิติธรรม 
หลกัควำมโปร่งใส หลักควำมคุ้มค่ำ และหลกักำรมีส่วนร่วม ส่วนอีกสองหลักกำรคือ  หลกัส ำนึก
รับผิดชอบและหลกัคณุธรรมยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เน่ืองจำกหลกัคณุธรรมและหลกัส ำนึกรับผิดชอบ
เป็นเร่ืองนำมธรรมท่ีต้องใช้กำรรณรงค์และกำรสร้ำงจิตส ำนึก ส ำหรับกำรศกึษำในโครงกำรนีย้งัไม่
สำมำรถสร้ำงเป็นกลไกในเชิงกำรบริหำรจัดกำรได้เน่ืองด้วยเป็นเร่ืองระยะยำวและโครงกำร          
มีข้อจ ำกดัในหลกักำรท่ีทดลองแล้วสรุปได้ดงันี ้1) กำรสร้ำงหลกันิติธรรม หลกักำรนีเ้น้นกำรก ำหนด
กฎ กติกำ ระเบียบและข้อบงัคบัในระดบัต ำบลท่ีมีควำมชดัเจน ทนัสมยั เป็นธรรม เหมำะสม และ
เป็นท่ียอมรับของชุมชน หำก อบต. ยึดหลกันิติธรรมก็เป็นท่ีคำดว่ำต ำบลนัน้ ๆ เป็นต ำบลท่ีคนใน
ชุมชนสำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ เพรำะคนได้ตระหนกั เคำรพ และปฏิบตัิตำมถึงกฎ กติกำท่ี
สงัคมในต ำบลนัน้ ๆ ได้ก ำหนดไว้ อบต. ชมภูได้ก ำหนดข้อบงัคบัต ำบล 2 เร่ืองคือ (1) ข้อบงัคบั
ต ำบลเร่ืองกำรควบคมุกิจกำรท่ีเป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพ ปี พ.ศ. 2541 และ (2) ข้อบงัคบัต ำบลเร่ือง
กำรเก็บภำษีธุรกิจเฉพำะ ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขำยสุรำ จำกกำรศึกษำพบว่ำ
กำรออกข้อบงัคบัของ อบต. ชมภู ท่ีผ่ำนมำยังเป็นกำรด ำเนินกำรโดยกำรแนะน ำของส่วนกลำง 
และมีปลัด อบต. เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงเพ่ือเสนอต่อสภำ อบต. เป็นผู้ อนุมัติ โดยท่ีสมำชิก 
อบต. และประชำชนในชมุชนยงัไม่คอ่ยมีโอกำสในกำรทบทวนมำกนกั สมำชิก อบต. ท่ีร่วมงำนใน
ภำคสนำมลงควำมเห็นว่ำควรจดัท ำประชำพิจำรณ์เก่ียวกับข้อบงัคบัตำ่ง ๆ ท่ีจะมีผลบงัคบัใช้กับ
ชุมชนและได้เร่ิมด ำเนินกำรกับข้อบังคับต ำบลว่ำด้วยอัตรำกำรเสียค่ำธรรมเนียมกำรประกอบ
กิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพโดยจัดเวทีให้มีกำรทบทวนและรับฟังควำมเห็นซึ่งก่อให้เกิด
กระบวนกำรรับรู้ และประชำชนในชุมชนตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรร่วมก ำหนดกติกำของ
สงัคมตำมหลกันิติธรรมมำกขึน้ 2) กำรสร้ำงหลกักำรมีส่วนร่วม เป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมี
สว่นร่วมในกำรตดัสินใจ กำรวำงแผน และกำรรับฟังควำมคิดเห็น แนวทำงกำรด ำเนินงำนของฝ่ำย
บริหำรในส่วนของต ำบลชมภูได้เปิดโอกำสให้ประชำชนท่ีสนใจเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำ แต่
โดยปกติยงัไม่คอ่ยมีคนสนใจ ผู้แทนของ อบต. ได้เสนอให้สร้ำงระบบกำรประกำศท่ีรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพมำกขึน้โดยคิดว่ำควรกระจำยข่ำวทำงระบบเสียงตำมสำยของหมู่บ้ำนเพ่ือ
ประชำสัมพันธ์และคงต้องขอควำมร่วมมือจำกผู้ น ำในชุมชน คือ ก ำนันผู้ ใหญ่บ้ำน นอกจำกนี ้
อบต. ชมภู ยงัเปิดโอกำสให้ประชำชนได้ร่วมก ำหนดแผนพฒันำต ำบลประจ ำปี 3) กำรสร้ำงควำม
โปร่งใส กำรสร้ำงควำมโปร่งใสวำ่จะพฒันำระบบกำรบริหำรงำนของ อบต. ท่ีโปร่งใส คือ กำรบริหำร
จัดกำรเร่ืองต่ำง ๆ ในระดับต ำบลจะต้องมีกำรด ำเนินกำรและตดัสินใจท่ีโปร่งใส พร้อมท่ีจะให้
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ประชำชนดูแล ตรวจสอบ และประชำชนจะสำมำรถเข้ำถึงและได้รับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องต่ำง ๆ ได้
โดยสะดวก สมำชิกระดบัต ำบลมีควำมเข้ำใจหลกักำรนี ้และได้ร่วมกนัเสนอกลไกเพ่ือพฒันำควำม
โปร่งใสระดบัต ำบลดงันี ้(1) อบต. จดัตัง้หน่วยกำรให้ข้อมลูขำ่วสำรแก่ประชำชนท่ีสนใจข้อมลูกำร
ท ำงำนของ อบต. (2) กำรตัง้คณะกรรมกำรตรวจควำมโปร่งใสของสมำชิก อบต. ซึ่งจะประกอบด้วย
ตวัแทนของชำวบ้ำนโดยไม่มีสมำชิก อบต. อยู่ในคณะกรรมกำร  กลไกท่ีสมำชิก อบต. ริเร่ิมนี ้เป็น
เพียงกลไกกำรช่วยตรวจสอบซึ่งจะเป็นกำรถ่วงดลุอ ำนำจ และหำกมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงสุจริต
เท่ียงธรรมก็จะสำมำรถใช้เป็นกลไกท่ีป้องกนัและเฝ้ำระวงักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยผู้ ท่ีจะเข้ำมำใช้
อ ำนำจและเก่ียวข้องกับกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในระดับต ำบลได้อีกขัน้ตอนหนึ่ง 4) กำรสร้ำงหลัก
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนและกำร
พฒันำของ อบต. จะสำมำรถน ำไปสู่หลกัควำมคุ้มค่ำได้ หลกัประสิทธิภำพเป็นหลักกำรท่ี อบต. 
จะเน้นกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพมำกขึน้ โดยเร่ิมจำกกำรลดขัน้ตอนด้ำนกำรบริหำรและเพิ่ม
ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน ดูแลเก่ียวกับประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกรของ
ต ำบล สมำชิก โดยเฉพำะกำรก ำหนดวงเงินงบประมำณของโครงกำรตำ่ง ๆ และปัญหำจำกรำคำ
กลำง โดย อบต. จะทบทวนและหำแนวทำงกำรวิเครำะห์ และประเมินควำมคุ้มคำ่หรือประสิทธิผล
ของกำรใช้จ่ำยงบประมำณในโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือดูว่ำโครงกำรพัฒนำต่ำง ๆ ท่ีได้ด ำเนินกำรไป
แล้วนัน้ ได้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์คุ้ มค่ำกับเงินงบประมำณท่ี อบต. ใช้จ่ำยไปหรือไม่ โดยใน
อนำคต อบต. จะจัดให้มีกำรประเมินผลโครงกำรและกิจกรรมกำรพัฒนำต่ำง ๆ ของ อบต. โดย
ก ำหนดให้มีกำรประเมินใน 2 ส่วนคือ (1) กำรประเมินล ำดบัควำมส ำคญัของโครงกำรพฒันำท่ีจะ
จดัสรรงบประมำณ และ (2) กำรก ำหนดแนวทำงกำรประเมินควำมคุ้มค่ำของโครงกำร ผู้ ท่ีท ำกำร
ประเมินควรเป็นกลุ่มประชำชนในชุมชนและใช้วิธีกำรประเมินอย่ำงง่ำย ๆ โดย อบต. จะจัดให้มี
กำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนในชุมชนเพ่ือให้ประชำชนได้เข้ำใจถึงแนวทำงกำรประเมินล ำดับ
ควำมส ำคญั และกำรประเมินควำมคุ้มคำ่อยำ่งง่ำย ควำมคิดริเร่ิมนีจ้ะเป็นก้ำวแรกของกำรน ำไปสู่
กำรตดิตำมประเมินผลกำรพฒันำอย่ำงเป็นระบบในอนำคตและท่ีน่ำสนใจคือกรอบแนวคิดในกำร
ให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรติดตำมประเมินผล ซึ่งน ำไปสู่กำรสร้ำงสงัคมท่ีโปร่งใสและจะ
มีภมูิคุ้มกนัปัญหำกำรทจุริตได้อยำ่งยัง่ยืน 
 ถวิลวดี บรีุกลุ และคณะ (2545: I-IV) ได้ท ำกำรศกึษำเร่ือง โครงกำรศกึษำเพ่ือพฒันำดชันี
วดัผลกำรพฒันำระบบบริหำรจดักำรท่ีดี เป็นกำรศึกษำเชิงปริมำณ ผลกำรศกึษำพบว่ำ หลกักำร
บริหำรจัดกำรท่ีดีทัง้ 6 หลักมีควำมเหมำะสมในกำรอธิบำยกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี ประกอบด้วย
หลกันิติธรรม หลกัคณุธรรม หลกัควำมโปร่งใส หลกักำรมีส่วนร่วม หลกัส ำนกึรับผิดชอบ และหลกั



58 

ควำมคุ้มค่ำ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยภำพรวมของทัง้ 10 หน่วยงำน พบว่ำในภำพรวมมีระดบั
ควำมโปร่งใสต ่ำสดุ คือ 0.46 ในขณะท่ีหลกันิติธรรมและหลกัคณุธรรมมีคะแนนอยู่ในระดบั 0.81 
ซึง่นบัวำ่มำกท่ีสดุ สว่นระดบัคะแนนของหลกัควำมคุ้มคำ่ หลกัส ำนึกรับผิดชอบและหลกักำรมีสว่น
ร่วม มีคะแนนรวม 0.64 0.65 และ 0.64 อยู่ในระดบัมำกตำมล ำดบั ท่ีน่ำสนใจคือ หลกัคุณธรรม
และหลกัควำมโปร่งใสมีคะแนนท่ีสวนทำงกนั เน่ืองจำกกำรเปิดเผยข้อมลูมีคะแนนอยูใ่นระดบัน้อย 
 นพพล สุรนัคครินทร์ (2547) ได้ศึกษำวิจัยเร่ือง กำรน ำหลักธรรมำภิบำลมำปรับใช้ใน
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลตำมทศันะของประชำชนจงัหวดัเชียงใหม่ พบวำ่ กำรน ำหลกัธรรมำภิบำล
มำปรับใช้ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมทศันะของประชำชนจงัหวดัเชียงใหม่ในภำพรวมอยู่ใน
เชิงบวก เม่ือเปรียบเทียบตำมปัจจัยด้ำนบุคคล พบว่ำ ประชำชนท่ีมีเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ 
ต่ำงกัน มีทัศนะต่อกำรน ำหลักธรรมำภิบำลมำปรับใช้ใน อบต. ไม่แตกต่ำงกัน แต่ประชำชนท่ีมี
รำยได้ตำ่งกนัมีทศันะตอ่กำรน ำหลกัธรรมำภิบำลมำปรับใช้ใน อบต. แตกตำ่งกนั และเม่ือเปรียบเทียบ
ตำมปัจจยัด้ำนขนำดของ อบต. และกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรของ อบต. พบว่ำ ประชำชนมี
ทศันะตอ่กำรน ำหลกัธรรมำภิบำลมำปรับใช้ใน อบต. แตกตำ่งกนั สว่นปัจจยัด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ใน อบต. นัน้พบว่ำ ประชำชนมีทศันะตอ่กำรน ำหลกัธรรมำภิบำลมำปรับใช้ อบต. ไม่แตกตำ่งกัน 
ส่วนปัจจยัด้ำนขนำดของ อบต. ไม่มีควำมสมัพนัธ์กับปัจจยัด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจใน อบต. แต่
ปัจจัยด้ำนขนำดของ อบต. มีควำมสัมพันธ์กับปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรของ 
อบต. 
 รหสั แสงผ่อง (2547) ได้ศึกษำวิจยัเร่ือง กระบวนกำรบริหำรกำรพัฒนำท้องถ่ินตำมหลกั
ธรรมำภิบำลของกรรมกำรบริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในจังหวัดจันทบุรี 
ผลกำรวิจยัพบว่ำ 1) กรรมกำรบริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในจงัหวดัจนัทบุรี 
มีกระบวนกำรบริหำรกำรพฒันำท้องถ่ินตำมหลกัธรรมำภิบำลอยู่ในระดบัมำก โดยมี กระบวนกำร
บริหำรกำรพัฒนำท้องถ่ินตำมหลกัคณุธรรม มีค่ำเฉล่ียสูงสุด รองลงมำ คือ กระบวนกำรบริหำร  
กำรพัฒนำท้องถ่ินตำมหลักควำมคุ้มค่ำ ส ำหรับค่ำเฉล่ียท่ีมีค่ำต ่ำสุด คือ กระบวนกำรบริหำร     
กำรพฒันำท้องถ่ินตำมหลกัส ำนึกรับผิดชอบ 2) กรรมกำรบริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลในจังหวดัจันทบุรี ท่ีมีเพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ 
แตกต่ำงกันมีกระบวนกำรบริหำรกำรพัฒนำท้องถ่ินตำมหลักธรรมำภิบำลแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มี
นยัส ำคญัทำงสถิต ิ3) กรรมกำรบริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลในจงัหวดัจนัทบรีุ 
ท่ีมีต ำแหน่งของกรรมกำรบริหำรและสมำชิกสภำ จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งในองค์กำร
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บริหำรส่วนต ำบล และระดบัชัน้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแตกต่ำงกันมีกระบวนกำรบริหำร  
กำรพฒันำท้องถ่ินตำมหลกัธรรมำภิบำลแตกตำ่งกนั อยำ่งไมมี่นยัส ำคญัทำงสถิติ 

พรินทร์ เพ็งสวุรรณ (2547) ได้ศกึษำวิจยัเร่ือง ธรรมำภิบำลกบัประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน
ของเทศบำล พบว่ำ 1) ระดบักำรบริหำรงำนของเทศบำลตำมหลกัธรรมำภิบำล 3 องค์ประกอบ คือ 
กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม กำรบริหำรแบบโปร่งใส และกำรบริหำรแบบมีส ำนึกรับผิดชอบอยู่ใน
ระดบัปำนกลำง 2) ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของเทศบำลอยู่ในระดบัปำนกลำง พิจำรณำจำก
ควำมพึงพอใจของประชำชนตอ่กำรให้บริกำรของเทศบำลทำงด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน ได้แก่ ถนน 
ประปำ ขยะมลูฝอยและตลำด 3) ปัจจยักำรบริหำรงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล 3 องค์ประกอบ คือ 
กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม บริหำรแบบโปร่งใส และกำรบริหำรแบบมีส ำนึกรับผิดชอบมีควำมสมัพนัธ์
เชิงบวกกบัประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของเทศบำล ข้อเสนอแนะกำรวิจยั คือ 1) ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบำย คือ กำรน ำระบบประกนัคณุภำพกำรบริหำรงำน ท่ีประกอบด้วยด้ำนภำวะผู้น ำ กำรบริหำร
จดักำรควำมรู้ กำรวำงแผนพฒันำบคุลำกรและหลกัธรรมำภิบำลมำใช้บริหำรงำน กำรจดัท ำคูมื่อ
กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล กำรแสดงบญัชีทรัพย์สินของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้ประชำชนติดตำมตรวจสอบและกำรจัดตัง้สถำบันพัฒนำและรับรองคุณภำพกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ คือ กำรเปิดโอกำสให้
ประชำชนเข้ำมำมีสว่นร่วม กำรแจ้งข้อมลูให้ประชำชนรับทรำบและสร้ำงระบบในกำรร้องเรียนหรือ
ร้องทุกข์ส ำหรับประชำชน พร้อมทัง้ก ำหนดผู้ รับผิดชอบและรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรแก้ไข
ปัญหำดงักลำ่วให้ประชำชนรับทรำบ 

สภุตัรำ วิมลสมบตัิ (2548) ศกึษำธรรมำภิบำลกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน: ศกึษำกรณี
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเกยไชย อ ำเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ พบวำ่ปัจจยัท่ีสง่ผลให้องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเกยไชยด ำเนินงำนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสบควำมส ำเร็จเกิดจำกปัจจยั 
3 ประกำร ได้แก่ ปัจจยัด้ำนผู้น ำหรือผู้บริหำร ปัจจยัด้ำนทีมงำนหรือองค์กร และปัจจัยด้ำนกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในกำรท่ีจะร่วมมือร่วมใจพัฒนำท้องถ่ินให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ ทัง้นีใ้น
กำรด ำเนินงำนของทัง้ 3 ปัจจยันัน้ มีกำรน ำหลกักำรบริหำรงำนตำมหลกัธรรมำภิบำลมำก ำหนด
เป็นแนวนโยบำยในกำรปฏิบตัิ เน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็นหลกั เปิดโอกำสให้ประชำชน
ได้ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมตดัสินใจ ร่วมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกิจกำรสำธำรณะของท้องถ่ินโดยตรง
ซึง่เป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอยำ่งแท้จริง 
 สุจิตรำ บุณยรัตพันธ์ (2549) ได้ศึกษำวิจัยเร่ือง ประชำชนและธรรมำภิบำล: กำรส ำรวจ
ทศันคติของคนไทยในภำคเหนือและภำคตะวนัออกเฉียงเหนือใน 4 มิติ พบว่ำ ด้ำนหลกันิติธรรม 
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ประชำชนส่วนใหญ่เห็นว่ำกำรบงัคบัใช้กฎหมำยของไทยยงัไม่เท่ำเทียมกันซึ่งกำรบงัคบัใช้อย่ำง
ยตุธิรรมบ้ำงไมย่ตุิธรรมบ้ำงก็ถือเป็นเร่ืองธรรมดำ ซึ่งทศันคตพืิน้ฐำนแตกตำ่งจำกหลกักำรท่ีควรจะ
เป็น แม้ส่วนใหญ่จะมีควำมเห็นว่ำกำรบังคบัใช้กฎหมำยไม่มีควำมยุติธรรม แต่ก็ยงัมีบำงกลุ่มท่ี
ยอมรับและทนต่อสภำพดงักล่ำว ร้อยละ 40 เห็นว่ำกฎหมำยควรบงัคบัใช้ได้อย่ำงยืดหยุ่น สำมำรถ
เปิดให้เจรจำต่อรองประนีประนอมได้ ซึ่งเป็นทัศนคติท่ีขัดต่อหลักนิติธรรม กำรคอร์รัปชั่นเป็น
ประเด็นส ำคญัในกำรบิดเบือนบัน่ทอนต่อหลักนิติธรรม หลักควำมโปร่งใส ร้อยละ 80 ท่ีเห็นว่ำ
ภำครัฐต้องให้ข้อมลูกำรตดัสินใจด้ำนนโยบำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ แต่กว่ำ  2 ใน 3 กลบัไม่
ทรำบข้อมูลดงักล่ำว และยงัพบว่ำร้อยละ 30 ไม่ทรำบสิทธิขัน้พืน้ฐำนของตน นอกจำกนี ้ประเด็น
ด้ำนระเบียบและกระบวนกำรท ำงำนของภำครัฐยงัไมช่ดัเจนเท่ำท่ีควร เน่ืองจำกเอกสำรแบบฟอร์ม
ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัยงัไม่เอือ้ต่อประชำชนส่วนใหญ่นอกเขตเทศบำลท่ีมีกำรศึกษำน้อย หลกัส ำนึก
รับผิดชอบ ประชำชนสว่นใหญ่เห็นวำ่ภำครัฐควรได้รับกำรตรวจสอบ แตก็่มีจ ำนวนไมน้่อยท่ีมองว่ำ
ไมจ่ ำเป็นต้องตรวจสอบรัฐบำล โดยเห็นวำ่ผู้น ำรัฐบำลเปรียบเสมือนหวัหน้ำครอบครัวท่ีต้องเช่ือฟัง
กำรตดัสินใจของเขำทกุเร่ือง และหลกักำรมีสว่นร่วมแม้วำ่ร้อยละ 95 จะไปเลือกตัง้บอ่ย ๆ หรือเป็น
ประจ ำ แตส่ว่นใหญ่ไม่เคยคยุเร่ืองกำรเมือง หรือประชมุ หรือชมุนมุทำงกำรเมืองเลย ในภำคเหนือ
เขตเมืองสว่นใหญ่จะเห็นวำ่ตนเองควรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำของประเทศทกุระดบั ในขณะท่ีผู้
อำศยันอกเขตเทศบำลเห็นว่ำตนเองควรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำเฉพำะระดบัท้องถ่ินเท่ำนัน้  
ประเด็นท่ีน่ำสนใจคือ บำงส่วนเห็นว่ำเร่ืองปำกท้องกำรท ำมำหำกินของตนส ำคญัมำกกว่ำกำรมี
ส่วนร่วมทำงกำรเมือง ซึ่งควำมเห็นดังกล่ำวจะมีจ ำนวนเพิ่มขึน้ในพืน้ท่ีนอกเขตเทศบำล และ
กำรศกึษำกบักำรอำ่นหนงัสือพิมพ์มีควำมสมัพนัธ์เชิงบวกกบัทศันคตติอ่ธรรมำภิบำล 
 พลกฤติ พตัรปำล (2549: ก-ข) ท ำกำรศกึษำสภำพและปัญหำกำรปฏิบตัิงำนตำมหลกั
ธรรมำภิบำลของข้ำรำชกำรประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในจงัหวดัอตุรดิตถ์ ผลกำรวิจยัพบว่ำ 
1) กำรปฏิบตัิงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล 6 ด้ำน คือ หลกัควำมนิติธรรม หลกัคณุธรรม หลกัควำม
โปร่งใส หลกักำรมีส่วนร่วม หลกัส ำนึกรับผิดชอบและหลกัควำมคุ้มค่ำ ภำพรวมอยู่ในระดบัมำก 
เม่ือพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ หลักส ำนึกรับผิดชอบและหลักควำมคุ้มค่ำอยู่ในอันดับสูงสุด เม่ือ
พิจำรณำรำยข้อพบวำ่ อบต. แตล่ะแหง่ได้น ำข้อมลูข่ำวสำรท่ีควรเปิดเผยปิดประกำศไว้ท่ีส ำนกังำน
อยู่ในอนัดบัสงูสดุ 2) ปัญหำกำรปฏิบตัิงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล 6 ด้ำน พบว่ำ ปัญหำกำรปฏิบตัิงำน
ตำมหลกันิติธรรมของพนกังำนส่วนต ำบลในจงัหวดัอุตรดิตถ์ คือ กำรขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
กำรปฏิบัติตำมข้อบัญญัติ ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรแก้ไขปัญหำโดยกำรออกข้อบัญญัต ิ   
กำรไม่ปรับตวัหรือไม่ชินต่อกำรปฏิบตัิตำมข้อบญัญัติของประชำชน  ปัญหำกำรปฏิบตัิงำนตำม
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หลกัคณุธรรม พบวำ่ ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจมำกเกินไป มีผลให้ผู้บริหำรท ำผิด
ระเบียบกฎหมำยเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ข้ำรำชกำรประจ ำจะไม่สำมำรถคำน
อ ำนำจได้ กระแสของควำมนิยมวตัถทุ ำให้ศีลธรรมเส่ือมถอย ท ำให้คนเห็นควำมส ำคญัของทรัพย์สิน
เงินทองมำกกว่ำควำมถกูต้อง ตลอดจนขำดวิทยำกรท่ีมีควำมช ำนำญในกำรปลูกฝังให้ประชำชน
และข้ำรำชกำรประจ ำมีคณุธรรมจริยธรรม ปัญหำกำรปฏิบตังิำนตำมหลกัควำมโปร่งใส พบปัญหำ
ว่ำ อบต.ส่วนใหญ่ไม่มีเว็บไซต์ของตนเอง ระบบอินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้หรือใช้ได้แต่ช้ำมำก ขำด
บุคลำกรด้ำนอินเตอร์เน็ต ไม่มีควำมโปร่งใสในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอยู่บ้ำงในบำงแห่ง   
มีกำรฮัว้ในกำรเสนอรำคำให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ มีกำรเจตนำท ำผิดระเบียบ เพ่ือให้พวกพ้องชนะ
กำรเสนอรำคำ กำรท่ีกฎหมำยไม่สำมำรถด ำเนินคดีกับผู้ประกอบกำรกบัผู้กระท ำผิดในกำรเสนอ
รำคำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรท่ีโทษตำมกฎหมำยพระรำชบญัญัติวำ่ด้วยควำมผิดในกำรเสนอ
รำคำตอ่หนว่ยงำนรัฐ พ.ศ. 2543 ท่ีให้โทษนกักำรเมืองเบำกว่ำข้ำรำชกำรประจ ำ ตลอดจนประชำชน
ขำดควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรตรวจสอบ ปัญหำกำรปฏิบตัิงำนตำมหลักกำรมีส่วนร่วม คือ 
ประชำชนไม่ให้ควำมส ำคญักบักำรร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมรับผิดชอบ กำรบริหำรงำนในบำง อบต. ยงั
ไม่เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมมำกนกั สภำพเศรษฐกิจท่ีท ำให้ประชำชนไม่สละเวลำเพ่ือมี
ส่วนร่วมทำงกำรเมืองกำรปกครอง ควำมไม่โปร่งใสของนักกำรเมืองท ำให้ไม่เปิดโอกำสให้
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร ปัญหำกำรปฏิบัติงำนตำมหลักส ำนึกรับผิดชอบ คือ    
กำรไม่กระจำยอ ำนำจบริหำรงำน อ ำนำจอยู่ท่ีบุคคลคนเดียว กำรให้ควำมส ำคัญต่อปัญหำไม่
ครอบคลุม กำรมุ่งหวงัแต่ผลประโยชน์ในโครงกำรก่อสร้ำง ท ำให้ไม่สนใจต่อกำรพัฒนำด้ำนอ่ืน
ตำมอ ำนำจหน้ำท่ี เชน่ ด้ำนสงัคม วฒันธรรมประเพณี เป็นต้น รวมถึงกำรไมใ่ห้ควำมร่วมมือในกำร
แก้ไขปัญหำของประชำชนและพนกังำนสว่นต ำบลบำงคนไมส่นใจท ำงำน ท ำให้กำรแก้ไขปัญหำไม่
ทัว่ถึงและมีประสิทธิภำพ ปัญหำกำรปฏิบตัิงำนตำมหลกัควำมคุ้มคำ่ คือ มีกำรทุจริตในกำรเสนอ
รำคำ ท ำให้หน่วยงำนภำครัฐเสียผลประโยชน์จำกกำรแข่งขันรำคำ กำรเพิ่มขึน้ของรำคำน ำ้มัน
เชือ้เพลิงและกระแสไฟฟ้ำ ท ำให้ไม่สำมำรถลดคำ่ใช้จ่ำยภำครัฐลงได้ แม้จะลดกำรใช้พลงังำนลง
ได้ก็ตำมกำรขยำยหน่วยงำนทัง้สถำนท่ีและอตัรำก ำลงั กำรมีปริมำณงำนมำกขึน้ จึงต้องใช้ทนุใน
กำรท ำงำนมำกขึน้และบำงหนว่ยงำนยงัไมมี่มำตรกำรประหยดัพลงังำนและสำธำรณปูโภคอ่ืน ๆ 
 พระมหำธรรมรัตน์ ธรรมยำฤทธ์ิ (2550) ได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง กำรด ำเนินงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำลของเทศบำลเมืองหนองคำย จงัหวดัหนองคำย ตำมควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำร
ชุมชน ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ระดับควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรชุมชนท่ีมีต่อด ำเนินงำนตำม  
ธรรมำภิบำลของเทศบำลเมืองหนองคำย จงัหวดัหนองคำย โดยรวมพบว่ำอยู่ในระดบัปำนกลำง 
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เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำอยู่ในระดบัปำนกลำง 6 ด้ำน เรียงล ำดบัคำ่เฉล่ียจำกมำกไปน้อย 
ดงันี ้ด้ำนหลกัคณุธรรม ด้ำนหลกัส ำนึกรับผิดชอบ ด้ำนหลกัควำมคุ้มค่ำ ด้ำนหลกันิติธรรม ด้ำน
หลกัควำมโปร่งใส และด้ำนท่ีมีค่ำเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือด้ำนหลักกำรมีส่วนร่วม 2) กำรเปรียบเทียบ
ระดับควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรชุมชนท่ีมีต่อกำรด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของ
เทศบำลเมืองหนองคำย จงัหวดัหนองคำย จ ำแนกตำมอำชีพ โดยรวมและรำยด้ำนทกุด้ำนมีควำม
แตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ทศัสุนีย์ โตมี (2550) ท ำกำรศึกษำถึงทศันะของสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ีมีต่อ
กำรบริหำรงำนโดยใช้หลกัธรรมำภิบำลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจงัหวดัอตุรดิตถ์ ผลกำรวิจยั
มีดงันี ้1) ทศันะของสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ีมีตอ่กำรบริหำรงำนโดยใช้หลกัธรรมำภิบำล
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ในแต่ละด้ำน พบว่ำในภำพรวมอยู่ในระดับมำก      
2) ผลกำรเปรียบเทียบทัศนะของสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ีมีต่อกำรบริหำรงำนโดยใช้
หลกัธรรมำภิบำลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจงัหวดัอตุรดิตถ์ในแตล่ะด้ำน จ ำแนกตำมเพศ อำย ุ
ระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ พบว่ำ สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ีมี เพศ และระดับ
กำรศกึษำท่ีตำ่งกนั มีทศันะตอ่กำรบริหำรงำนโดยใช้หลกัธรรมำภิบำลในองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล
จงัหวดัอุตรดิตถ์ไม่แตกต่ำงกัน ส่วนสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ีมีอำยุ อำชีพ และรำยได้    
ท่ีแตกต่ำงกันมีทัศนะต่อกำรบริหำรงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำลในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จังหวัดอุตรดิตถ์ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 3) ควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับกำรน ำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจงัหวดัอตุรดิตถ์ ทัง้ 6 ด้ำน ได้แก่ หลกันิติธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควรตรำกฎหมำย 
ข้อบงัคบัของต ำบลให้ทนัสมยัเป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับของชมุชน และควรจดัให้มีกำรอบรมด้ำน
กฎหมำยให้แก่พนกังำนและสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้มีควำมรู้มำกขึน้ หลกัคณุธรรม 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควรมีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีในกำรปฏิบตัิงำนให้ชดัเจน หลกัควำมโปร่งใส 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควรมีกำรจัดตัง้ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นจริงและ
สำมำรถตรวจสอบได้ หลกักำรมีส่วนร่วม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควรจดัให้มีเวทีประชำคมอยำ่ง
น้อยปีละ 2 ครัง้ หลกัส ำนึกรับผิดชอบ องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลควรตระหนกัถึงอ ำนำจหน้ำท่ี และ
ควรเอำใจใสต่อ่ปัญหำชมุชน มีควำมกระตือรือร้นในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
โดยไม่เลือกปฏิบตัิ หลกัควำมคุ้มค่ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควรยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงใน
กำรบริหำรงำน โดยด ำเนินกำรโครงกำรท่ีเกิดประโยชน์ตอ่ประชำชนอย่ำงคุ้มคำ่ 
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 คณุำกร กรสิงห์ (2550: จ-ฉ) ได้ศกึษำเร่ือง กำรศกึษำเปรียบเทียบกำรน ำหลกัธรรมำภิบำล
มำใช้ในองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลจงัหวดันครสวรรค์ ผลกำรศกึษำมีดงันี ้1) กำรศกึษำเปรียบเทียบ
กำรน ำหลกัธรรมำภิบำลมำใช้ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพบวำ่ องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลท่ีมีกำร
น ำหลกัธรรมำภิบำลมำใช้ค่อนข้ำงมำกได้แก่ อบต.บ้ำนแดน อบต. กลำงแดด อบต. ทับกฤชใต้ 
สว่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ีมีกำรน ำหลกัธรรมำภิบำลมำใช้คอ่นข้ำงน้อย ได้แก่ อบต. เกรียงไกร 
อบต.หนองยำว และอบต. โคกหม้อ 2) กำรศึกษำปัญหำและอุปสรรคในกำรน ำหลกัธรรมำภิบำล
มำใช้ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พบว่ำ อบต.ทัง้ 6 แห่ง มีปัญหำในหลกักำรส ำคญั ๆ คล้ำยคลึงกัน 
ได้แก่ ปัญหำหลักกำรมีส่วนร่วม คือ ประชำชนมีพฤติกรรมกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมต ่ำ  ปัญหำหลัก
ควำมโปร่งใส คือ อบต. ไม่คอ่ยมีกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสอย่ำงต่อเน่ือง และมกัเป็นกำรตรวจสอบ
ด้ำนเดียว คือ ตรวจสอบจำกเอกสำรเป็นหลัก ปัญหำหลักนิติธรรม ได้แก่ ไม่ค่อยมีกำรเผยแพร่
กฎระเบียบให้ประชำชนได้รับทรำบ ปัญหำหลกัคุณธรรม คือ ไม่ค่อยมีกำรอบรมเร่ืองคุณธรรม
อย่ำงต่อเน่ือง ปัญหำหลักส ำนึกรับผิดชอบคือ อบต. ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอำใจใส่ปัญหำชุมชน
เท่ำท่ีควร ปัญหำหลกัควำมคุ้มคำ่ คือโครงกำรบำงเร่ืองไม่สำมำรถท ำได้ เน่ืองจำกงบประมำณไม่
เพียงพอ ปัญหำหลักควำมเสมอภำค คือ ยังคงมีกำรเลือกปฏิบัติ  3) ปัจจัยทำงกำรเมืองและ
ทำงกำรบริหำรท่ีส่งผลตอ่กำรน ำหลกัธรรมำภิบำลมำใช้ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พบว่ำปัจจยั
ทำงกำรเมืองทัง้ภำยในและภำยนอกเป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อกำรน ำหลักธรรมำภิบำลมำใช้    
โดยปัจจัยกำรเมืองภำยในได้แก่ ควำมสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำงฝ่ำยนิติบัญญัติกับฝ่ำยบริหำร 
ควำมสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำงฝ่ำยข้ำรำชกำรกำรเมืองกับข้ำรำชกำรประจ ำ  และปัจจัยกำรเมือง
ภำยนอกได้แก่ ควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับข้ำรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ควำมสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กรเอกชน ประชำชน ควำมสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำงองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลอ่ืน และควำมสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำงนักกำรเมืองระดับท้องถ่ินและระดับชำติ       
ส่วนปัจจยัทำงกำรบริหำร อนัได้แก่ โครงสร้ำงระบบงำน ทรัพยำกรทำงกำรบริหำร ได้แก่ บุคลำกร 
และงบประมำณ เป็นปัจจยัรองท่ีส่งผลตอ่กำรน ำหลกัธรรมำภิบำลมำใช้ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
นอกจำกนีปั้จจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลตอ่กำรน ำหลกัธรรมำภิบำลมำใช้ คือ เกณฑ์กำรประเมินและรำงวลั
ตอบแทน 
 วำสนำ ธรรมจักร (2550: ก-ข) ท ำกำรศึกษำสภำพและปัญหำกำรปฏิบัติงำนตำมหลัก  
ธรรมำภิบำลของข้ำรำชกำรประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จังหวัดแพร่ ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
1) สภำพกำรปฏิบตัิงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล 6 ด้ำน คือ หลกันิติธรรม หลกัคณุธรรม หลกัควำม
โปร่งใส หลกักำรมีส่วนร่วม หลกัส ำนึกรับผิดชอบและหลกัควำมคุ้มค่ำ ภำพรวมอยู่ในระดบัมำก 
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เม่ือพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ หลกัควำมโปร่งใสเป็นล ำดับแรก รองลงมำคือหลกัส ำนึกรับผิดชอบ 
หลกันิติธรรม หลักคณุธรรม หลกักำรมีส่วนร่วม และหลกัควำมคุ้มค่ำ ตำมล ำดบั  2) ปัญหำกำร
ปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 6 ด้ำน พบว่ำ ปัญหำกำรปฏิบัติงำนตำมหลักนิติธรรมของ
พนักงำนประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดแพร่ คือ กำรประเมินผลไม่สะท้อนสภำพกำร
ปฏิบตัิงำนจริง ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นโดยไม่ค ำนึงถึงควำมถูกต้องตำมระเบียบ ประชำชน
ยงัให้ควำมส ำคญักบักำรปฏิบตัติำมข้อบงัคบัน้อย ประชำชนตอ่ต้ำนระเบียบข้อบงัคบั ผู้ประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนมีควำมสัมพันธ์ส่วนตวักับคณะผู้บริหำร และข้อบัญญัติต่ำง ๆ มิได้บัญญัติจำก
สภำพควำมเป็นจริงของพืน้ท่ี ปัญหำกำรปฏิบตัิงำนตำมหลกัคณุธรรม พบว่ำ กิจกรรมกำรพฒันำ
เน้นแตด้่ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน ไม่มีแผนกำรพฒันำบคุลำกรด้ำนคณุธรรม จริยธรรมชดัเจน และไม่
มีกิจกรรมด้ำนกำรพฒันำคณุธรรม จริยธรรมแก่ประชำชน  ปัญหำกำรปฏิบตัิงำนตำมหลกัควำม
โปร่งใส พบว่ำประชำชนไม่เข้ำใจกำรใช้งบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประชำชนยัง
เข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริงน้อย ปัญหำกำรปฏิบตัิงำนตำมหลกักำรมีส่วนร่วม คือ แผนพฒันำ
ต ำบลยงัไม่ได้ตอบสนองและแก้ปัญหำท่ีแท้จริงของชมุชน ยงัไม่มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ประชำชนท่ีเป็นรูปธรรม ปัญหำกำรปฏิบตัิงำนตำมหลักส ำนึกรับผิดชอบ คือ พนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลยงัมิได้รักษำวินยัตำมระเบียบของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด ปัญหำกำรปฏิบตัิงำน
ตำมหลักควำมคุ้ มค่ำ คือ พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำดกำรประหยัดพลังงำนและ
สำธำรณูปโภค เช่น กำรใช้ไฟฟ้ำ กำรใช้เคร่ืองปรับอำกำศ 3) แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรปฏิบตัิงำน
ตำมหลกัธรรมำภิบำลของพนกังำนประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในจงัหวดัแพร่ มี 3 ด้ำน คือ 
ด้ำนทรัพยำกร ด้ำนกระบวนกำร และด้ำนบริกำร 

สงวน ค ำรศ (2551) ท ำกำรศึกษำถึงควำมคิดเห็นของประชำชนท่ีมีตอ่กำรบริหำรจดักำร
ตำมหลกัธรรมำภิบำลของเทศบำลต ำบลท่ำวงัผำ อ ำเภอท่ำวงัผำ จงัหวดัน่ำน ผลกำรวิจยัมีดงันี  ้ 
1) ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นของประชำชนท่ีมีตอ่กำรบริหำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภิบำลของ
เทศบำลต ำบลท่ำวงัผำ อ ำเภอท่ำวงัผำ จงัหวดัน่ำน โดยภำพรวมทัง้ 6 หลกั อยู่ในระดบัเห็นด้วย 
ซึ่งได้แก่หลกันิติธรรม หลกัคณุธรรม หลกัควำมโปร่งใส หลกักำรมีส่วนร่วม หลกัส ำนึกรับผิดชอบ
และหลักควำมคุ้มค่ำ 2) ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชำชนท่ีมีต่อกำรบริหำรจัดกำร
เทศบำลตำมหลกัธรรมำภิบำลของเทศบำลท่ำวงัผำ ทัง้ 6 หลกั ได้แก่ หลกันิติธรรม เทศบำลควร
สร้ำงงำนในชุมชน หลกัคณุธรรม เทศบำลควรมีกำรประชำสมัพนัธ์ให้ชุมชนรับทรำบในเร่ืองกำร
จดัซือ้จดัจ้ำง และควรให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบข้อมลูกำรจดัซือ้จดัจ้ำงได้ หลกักำรมีส่วนร่วม 
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เทศบำลควรสร้ำงงำนในชุมชน หลักควำมคุ้มค่ำ เทศบำลควรสนับสนุนงบประมำณให้ชุมชน
ประดษิฐ์เศษวสัด ุและควรเพิ่มเบีย้ยงัชีพให้กบัผู้สงูอำย ุ

ศวิพำ สิริจำมร (2552) ได้ศกึษำวิจยัเร่ือง ธรรมำภิบำลในกำรจดักำรสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน: กรณีศึกษำเทศบำลเมืองศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี พบว่ำ 1) หลักนิติธรรม 
เทศบำลเมืองศรีรำชำได้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในกำรออกกฎระเบียบต่ำง ๆ 
นโยบำยและแผนงำนมำจำกปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน และบงัคบัใช้กฎระเบียบ
อย่ำงเสมอภำค 2) หลกัคณุธรรม มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอกเพ่ือป้องกนักำรทจุริต
คอร์รัปชัน่ ให้ประชำชนมีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำ่ง ๆ ส่งเสริมด้ำนคณุธรรมและ
จริยธรรมให้กับบุคลำกรและประชำชน 3) หลกัควำมโปร่งใส มีกำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรผ่ำนส่ือ
ต่ำง ๆ ให้กับประชำชน และมีช่องทำงในกำรรับฟังควำมคิดเห็นและข้อร้องเรียนจำกประชำชน  
4) หลกักำรมีส่วนร่วม เทศบำลได้บริหำรจดักำรแบบมีส่วนร่วมในทกุ ๆ ด้ำน สนบัสนนุให้ประชำชน
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตดัสินใจและกระบวนกำรพัฒนำ รวมทัง้กำรเฝ้ำระวงัและกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 5) หลักส ำนึกรับผิดชอบ มีผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ี
รับผิดชอบงำนท่ีชัดเจน มีควำมรวดเร็วในกำรแก้ปัญหำ โดยกำรลดขัน้ตอนในกำรปฏิบัติงำน 
สำมำรถใช้งบประมำณด้ำนสิ่งแวดล้อมและคณุภำพชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 6) หลกัควำมคุ้มคำ่ 
กำรบริหำรโดยยดึหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทรัพยำกรอยำ่งประหยดั ตลอดจนอนรัุกษ์และ
ฟืน้ฟูทรัพยำกรธรรมชำตภิำยในท้องถ่ินท ำให้ประชำชนมีคณุภำพชีวิตท่ีดีขึน้ อยู่ในสภำพแวดล้อม
ท่ีดี ปัจจัยภำยในท่ีเป็นจุดแข็ง ได้แก่ ผู้ บริหำรมีวิสัยทัศน์ เสียสละและควำมมุ่งมั่น บุคลำกรมี
ควำมรู้ ทักษะ มีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง และให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี มียุทธศำสตร์ 
แผนงำน โครงกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมชดัเจน มีกำรจดัสรรงบประมำณอย่ำงเพียงพอ กำรน ำเทคโนโลยี
มำใช้ สร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมท่ีดีในองค์กร จุดอ่อนได้แก่ บุคลำกรในระดับปฏิบัติงำนไม่
เพียงพอ นโยบำยยงัไม่ครอบคลมุปัญหำสิ่งแวดล้อมทัง้หมด และโครงสร้ำงกำรบริหำรยงัมีลกัษณะ
เป็นระบบรำชกำรซึง่ท ำให้เกิดควำมลำ่ช้ำเป็นบำงกรณี ปัจจยัภำยนอกท่ีเป็นโอกำสได้แก่ พืน้ท่ีเป็น
แหล่งเศรษฐกิจและแหลง่ท่องเท่ียว ควำมร่วมมือจำกผู้น ำชมุชนและประชำชน และหนว่ยงำนตำ่ง ๆ 
ข้อจ ำกดัได้แก่ เป็นท่ีรำบเชิงเขำเลียบชำยฝ่ังทะเล ท ำให้ได้รับผลกระทบจำกน ำ้เสีย และขยะจำก
พืน้ท่ีข้ำงเคียง ประชำกรแฝงไม่ให้ควำมร่วมมือ และไม่สำมำรถควบคมุผู้ รับเหมำท่ีน ำงำนไปจ้ำง
ต่อได้ บทเรียนส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน ๆ ได้แก่ กำรมีวิสัยทัศน์ ควำมมุ่งมั่นและ
เสียสละของผู้บริหำร กำรให้ควำมส ำคญักับกำรดูแลรักษำทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม กำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม มีกำรศึกษำควำมเหมำะสมของโครงกำรและ



66 

ตรวจสอบติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเน่ือง สร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และกำร
ได้รับควำมร่วมมือจำกหนว่ยงำนภำยนอกและองค์กรตำ่ง ๆ 

รัตน์ติกรณ์ จีนบุตร (2552) ท ำกำรศึกษำควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรงำน
ตำมหลักธรรมำภิบำลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเขตอ ำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
ผลกำรวิจัยมีดงันี  ้1) ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเขตอ ำเภอโพนสวรรค์ จงัหวดันครพนม โดยภำพรวมพบวำ่อยูใ่นระดบั
ปำนกลำง เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน โดยเรียงล ำดบัค่ำเฉล่ียจำกมำกไปน้อยได้ดงันี ้หลกักำรมี
ส่วนร่วม หลกัคณุธรรม หลักควำมโปร่งใส หลกัส ำนึกรับผิดชอบ หลกัควำมคุ้มค่ำ หลักนิติธรรม  
2) กำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของประชำชนตอ่กำรบริหำรงำนตำมหลกัธรรมำภิบำลขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลในเขตอ ำเภอโพนสวรรค์ จงัหวดันครพนม จ ำแนกตำมปัจจยัคณุลักษณะส่วน
บุคคลด้ำนเพศ อำยุ อำชีพ และรำยได้ต่อเดือนโดยภำพรวม  พบว่ำไม่แตกต่ำงกัน ส่วนปัจจัย
ลกัษณะส่วนบคุคลด้ำนระดบักำรศึกษำ โดยภำพรวม พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญั
ทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือจ ำแนกเป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนหลกัคณุธรรม มีควำมแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 3) แนวทำงส่งเสริมกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนตำมหลัก  
ธรรมำภิบำลในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ได้แก่ กำรรณรงค์สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ ปลูกฝัง
จิตส ำนกึ คำ่นิยมวฒันธรรมประชำธิปไตย ธรรมำภิบำลแก่เยำวชน และประชำชนทกุกลุ่ม ทกุภำค
สว่นในสงัคมอย่ำงตอ่เน่ืองอย่ำงจริงจงั รวมทัง้พัฒนำภำวะควำมเป็นผู้น ำประชำธิปไตยท่ีมีคณุธรรม
จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสงัคมทุกระดบัให้เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในชุมชน พฒันำระบบรำชกำร
และข้ำรำชกำรสว่นท้องถ่ิน ให้ยดึหลกัธรรมำภิบำลในกำรปฏิบตัิรำชกำรและให้บริกำรแก่ประชำชน 

ช่อทิพย์ เกษรทอง (2553: ค-ง) ท ำกำรศกึษำแนวทำงกำรพฒันำกำรปฏิบตัิงำนตำมหลกั
ธรรมำภิบำลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในเขตอ ำเภอขำณุวรลักษบุรี จังหวัดก ำแพงเพชร 
พบว่ำ 1) สภำพกำรปฏิบตัิงำนตำมหลกัธรรมำภิบำลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเขตอ ำเภอ
ขำณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก ำแพงเพชร อยู่ในระดบัปำนกลำง เม่ือพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำด้ำนกำร
บริกำรประชำชนและด้ำนบริหำรจัดกำรอยู่ในระดบัน้อย 2) ปัญหำกำรปฏิบตัิงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำลขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบล ในเขตอ ำเภอขำณวุรลกัษบรีุ จงัหวดัก ำแพงเพชร อยูใ่น
ระดบัปำนกลำง เม่ือพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรบริกำรประชำชนและด้ำนบริหำรจดักำรอยู่
ในระดบัมำก 3) แนวทำงกำรพฒันำกำรปฏิบตัิงำนตำมหลกัธรรมำภิบำลขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลในเขตอ ำเภอขำณุวรลกัษบรีุ จงัหวดัก ำแพงเพชร ด้ำนกำรบริหำรจดักำร ผู้บริหำร อบต.และ
พนกังำนส่วนต ำบล ควรมีกำรให้ควำมรู้ประชำชนเก่ียวกบักำรท ำแผนพฒันำท้องถ่ินและข้อจ ำกดั
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ในเร่ืองงบประมำณ ตลอดจนกำรจดัเวทีประชำคมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน เพ่ือน ำมำ
ประกอบ กำรพิจำรณำในทุกเร่ือง ด้ำนกำรบริกำรประชำชน ผู้บริหำร อบต. ควรมีกำรจดัประชุม
พนกังำนก่อนจะด ำเนินงำนหรือโครงกำรตำ่ง ๆ เพ่ือให้กำรท ำงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกนัและมี
ชอ่งทำงกำรเผยแพร่ข้อมลูขำ่วสำรหลำย ๆ ชอ่งทำง 

วรญำ จตุพัฒน์รังสี (2553: ง-จ) ได้ท ำกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรแบบ 
ธรรมำภิบำลกบัประสิทธิผลกำรบริหำรงำนของเทศบำลต ำบลบอ่แฮ้ว อ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำปำง 
ผลกำรวิจยัพบว่ำ 1) เทศบำลต ำบลบอ่แฮ้วมีระดบักำรปฏิบตัิงำนตำมหลกัธรรมำภิบำลในภำพรวม 
อยู่ในระดบัสูง เม่ือพิจำรณำในแต่ละด้ำนพบว่ำกำรปฏิบตัิงำนตำมหลักนิติธรรมมีระดบัสูงท่ีสุด 
หลกัควำมโปร่งใส หลกักำรมีส่วนร่วม หลกัส ำนึกรับผิดชอบ หลกัควำมคุ้มค่ำ และหลกัคณุธรรม
ตำมล ำดบั 2) เทศบำลต ำบลบ่อแฮ้วมีระดบัประสิทธิผลกำรบริหำรงำนในภำพรวมอยู่ในระดบัสูง 
เม่ือพิจำรณำในแต่ละด้ำน พบว่ำประสิทธิผลกำรบริหำรงำนในด้ำนควำมสำมำรถในกำรผลิตมี
ระดบัสงูสดุ ควำมมัน่คง กำรอยูร่อด กำรพฒันำ กำรได้มำซึ่งทรัพยำกร ควำมสำมำรถในกำรปรับตวั 
ควำมพึงพอใจในงำน ประสิทธิภำพ และควำมเจริญเติบโตขององค์กำรอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด         
3) กำรบริหำรงำนแบบธรรมำภิบำลของเทศบำลต ำบลบ่อแฮ้วมีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิผล    
กำรบริหำรงำนของเทศบำลต ำบลบอ่แฮ้ว ในกำรทดสอบควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงธรรมำภิบำลในแต่
ละด้ำนทัง้หมด 6 ด้ำน กับประสิทธิผลกำรบริหำรงำนของเทศบำลต ำบลบ่อแฮ้ว ผลกำรศึกษำมี
เพียง 2 ด้ำนเท่ำนัน้ ท่ีมีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิผลกำรบริหำรงำนคือ หลักคุณธรรมและหลัก
ควำมคุ้มคำ่ โดยหลกัคณุธรรมอยูใ่นระดบัสงูสดุ จะเห็นวำ่บคุลำกรในเทศบำลต ำบลบอ่แฮ้ว จะให้
ควำมส ำคญักับหลกัคุณธรรมและหลกัควำมคุ้มค่ำเพียง 2 หลกัในกำรบริหำรและด ำเนินกิจกำร
ภำยในองค์กร 

จำกกำรศึกษำงำนวิจัยต่ำง ๆ พบได้ว่ำ มีกำรศึกษำหลำยประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับหลัก    
ธรรมำภิบำล แต่ยังไม่ได้มีผู้ ศึกษำถึงทัศนคติของนำยกเทศมนตรี และปลัดเทศบำล รอง
ปลดัเทศบำลตอ่กำรน ำหลกัธรรมำภิบำลไปใช้ในเทศบำล และวิธีปฏิบตัขิองเทศบำลในกำรน ำหลกั
ธรรมำภิบำลไปใช้ ดงันัน้ กำรศึกษำครัง้นีจ้ะช่วยท ำให้ทรำบเร่ืองกำรน ำหลกัธรรมำภิบำลมำปรับ
ใช้ในเทศบำลได้ดียิ่งขึน้ 



บทที่ 3 
 

ระเบียบวธีิการวจิัย 
 

 การศึกษาเร่ือง “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กรณีศึกษาเทศบาลในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ” ผู้ ศึกษาได้ใช้กระบวนการวิจัยในเชิง
คณุภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้
 
3.1 วิธีการศึกษา 
 
 ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ใช้วิธีการศกึษา 2 วิธีดงัต่อไปนี ้คือ วิธีท่ีหนึ่ง การวิจยัเอกสาร 
(Documentary Research) แหล่งข้อมูลประเภทนี ้ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เอกสารของทางราชการต่าง ๆ เอกสารสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ ของเทศบาล เพ่ือใช้
ประกอบในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัครัง้นี ้และใช้อ้างอิงในการเขียนรายงานการวิจยั  
และวิธีท่ีสอง ได้แก่ การสัมภาษณ์ (Interview) โดยในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยจะเก็บข้อมูลจาก    
การสัมภาษณ์เป็นหลัก ซึ่งได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายคือนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล         
รองปลดัเทศบาล รวมทัง้สิน้ 8 คน 
 
3.2 การเลือกพืน้ที่ศึกษา 
 
 ผู้วิจยัเลือกพืน้ท่ีศกึษาซึ่งเป็นสงัคมเมืองจากจงัหวดัท่ีเป็นปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 
ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีได้รับอิทธิพลและผลกระทบจากความเจริญในทกุ ๆ ด้านของกรุงเทพมหานคร ท่ีเป็น
เมืองศนูย์กลางความเจริญ (Primate City) ทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม การคมนาคม การศกึษา 
สาธารณสขุ ฯลฯ โดยเฉพาะการขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ เพ่ือสนองตอบความต้องการ
ของผู้บริโภค จึงมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงไปถึงภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การเกษตร     
ท่ีอยู่อาศยั การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เส้นทางคมนาคม การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
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การขนส่ง ฯลฯ โดยจงัหวดัท่ีเป็นปริมณฑลของกรุงเทพมหานครมีทัง้หมด 5 จงัหวดั ได้แก่ ปทมุธานี 
นนทบรีุ สมทุรปราการ สมทุรสาคร และนครปฐม ซึง่ถือได้วา่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเป็นสงัคมเมืองสงู 
 จากข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดีประจ าปี    
2546-2552 และปี 2554 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พบว่า จงัหวดั
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครทัง้ห้าจงัหวดั มีเทศบาลท่ีได้รับรางวลัการบริหารจดัการท่ีดี จ าแนก
รายอ าเภอ ได้ตามตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที่  3.1  ข้อมูลจ านวนเทศบาลของจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานครท่ีเคยได้รับรางวัล    

การบริหารจดัการท่ีดีประจ าปี 2546-2552 และปี 2554 จ าแนกรายอ าเภอ 
 

จังหวัด อ าเภอ เทศบาลที่ได้รางวัล : 
เทศบาลทัง้หมด 

ร้อยละ 

ปทมุธานี เมืองปทมุธานี  0 : 10 0.00 
ธญับรีุ  2 : 4 50.00 
ลาดหลมุแก้ว 0 : 3 0.00 
ล าลกูกา  0 : 5 0.00 
สามโคก 0 : 2 0.00 
หนองเสือ 0 : 1 0.00 
คลองหลวง 0 : 2 0.00 

นครปฐม เมืองนครปฐม  3 : 7  42.86 
ก าแพงแสน  0 : 1 0.00 
นครชยัศรี 0 : 3 0.00 
พทุธมณฑล  0 : 2 0.00 
ดอนตมู 1 : 1 100.00 
บางเลน 0 : 4 0.00 
สามพราน 0 : 5  0.00 

สมทุรปราการ เมืองสมทุรปราการ  1 : 7  14.29 
บางบอ่ 0 : 4  0.00 
บางพลี 0 : 2  0.00 



70 

ตารางท่ี 3.1  (ตอ่) 
 

จังหวัด อ าเภอ เทศบาลที่ได้รางวัล : 
เทศบาลทัง้หมด 

ร้อยละ 

 บางเสาธง  - - 
พระประแดง 0 : 3 0.00 
พระสมทุรเจดีย์ 0 : 2  0.00 

นนทบรีุ เมืองนนทบรีุ  1 : 3  33.34 
บางกรวย 0 : 3  0.00 
บางบวัทอง 0 : 2    0.00 
ไทรน้อย  0 : 1 0.00 
ปากเกร็ด 1 : 2 50.00 
บางใหญ่ 0 : 5  0.00 

สมทุรสาคร เมืองสมทุรสาคร 2 : 5  40.00 
กระทุม่แบน 1 : 4  25.00 
บ้านแพ้ว 0 : 3    0.00 

 
 จากตารางท่ี 3.1 พบว่า อ าเภอของจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานครท่ีมีร้อยละของ
จ านวนเทศบาลที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจ าปี 2546-2552 และปี 2554 
เปรียบเทียบกบัเทศบาลทัง้หมดในอ าเภอ ท่ีมีค่าตัง้แตร้่อยละ 50 ขึน้ไป มีทัง้หมด 3 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม และอ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบรีุ  
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ตารางท่ี 3.2  รายช่ือเทศบาลทัง้หมดท่ีอยูใ่นอ าเภอท่ีมีร้อยละของจ านวนเทศบาลท่ีเคยได้รับรางวลั
เปรียบเทียบกบัจ านวนเทศบาลทัง้หมดในอ าเภอ ท่ีมีคา่ตัง้แตร้่อยละ 50 ขึน้ไป 

 
 
 
 

อ าเภอ จังหวัด 

 
 
 

เทศบาล 

 
 

เคย
ได้รับ
รางวัล 

 
 

เทศบาล 
ขนาด 

 
 

พืน้ท่ี 
(ตร.
กม.) 

 
 

ประชากร 
(คน) 

ความ
หนาแน่น
ของ

ประชากร 
(คน/   

ตร.กม.) 
อ.ธญับรีุ จ.ปทมุธานี ทน. รังสิต / ใหญ่ 20.80 77,661 3,734 

ทม. บงึย่ีโถ / กลาง 15.40 24,230 1,573 
ทม. สนัน่รักษ์  กลาง 38.40 16,002 417 
ทต. ธญับรีุ  กลาง 30.78 40,774 1,325 

อ. ดอนตมู จ. นครปฐม ทต. สามง่าม / กลาง 4.40 12,,556 2,854 
อ. ปากเกร็ด จ. นนทบรีุ ทน. ปากเกร็ด / ใหญ่ 36.04 152,881 4,242 

ทต. บางพลบั  เลก็ 8.31 7,746 932 

 
เม่ือพิจารณาข้อมูลในแต่ละอ าเภอท่ีมีร้อยละของจ านวนเทศบาลท่ีเคยได้รับรางวัล

เปรียบเทียบกบัจ านวนเทศบาลทัง้หมดในแตล่ะอ าเภอท่ีมีคา่ตัง้แตร้่อยละ 50 ขึน้ไป ตามตารางท่ี 3.2 
จะพบว่า อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี ประกอบด้วยส่ีเทศบาล คือ เทศบาลนครรังสิต เทศบาล
เมืองสนัน่รักษ์ เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ และเทศบาลต าบลธัญบรีุ ส่วนอ าเภอดอนตมู จงัหวดันครปฐม 
มีเพียงเทศบาลเดียวคือเทศบาลต าบลสามง่าม และอ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ มีสองเทศบาล 
ได้แก่ เทศบาลนครปากเกร็ดและเทศบาลต าบลบางพลบั 
 จากข้อมูลข้างต้น อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สามารถใช้เป็นตวัแทนในการศึกษา   
ธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลในจงัหวดัปริมณฑล เน่ืองจาก มีทัง้
เทศบาลท่ีเคยได้ รับรางวัลและไม่ได้ รับรางวัล ประกอบด้วยเทศบาลทัง้สามรูปแบบ คือ      
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล โดยสามารถเป็นตวัแทนของเทศบาลขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ โดยการวิจัยครัง้นีจ้ะศึกษาเทศบาลทุกแห่งของอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
ได้แก่ หนึ่ง เทศบาลนครรังสิต ต าบลประชาธิปัตย์ สอง เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ต าบลบึงน า้รักษ์ 
สาม เทศบาลเมืองบงึย่ีโถ ต าบลบงึย่ีโถ และส่ี เทศบาลต าบลธญับรีุ ต าบลล าผกักดู 
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3.3 ประเดน็ที่ใช้ในการศึกษา 
 
 ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน กรณีศกึษาเทศบาลในอ าเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี จากประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้
 
 3.3.1 ข้อมูลพืน้ฐานผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีส าคัญ 

3.3.1.1 ช่ือ-สกลุ 
3.3.1.2 อาย ุ
3.3.1.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
3.3.1.4 สถาบนัท่ีจบการศกึษา 
3.3.1.5 ประวตักิารฝึกอบรม 
3.3.1.6 สถานภาพ 
3.3.1.7 อาชีพหลกัของครอบครัว 
3.3.1.8 ประสบการณ์การท างานในอดีต 
3.3.1.9 ระยะเวลาในการด ารงต าแหนง่ 
 

3.3.2 การน าหลักธรรมาภบิาลไปใช้ในเทศบาล 
3.3.2.1 หลกันิตธิรรม 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็น
ในการออกเทศบญัญตัติา่ง ๆ หรือไม ่อยา่งไร 

2) มีการน าปัญหาหรือความต้องการของประชาชนมาก าหนดเป็น
เทศบญัญตัหิรือไม ่อยา่งไร 

3) มีมาตรการในการน าเทศบญัญัติมาบงัคบัใช้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
อยา่งไร 

3.3.2.2 หลกัคณุธรรม 
1) มีหลกัหรือคตธิรรมในการท างานอยา่งไร 
2) ในการบริหารงานบคุคลมีการใช้หลกัการใด 
3) มีการเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรมในการท างานแก่บคุลากรอย่างไร 
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3.3.2.3 หลกัความโปร่งใส 
1) มีการเปิดเผยและเผยแพร่เอกสารข้อมลูท่ีไม่มีชัน้ความลบัตอ่สาธารณะ

อยา่งไร 
2) มีขัน้ตอนการเข้าถึงข้อมลูเอกสารท่ีเผยแพร่อยา่งไร 
3) มีการจดัตัง้คณะกรรมการติดตามประเมินผลงานจากทกุภาคส่วนหรือไม่ 

อยา่งไร 
4) มีมาตรการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งไร 

3.3.2.4 หลกัการมีสว่นร่วม 
1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีชอ่งทางในการเข้ามามีสว่นร่วม อยา่งไร 
2) น าความต้องการของประชาชนและภาคีอ่ืน ๆ บรรจุลงในแผนพัฒนา

เทศบาลประจ าปี และแผนพฒันาเทศบาลประจ า 3 ปี หรือไม ่อยา่งไร 
3) มีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีอ่ืน ๆ ในการ

ด าเนินการในกิจกรรมตา่ง ๆ ของเทศบาลอยา่งไร 
4) มีวิธีการสร้างจิตส านกึการมีสว่นร่วมของประชาชนอยา่งไร 

3.3.2.5 หลกัส านกึรับผิดชอบ 
1) มีผู้ รับผิดชอบและโครงสร้างขององค์กรมีความเหมาะสมและเพียงพอ

หรือไม ่อยา่งไร 
2) มีการจดัประชมุผู้ เก่ียวข้องมากน้อยเพียงไร 
3) เทศบาลมีความรวดเร็วในการปฏิบตัิงานเพื่อมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับ

บริการหรือไม ่อยา่งไร 
4) เทศบาลมีการพัฒนาการบริการพืน้ฐานให้มีความเพียงพอและทั่วถึง

อยา่งไร 
3.3.2.6 หลกัความคุ้มคา่ 

1) มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุ้มคา่หรือไม ่อยา่งไร 
2) เทศบาลมีการปรับปรุงการให้บริการเพื่อลดขัน้ตอนท่ีล่าช้าในการ

ด าเนินงานอยา่งไร 
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 3.3.3 ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภบิาลไปใช้ 
3.3.3.1 เทศบาลประสบปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน

หนว่ยงานอยา่งไรบ้าง 
3.3.3.2 เทศบาลมีการแก้ไขปัญหาและขจดัอปุสรรคเหล่านัน้อยา่งไร 

 
3.3.4 ผลกระทบจากการน าหลักธรรมาภบิาลไปใช้ 

 การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในเทศบาลเกิดผลกระทบอยา่งไรบ้าง 
 
3.4 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 
 
 เน่ืองจากการศกึษาในครัง้นี ้ผู้วิจยัก าหนดให้สมัภาษณ์นายกเทศมนตรี ในฐานะหวัหน้า
คณะผู้ บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฝ่ายการเมือง และปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล        
ในฐานะผู้ บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายประจ า ผู้ วิจัยมองว่าผู้บริหารท้องถ่ินมีความส าคัญและ       
มีอิทธิพลต่อการก าหนดทิศทางการท างาน โดยเฉพาะการน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้     
ในการบริหารงานของเทศบาล 

ประชากรในการศึกษาครัง้นี ้คือ นายกเทศมนตรีเทศบาล และปลัดเทศบาล รองปลัด 
เทศบาล ในอ าเภอธัญบรีุ โดยการศกึษาวิจยัในครัง้นีผู้้ศกึษาได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 8 คน 
แบง่เป็น 2 กลุ่ม ดงันี ้กลุ่มแรกคือนายกเทศมนตรี รวมทัง้สิน้จ านวน 4 คน ได้แก่ นายกเทศมนตรี
นครรังสิต นายกเทศมนตรีเมืองสนัน่รักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองบงึย่ีโถ และนายกเทศมนตรีต าบล
ธญับรีุ และกลุ่มท่ีสองคือปลดัเทศบาลและรองปลดัเทศบาล รวมทัง้สิน้จ านวน 4 คน ได้แก่ รองปลดั 
เทศบาลนครรังสิต รองปลดัเทศบาลเมืองสนัน่รักษ์ รองปลดัเทศบาลเมืองบงึย่ีโถ และปลดัเทศบาล 
ต าบลธัญบุรี โดยมีวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

โดยผู้ วิจยัได้ขออนญุาตท าการสมัภาษณ์ และผู้ ให้ข้อมลูได้รับทราบและยินยอมให้ผู้วิจยั
เปิดเผยข้อมูล รายช่ือ ต าแหน่ง และความคิดเห็นท่ีผู้ ให้ข้อมูลได้ให้ไว้ และผู้ วิจัยได้ขออนุญาต
บนัทึกเสียงในระหว่างการสมัภาษณ์เพ่ือป้องกนัไม่ให้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์บางช่วงขาดหายไป 
และผู้ ให้ข้อมลูได้ให้ความร่วมมือในการตอบค าถามโดยละเอียด แม้ผู้ให้ข้อมลูจะอนญุาตให้ผู้วิจยั
เปิดเผยข้อมลูได้ แตก่ารให้ข้อมลูประกอบการวิจยัอาจจะมีผลกระทบตอ่ตวัของผู้ ให้ข้อมลูไม่วา่จะ
ทางตรงหรือทางอ้อมก็ดี ผู้วิจยัจึงไม่สามารถท่ีจะเปิดเผยช่ือ สกุล และบทสมัภาษณ์โดยละเอียด
ของผู้ให้ข้อมลูได้ 
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3.5 เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 จากลักษณะของข้อมูลในการศึกษาเร่ือง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีศกึษาเทศบาลในอ าเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี ผู้วิจยัได้เลือกใช้เคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 2 ชนิด คือ 
 1) แบบบนัทึกข้อมลูจากเอกสาร (Documentary) ได้แก่ ข้อมลูท่ีได้จากการรวบรวมวิเคราะห์
จากผลงานทางวิชาการ เอกสารการวิจยั วิทยานิพนธ์ หนงัสือราชการท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัครัง้นี ้
 2) แบบสมัภาษณ์ (Interview) ผู้วิจยัได้สร้างแบบสมัภาษณ์จากประเด็นท่ีใช้ในการศกึษา 
และจะสมัภาษณ์ประเดน็อ่ืน ๆ หากประเดน็นัน้ ๆ เก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีงานวิจยัชิน้นีศ้กึษา 
 
3.6 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ผู้วิจยัได้แบง่วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูไว้ 2 ประการดงันี ้
 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร โดยผู้วิจยัเก็บข้อมูลเอกสารจากห้องสมดุมหาวิทยาลยั
ตา่ง ๆ แผนพฒันาเทศบาลประจ าปีและแผนพฒันาเทศบาลประจ า 3 ปี เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ตา่ง ๆ 
ของเทศบาลท่ีท าการศกึษา 
 2) การเก็บรวบรวมจากการสมัภาษณ์ โดยผู้ วิจยัท าการลงเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล จ านวนทัง้หมด 8 คน โดยผู้ ให้ข้อมูลได้
รับทราบและยินยอมให้ผู้ วิจยัเปิดเผยข้อมูล รายช่ือ ต าแหน่ง และความคิดเห็นท่ีผู้ ให้ข้อมูลได้ให้
ข้อมลูไว้ 
 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัย 
  
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาจาก       
การสัมภาษณ์ ผู้ วิจัยจะน าเสนอเรียงประเด็นตามประเด็นท่ีใช้ในการศึกษา แล้ววิเคราะห์โดย   
การอธิบายพรรณนา ซึ่งเทียบเคียงกบัแนวความคดิทฤษฎีท่ีใช้ในการศกึษาวิจยั แล้วจงึน าไปเขียน
รายงานตอ่ไป 
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3.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ืองธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครอง  
                สว่นท้องถ่ิน กรณีศกึษาเทศบาลในอ าเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี 

 
 กรอบแนวคดิในการวิจยัเร่ืองธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กรณีศึกษาเทศบาลในอ าเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานีนี ้ปรับมาจากแนวความคิดเร่ืองหลักการ
กระจายอ านาจ หลกัการปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเทศบาล และแนวคิดธรรมาภิบาลท่ีประมวล
จากนักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี พ.ศ. 2542 (2546: 1-16) เป็นพืน้ฐานท่ีส าคญั ซึ่งในการศึกษา
หลักธรรมาภิบาลนี ้ประกอบด้วย 6 หลัก ได้แก่ นิติธรรม (Rule of Laws) คุณธรรม  (Ethics)  
ความโปร่งใส (Transparency) การมีส่วนร่วม (Participation) ส านึกรับผิดชอบ (Accountability) 
และความคุ้มค่า (Value for Money) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาถึงทศันคติของนายกเทศมนตรี 
และปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในเทศบาล และเพ่ือศึกษา  
ถึงปัญหาและอปุสรรคในการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในเทศบาล เพ่ือให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหา
ตอ่ไป 

การบริหารงาน
เทศบาลของผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ปัญหา/อปุสรรค 

ผลกระทบ 

หลักธรรมาภบิาล 
นิตธิรรม 
คณุธรรม 

ความโปร่งใส 
การมีสว่นร่วม 
ส านกึรับผิดชอบ 
ความคุ้มคา่ 
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บทที่ 4 
 

ผลการศกึษา 

 
 ในบทนีจ้ะน ำเสนอผลกำรศกึษำเร่ือง “ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน กรณีศึกษำเทศบำลในอ ำเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธำนี” โดยมี 9 ประเด็นท่ีส ำคญั คือ 
ข้อมลูพืน้ฐำนของผู้บริหำรท้องถ่ิน กำรใช้หลกันิติธรรม กำรใช้หลกัคณุธรรม กำรใช้หลกัควำมโปร่งใส 
กำรใช้หลักควำมมีส่วนร่วม กำรใช้หลักส ำนึกรับผิดชอบ กำรใช้หลักควำมคุ้มค่ำ ปัญหำและ
อุปสรรคในกำรใช้ธรรมำภิบำล และผลกระทบจำกกำรใช้หลักธรรมำภิบำล โดยผลกำรศึกษำ        
ท่ีได้น ำเสนอในครัง้นีจ้ะเป็นผลกำรศึกษำท่ีได้มำจำกกำรวิจัยคุณภำพ (Qualitative Research) 
ทัง้นีจ้ะเป็นกำรวิเครำะห์ทีละประเดน็ เพ่ือให้เกิดควำมชดัเจนและรัดกมุ ครอบคลมุทกุประเดน็ 
 
4.1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 คณุลกัษณะของนำยกเทศมนตรี ซึ่งเป็นผู้บริหำรท้องถ่ินท่ีมำจำกกำรเลือกตัง้ของประชำชน 
และมีฐำนะเป็นหวัหน้ำคณะผู้บริหำรท้องถ่ิน จำกตำรำงท่ี 4.1 พบว่ำ นำยกเทศมนตรีส่วนใหญ่
เป็นชำยมีอำยุ 52-53 ปี มีเพียง นำมสมมุติ 1 ท่ีมีอำยุเพียง 39 ปี ส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับ
ปริญญำโท มีเพียง นำมสมมุติ 4 ท่ีจบระดบัมัธยมศึกษำตอนปลำย แต่ก ำลังศึกษำต่อในระดบั
ปริญญำตรี สำขำรัฐศำสตร์ โดยนำยกเทศมนตรีส่วนใหญ่จบกำรศกึษำสงูสดุในสำขำทำงรัฐศำสตร์
และรัฐประศำสนศำสตร์ ซึ่งท ำกำรศกึษำเก่ียวกบัหลกักำรบริหำร กำรปกครอง และสำมำรถน ำมำ
ประยกุต์ใช้ในกำรบริหำรงำนท้องถ่ินได้เป็นอย่ำงดี ถึงแม้ว่ำมีเพียง นำมสมมุติ 3 ท่ีจบกำรศกึษำ
สงูสดุในสำขำกำรวำงผงัเมือง แตก็่เป็นกำรศกึษำเก่ียวกับกำรวำงผงัและออกแบบชุมชนเมือง ซึ่ง
สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำนท้องถ่ินได้ในอีกมิติหนึ่ง ในประเด็นกำรศกึษำนีผู้้ วิจยั
มองว่ำ มีส่วนส ำคญัต่อกำรยอมรับจำกประชำชนเป็นอย่ำงมำก เพรำะค่ำนิยมของคนไทย  ให้
ควำมเล่ือมใสศรัทธำกับผู้ ท่ีมีกำรศกึษำสงู เน่ืองจำกมองว่ำผู้ ท่ีมีกำรศึกษำสงู จะเป็นผู้ ท่ีมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถมีควำมพร้อมท่ีจะเข้ำมำบริหำรงำนท้องถ่ิน ดงันัน้หำกนำยกเทศมนตรีจบกำรศกึษำ
ระดับสูง ก็จะสร้ำงโอกำสให้กับตนเองในกำรได้ รับกำรเลือกตัง้ ได้มำกขึ น้  โดยเฉพำะ
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หำกมีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงด้ำนรัฐศำสตร์หรือรัฐประศำสนศำสตร์ เน่ืองจำกเป็นสำขำวิชำทำง
สงัคมศำสตร์ท่ีมีกำรเรียนกำรสอนครอบคลมุทัง้ทำงด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง กำรคลงั งบประมำณ 
กำรบริหำรงำนทรัพยำกรบคุคล กำรบริหำรองค์กำร นโยบำยสำธำรณะ เทคนิคทำงด้ำนกำรบริหำร
ภำครัฐ ซึ่งสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ได้โดยตรงกับกำรบริหำรงำนของเทศบำล ท ำให้ประชำชน
โดยทั่ว ไปคำดหวังว่ำนำยกเทศมนตรีที่มีกำรศึกษำระดับสูงในสำขำรัฐศำสตร์ห รือ
รัฐประศำสนศำสตร์จะมีควำมรู้ทำงด้ำนกำรบริหำรสำธำรณะท่ีเพียงพอ และสำมำรถบริหำร
จดักำรปัญหำและตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรของประชำชนในเทศบำลได้อยำ่งแท้จริงและยัง่ยืน  
 
ตารางท่ี 4.1  คณุลกัษณะของนำยกเทศมนตรี 
 

ช่ือ –นามสกุล 
นายกเทศมนตรี 

อายุ  
(ปี) 

ระดับ 
การศึกษา 
สูงสุด 

สาขา อาชีพ
ก่อน 
เล่น

การเมือง 

ต าแหน่ง 
ทางการเมือง 
ก่อนเป็น

นายกเทศมนตรี 

ระยะ 
เวลา  
(ปี)* 

นำมสมมตุิ 1 39 ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตร์ - 1) สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจงัหวดั  
2) รองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจงัหวดั 
3) รองนำยกเทศมนตรี 

3 

นำมสมมตุ ิ2 52 ปริญญำโท รัฐศำสตร์ นกัธรุกิจ สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจงัหวดั 

2 

 นำมสมมตุ ิ3 53 ปริญญำโท กำรวำงผงัเมือง นกัธรุกิจ 1) นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 2 
สมยั 
2) นำยกเทศมนตรี 

2 

นำมสมมตุิ 4 52 ม. ปลำย - นกัธรุกิจ 1) สมำชิกสภำเทศบำล 
2) สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจงัหวดั 2 
สมยั 
3) เลขำนกุำรนำยก
องค์กำรบริหำรส่วน
จงัหวดั 

1 

 
หมายเหตุ: * ระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหนง่นำยกเทศมนตรี (นบัถึงปี 2556) 
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 ทัง้นี ้อำชีพก่อนกำรด ำรงต ำแหน่งก่อนกำรเล่นกำรเมืองนัน้ พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นนกัธุรกิจ 
มีเพียง นำมสมมตุิ 1 ท่ีมำจำกแวดวงกำรเมืองท้องถ่ินตัง้แตอ่ำยยุงัน้อย ในประเด็นอำชีพก่อนกำร
ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองนี ้ผู้วิจยัมองว่ำ ในปัจจบุนักำรเมืองระดบัชำตแิละกำรเมืองระดบัท้องถ่ิน
มีลกัษณะของควำมเป็นธนกิจกำรเมือง (Money Politics) มำกขึน้ เน่ืองจำกบคุคลท่ีจะลงสู่สนำม
เลือกตัง้จ ำเป็นต้องมีควำมพร้อมด้ำนทุนทรัพย์เป็นอย่ำงมำก ไม่สำมำรถแยกนักธุรกิจกับ
นกักำรเมืองออกจำกกนัได้ เพรำะนกัธุรกิจพยำยำมเข้ำมำมีส่วนเก่ียวข้องกบักำรเมือง โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรเมืองระดบัท้องถ่ินท่ีนักธุรกิจในท้องถ่ินสำมำรถเข้ำมำได้โดยง่ำย เม่ือนักธุรกิจกับ
นกักำรเมืองเป็นบคุคลคนเดียวกนัหรือกลุ่มเดียวกนั กำรท่ีจะแบง่แยกเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตวักบั
ผลประโยชน์สำธำรณะออกจำกกนัจึงเป็นเร่ืองท่ีพิสจูน์ได้ยำก ดงันัน้เพ่ือเป็นกำรป้องกนักำรคอร์รัปชัน่
เชิงนโยบำย (Policy Corruption) และผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of Interest) ภำคประชำชน
จึงต้องเข้ำมำมีบทบำทในกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนและร่วมตรวจสอบกำรบริหำรงำนของ
ผู้บริหำรท้องถ่ินให้มำกขึน้ 

ส ำหรับต ำแหน่งทำงกำรเมืองก่อนเป็นนำยกเทศมนตรี พบว่ำทัง้หมดเคยด ำรงต ำแหน่ง
ทำงกำรเมืองท้องถ่ินมำแล้วทัง้สิน้ โดยส่วนใหญ่เคยเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั  
จะมีเพียง นำมสมมุติ 3 ท่ีไม่เคยด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั ในประเด็น
ต ำแหน่งทำงกำรเมืองก่อนเป็นนำยกเทศมนตรีนัน้ ผู้วิจยัมองว่ำหำกเคยด ำรงต ำแหน่งท่ีเก่ียวข้องกับ
กำรเมืองท้องถ่ินมำก่อน ไม่ว่ำจะเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั รองนำยกเทศมนตรี 
สมำชิกสภำเทศบำล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จะส่งผลให้มีโอกำสในกำรได้รับเลือกตัง้    
สูงกว่ำผู้ สมัครรำยอ่ืน เน่ืองจำกเป็นบุคคลท่ีทรำบและเข้ำใจสภำพแวดล้อมของท้องถ่ินนัน้ ๆ    
เป็นอย่ำงดี รู้ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในพืน้ท่ีเป็นอย่ำงดี อีกทัง้ยงัเคยคลุกคลีกับ
ชำวบ้ำน เคยท ำงำนร่วมกับชำวบ้ำนมำก่อน มีบทบำทในชุมชนมำก่อน ส่งผลให้มีเครือข่ำยหรือ
พันธมิตรทำงกำรเมืองกับหลำย ๆ ภำคส่วน ซึ่งถือว่ำเป็นเคร่ืองมือท่ีส่งผลดีต่อกำรเข้ำสู่สนำม   
กำรเลือกตัง้ เป็นกำรง่ำยกวำ่ผู้ ท่ีไมเ่คยด ำรงต ำแหนง่ทำงกำรเมืองใด ๆ มำก่อน 

ส ำหรับระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่งและวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งนัน้ พบว่ำ มีเพียง 
นำมสมมตุ ิ3 ท่ีเป็นผู้บริหำรงำนท้องถ่ินมำอยำ่งยำวนำน ท่ีมีระยะเวลำบริหำรงำนท้องถ่ินยำวนำน
ถึง 15 ปี โดยเป็นผู้บริหำรท้องถ่ินมำตัง้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีฐำนะเป็นองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล และเป็นผู้ บริหำรท้องถ่ินมำโดยตลอดจนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ยกฐำนะเป็น
เทศบำลต ำบลและเทศบำลเมืองตำมล ำดบั ส่วน นำมสมมตุิ 1 ถึงแม้จะเป็นนำยกเทศมนตรีสมยัแรก 
แตก็่เคยเป็นคณะผู้บริหำรท้องถ่ินมำก่อน โดยเคยเป็นรองนำยกเทศมนตรีก่อนท่ีจะด ำรงต ำแหน่ง
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นำยกเทศมนตรีเม่ือมีกำรยกฐำนะจำกเทศบำลเมืองเป็นเทศบำลนคร ดังนัน้จึงกล่ำวได้ว่ำ        
เป็นผู้ ท่ีทรำบสภำพปัญหำของท้องถ่ินเป็นอย่ำงดี เน่ืองจำกท ำงำนบริหำรมำตัง้แต่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินยังมีฐำนะเป็นเทศบำลเมือง รวมระยะเวลำบริหำรในพืน้ท่ีเป็นเวลำกว่ำ 6 ปี           
สว่นนำมสมมตุิ 2 และนำมสมมตุิ 4 ทัง้สองคนเพิ่งเข้ำมำเป็นนำยกเทศมนตรีสมยัแรก ในประเด็นนี ้
ผู้วิจยัมองว่ำ หำกนำยกเทศมนตรีและกลุ่มกำรเมืองท้องถ่ินมีระยะเวลำในกำรบริหำรงำนท้องถ่ิน
ยำวนำนมำกขึน้เพียงใด ก็ยิ่งท ำให้มีฐำนคะแนนเสียง มีพันธมิตรทำงกำรเมือง และได้เปรียบ
ทำงกำรเมืองมำกขึน้เท่ำนัน้ รวมไปถึงควำมได้เปรียบในกำรบริหำรงำนในท้องถ่ิน เน่ืองจำก         
มีควำมต่อเน่ืองในกำรบริหำรงำน สำมำรถพัฒนำท้องถ่ินให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีได้แถลงไว้ 
นโยบำยมีควำมต่อเน่ือง สำมำรถด ำเนินนโยบำยให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เกิดผลดี              
ตอ่กำรจดับริกำรสำธำรณะท่ีต้องอำศยัใช้ควำมตอ่เน่ืองในกำรด ำเนินงำน รวมถึงส่งผลตอ่กำรแก้ไข
ปัญหำต่ำง ๆ ในท้องถ่ินท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงถูกต้องและ   
ตรงจุด แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ก็มีผลเสียต่อท้องถ่ินคือ อำจกลำยเป็นผู้ทรงอิทธิพลในท้องถ่ิน ส่งผลท ำให้
กำรตรวจสอบถ่วงดลุอ ำนำจเป็นไปได้ยำก เน่ืองจำกอำจเกิดกำรผกูขำดอ ำนำจในกำรบริหำรงำน
ในเทศบำล ดังนัน้ภำคประชำชนต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนและร่วมตรวจสอบ        
กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถ่ินให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และ  
มีควำมคุ้มคำ่ 

นอกจำกกำรศึกษำในระบบแล้ว ยงัพบว่ำในกำรฝึกอบรมนัน้ ส่วนใหญ่นำยกเทศมนตรี 
จะเข้ำร่วมอบรมหลักสูตรนำยกเทศมนตรี ท่ีจดัโดยสถำบนัพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน กรมส่งเสริม 
กำรปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหำดไทย  ในกรณี ท่ีนำยกเทศมนตรีเคยด ำรงต ำแหน่ง                
รองนำยกเทศมนตรีก็ผ่ำนหลักสูตรรองนำยกเทศมนตรี ของสถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน      
กรมสง่เสริมกำรปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหำดไทยด้วยเช่นกนั ดงักรณีของนำมสมมตุ ิ1 ท่ีส ำเร็จ
กำรศกึษำอบรมและสมัมนำหลกัสตูรรองนำยกเทศมนตรี รุ่นท่ี 12 เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภำคม 2551 
เป็นต้น นอกจำกกำรฝึกอบรมหลำย ๆ หลกัสตูรท่ีจดัขึน้โดยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินแล้ว 
ยงัพบว่ำมีหลกัสตูรของสถำบนัพระปกเกล้ำและหน่วยงำนภำครัฐอ่ืน ๆ ท่ีให้บริกำรด้ำนกำรฝึกอบรม
ส ำหรับผู้บริหำรท้องถ่ิน 

ส ำหรับทกัษะของนำยกเทศมนตรีท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรบริหำรงำนเทศบำลเพื่อประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบตัิงำน ในควำมเห็นของปลดัเทศบำลจำกสรุปกำรสมัมนำกำรบริหำรงำนท้องถ่ินไทย 
(สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์. คณะรัฐประศำสนศำสตร์, 2551: 37-46) มีดงันี ้
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1) นำยกเทศมนตรีควรมีทักษะด้ำนบริหำรควำมขัดแย้ง เพรำะว่ำกำรเลือกตัง้  
เข้ำมำบริหำรงำน หำกสภำเทศบำลและผู้บริหำรท้องถ่ินเป็นคนละฝ่ำยกนัจะเกิด
ปัญหำ ถ้ำนำยกเทศมนตรีมีทกัษะด้ำนนีก็้จะสำมำรถท ำให้ทัง้ฝ่ำยสภำและฝ่ำย
บริหำรท ำงำนร่วมกนัได้… 2) นำยกเทศมนตรีควรมีภำวะควำมเป็นผู้น ำ เป็นผู้ ท่ีมี
วิสยัทศัน์และเป็นนกัประชำธิปไตย รับฟังควำมคิดเห็นของผู้ ใต้บงัคบับญัชำและ
ประชำชน… 3) นำยกเทศมนตรีควรมีคุณธรรมและสร้ำงจิตส ำนึกสำธำรณะ   
โดยมองผลประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน และต้องปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ
อย่ำงเคร่งครัด รวมไปถึงสำมำรถเช่ือมโยงปัญหำและตดัสินใจอย่ำงเท่ียงธรรม
บนพืน้ฐำนของหลกัเหตผุล 
 

 ในประเด็นด้ำนกำรฝึกอบรมเป็นสิ่งส ำคญัเป็นอย่ำงมำกในกำรบริหำรงำนท้องถ่ิน เพรำะ
เป็นกำรพัฒนำทุนมนุษย์และกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ เพ่ือให้นำยกเทศมนตรีได้พัฒนำศกัยภำพ
ของตนเองให้มีควำมพร้อมทัง้ด้ำนควำมรู้ ทกัษะ ควำมเป็นผู้น ำ วิสยัทศัน์ คณุธรรมจริยธรรม และ
บคุลิกภำพท่ีเหมำะสม เพ่ือก้ำวสู่กำรเป็นนกับริหำรแบบมืออำชีพ ส่งผลต่อกำรเพิ่มขีดสมรรถนะ 
ในกำรปฏิบตัิงำนของนำยกเทศมนตรีได้เป็นอย่ำงดี เน่ืองจำกกำรจะเป็นผู้บริหำรงำนท้องถ่ินท่ีดี
และประสบผลส ำเร็จได้นัน้ ต้องอำศยัทัง้ศำสตร์และศิลป์ คือ ผู้บริหำรงำนท้องถ่ินต้องมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจหลักวิชำกำรบริหำร มีแนวคิด และทฤษฎีเพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำน
ท้องถ่ิน รวมถึงต้องมีทักษะ มีจิตวิทยำ มนุษยสัมพันธ์ และมีภำวะผู้ น ำท่ีจะน ำองค์กรไปสู่
เป้ำหมำยและควำมส ำเร็จ 
 กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ คุณลักษณะของนำยกเทศมนตรีมีส่วนส ำคัญต่อกำรยอมรับจำก
ประชำชนเป็นอย่ำงมำก เน่ืองจำกนำยกเทศมนตรีเป็นผู้ ท่ีประชำชนเลือกตัง้เข้ำมำให้ท ำหน้ำท่ี 
เป็นตัวแทนของประชำชนในกำรเข้ำมำท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ น ำของท้องถ่ิน ประชำชนคำดหวังว่ำ
นำยกเทศมนตรีจะต้องเป็นผู้ ท่ี มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมเหมำะสม  ในกำรเป็นผู้ น ำ             
ท่ีจะบริหำรงำนของท้องถ่ินได้บรรลุผลส ำเร็จตรงตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ ท่ีตัง้ไว้ได้        
หำกนำยกเทศมนตรีเป็นบคุคลท่ีมีควำมเช่ียวชำญและควำมช ำนำญในกำรบริหำรงำนแบบมืออำชีพ 
มีวิสัยทัศน์ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีส ำนึกรับผิดชอบ เป็นผู้น ำท่ีสำมำรถน ำองค์กรและส่งเสริม    
ให้เกิดกำรท ำงำนเป็นทีมได้ จะส่งผลให้กำรถ่ำยทอดนโยบำยจำกฝ่ำยบริหำรลงสู่กำรปฏิบัติ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกนำยกเทศมนตรีเป็นคนในพืน้ท่ีจะท ำให้
นำยกเทศมนตรีมีกำรรับรู้ปัญหำท่ีแท้จริงของประชำชน รวมไปถึงมีควำมผูกพันและส ำนึก
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รับผิดชอบต่อประชำชน สอดคล้องกับท่ีสุเมธ แสงนิ่มนวล (2552: 20-22) ได้กล่ำวถึงผู้น ำแบบท่ี
คนไทยช่ืนชอบ มีดงันี ้มีควำมซ่ือสัตย์สุจริตเพรำะควำมซ่ือสัตย์สุจริตถือเป็นตวัชีว้ดักำรพัฒนำ 
ของประเทศ มีควำมยตุิธรรมเพรำะควำมยตุิธรรมของผู้น ำชว่ยให้ผู้ปฏิบตัิเกิดก ำลงัใจในกำรท ำงำน 
โดยมุ่งหวงัว่ำเม่ือมีควำมมุ่งมัน่ ควำมขยนัขนัแข็งในกำรปฏิบตัิงำนแล้วจะได้รับควำมดีควำมชอบ
และกำรสนบัสนุนจำกผู้น ำอย่ำงยตุิธรรม มีส ำนึกรับผิดชอบ โดยธรรมชำติท่ีกลุ่มคนต้องกำรผู้น ำ  
ก็เพรำะต้องกำรให้ผู้น ำแสดงบทบำทในกำรรับผิดชอบและตดัสินใจแทนตน มีวิสยัทศัน์ วิสยัทศัน์
ของผู้น ำมีส่วนส ำคญัในกำรน ำองค์กรไปสู่ควำมก้ำวหน้ำและควำมส ำเร็จในหน่วยงำนขนำดใหญ่
อำจต้องใช้วิสัยทัศน์ท่ีเกิดจำกกำรระดมควำมคิดเห็นของสมำชิกในองค์กรร่วมกัน แต่อย่ำงไรก็
ตำมวิสยัทศัน์ของผู้น ำองค์กรก็ยงัเป็นคณุสมบตัสิ ำคญัท่ีเป็นท่ีต้องกำรเสมอ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
ช่วยเกิดกำรเปล่ียนแปลงไปในทำงท่ีดีขึน้หรืออย่ำงน้อยก็ช่วยก่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ขึน้ในองค์กร 
บำงครัง้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ก็สำมำรถช่วยแก้ปัญหำซ ำ้ซำก ท ำให้เกิดวิธีกำรหรือผลงำนใหม่ ๆ ขึน้
ในองค์กร มีกำรท ำงำนเป็นทีม โดยลกัษณะนิสยัดัง้เดิมของคนไทยมกัไม่คอ่ยประสบควำมส ำเร็จ
ในกำรท ำงำนเป็นทีมนัก แต่เม่ือสังคมมีกำรพัฒนำขึน้จึงเรียนรู้และมองเห็นควำมส ำคัญ          
ของกำรท ำงำนเป็นทีมว่ำ กำรให้ทุกคนเข้ำมำมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมสร้ำง ร่วมรับผิดชอบย่อมให้
ผลลพัธ์ท่ีดีกว่ำ มีควำมเป็นผู้น ำ คือ กำรท่ีผู้น ำมีภำวะผู้น ำ (Leadership) นัน่เอง ภำวะผู้น ำ คือ 
ศิลปะในกำรท ำให้ผู้ปฏิบตัิท ำในสิ่งท่ีผู้น ำต้องกำรให้ส ำเร็จลุล่วงได้ด้วยควำมเต็มใจของผู้ปฏิบตั ิ
ซึ่งผู้ น ำจะใช้เทคนิค บำรมี หรือคุณลักษณะเพ่ือกำรจูงใจอย่ำงไรนัน้ขึน้อยู่กับผู้น ำเอง มีควำม
เสียสละ เป็นผู้ น ำต้องท ำงำนหนักกว่ำผู้ อ่ืน อดทนกว่ำผู้ อ่ืนและเสียสละกว่ำผู้ อ่ืน ผู้น ำท่ีเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนมำกกว่ำประโยชน์ส่วนรวมย่อมไม่ได้รับควำมร่วมมือในกำรท ำงำน ดงันัน้จะหวงั
ผลส ำเร็จได้ยำก มีกำรวำงแผน ผู้น ำต้องท ำงำนเป็นระบบ มีกำรวำงแผนกำรท ำงำนเป็นขัน้เป็นตอน 
มีกำรแบ่งงำนกันรับผิดชอบ กำรท ำงำนท่ีมีกำรวำงแผน จะช่วยให้กำรติดตำมงำน กำรจัดสรร
งบประมำณ และกำรประเมินผลงำนชดัเจนเป็นระบบ และถ้ำมีอปุสรรคใด ๆ ก็จะสำมำรถแก้ไขได้
ถกูจดุ ทัง้ยงัใช้เป็นบทเรียนเพ่ือป้องกันกำรเกิดปัญหำซ ำ้ซำกได้อีกในอนำคต และผู้น ำมีวฒุิภำวะ 
คือ สภำพหรือสภำวะท่ีส่อให้เห็นว่ำสมบรูณ์ทุกด้ำน ทัง้ทำงด้ำนอำย ุกำรศึกษำ สติปัญญำ จิตใจ 
อำรมณ์และกำรตัดสินใจ คนไทยต้องกำรผู้ น ำท่ีมีควำมสมบูรณ์ดังกล่ำวเพรำะคำดหวังว่ำ         
วฒุิภำวะของผู้น ำจะชว่ยให้คณุสมบตัข้ิออ่ืน ๆ ของผู้น ำโดดเดน่และสมบรูณ์มำกยิ่งขึน้ 
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ตารางท่ี 4.2  คณุลกัษณะของปลดัเทศบำลและรองปลดัเทศบำล 
 
ช่ือ –นามสกุล ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 
อายุ  
(ปี) 

ระดับ 
การศึกษา 
สูงสุด 

สาขา ต าแหน่งเร่ิมแรกของ
การบรรจุเข้ารับราชการ

ส่วนท้องถิ่น 

ระยะ 
เวลา  
(ปี)* 

นำมสมมตุิ 5 51 ปริญญำเอก รัฐประศำสนศำสตร์ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์
นโยบำยและแผน ระดบั 3 

27 

นำมสมมตุิ 6 40 ปริญญำโท รัฐศำสตร์ และ 
บริหำรสำธำรณสขุ 

พยำบำล ระดบั 3 17 

นำมสมมตุิ 7 44 ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตร์ ปลดัองค์กำรบริหำรสว่น
ต ำบล ระดบั 3 

16 

นำมสมมตุิ 8 59 ปริญญำโท รัฐศำสตร์ ปลดัองค์กำรบริหำรสว่น
ต ำบล ระดบั 3 

36 

 
หมายเหตุ: * ระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่งเร่ิมแรกของกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรส่วนท้องถ่ิน  
           (นบัถึงปี 2556) 

 
 ส ำหรับคณุลกัษณะของปลดัเทศบำลและรองปลดัเทศบำล ซึ่งมีฐำนะเป็นผู้บงัคบับญัชำ
สูงสุดของฝ่ำยประจ ำ จำกตำรำงท่ี 4.2 พบว่ำ ปลัดเทศบำลและรองปลัดเทศบำลส่วนใหญ่จบ
กำรศึกษำระดบัปริญญำโท มีเพียง นำมสมมุติ 5 ท่ีมีกำรศึกษำสูงสุดในระดบัปริญญำเอก โดย
ปลดัเทศบำลและรองปลดัเทศบำลทัง้หมดจบรัฐศำสตร์หรือรัฐประศำสนศำสตร์ เน่ืองจำกต ำแหน่ง
ปลัดเทศบำลและรองปลัดเทศบำลต้องมีควำมเช่ียวชำญในเร่ืองกฎระเบียบ ข้อบังคบัต่ำง ๆ ท่ี
จ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรงำนเป็นจ ำนวนมำก  
 ในประเด็นกำรศกึษำของปลดัเทศบำลและรองปลดัเทศบำลนี ้ผู้วิจยัมองว่ำ มีส่วนส ำคญั
ต่อกำรบริหำรงำนเทศบำลเป็นอย่ำงมำก เน่ืองจำกอ ำนำจหน้ำที่ของปลัดเทศบำล และ
รองปลดัเทศบำล มีควำมเก่ียวข้องกบักฎระเบียบและข้อบงัคบัเป็นจ ำนวนมำก รวมไปถึงต ำแหน่ง
ดงักล่ำวนีมี้ฐำนะเป็นผู้บงัคบับญัชำของข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ ซึ่งต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
ทำงกำรบริหำรและกำรสร้ำงควำมส ำเร็จขององค์กร ดงันัน้ปลดัเทศบำลและรองปลดัเทศบำลท่ีจบ
กำรศกึษำทำงด้ำนรัฐศำสตร์หรือรัฐประศำสนศำสตร์จงึมีควำมได้เปรียบมำกกวำ่ผู้ ท่ีไม่ได้จบสำขำ
ทำงสงัคมศำสตร์ เพรำะกำรบริหำรงำนท้องถ่ินต้องใช้ศำสตร์และศิลป์ทำงกำรบริหำรขัน้สูง เพ่ือ
แก้ไขปัญหำสำธำรณะและตอบสนองตำมควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถ่ินให้มีคณุภำพชีวิต
ท่ีดีขึน้อยำ่งยัง่ยืน 
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 ส ำหรับต ำแหน่งเร่ิมแรกของกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พบว่ำปลดัเทศบำลและ
รองปลัดเทศบำลส่วนใหญ่ เร่ิมท ำงำนในต ำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลระดับ 3 หรือ
เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผนระดบั 3 มีเพียง นำมสมมุติ 6 ท่ีเร่ิมจำกกำรเป็นพยำบำล
ระดับ 3 จนถึงระดับ 6 จึงเปล่ียนสำยงำนมำเป็นนักบริหำรงำนเทศบำลหรือรองปลัดเทศบำล 
ส ำหรับระยะเวลำในกำรปฏิบตัิงำนตัง้แต่เร่ิมแรกของกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พบว่ำ 
ปลดัเทศบำลและรองปลดัเทศบำลท ำงำนในแวดวงของท้องถ่ินมำอย่ำงยำวนำน โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง 
นำมสมมุติ 8 ท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนท้องถ่ินยำวนำนถึง 36 ปี ในประเด็นนีผู้้ วิจยัมองว่ำ 
หำกปลัดเทศบำลและรองปลัดเทศบำลมีระยะเวลำกำรบริหำรงำนท้องถ่ินยำวนำนเพียงใด          
ก็ยิ่งมีควำมเช่ียวชำญ เกิดกำรสั่งสมประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน รวมไปถึงกำรยอมรับ         
จำกสำธำรณชนมำกขึน้เท่ำนัน้ อย่ำงเช่นกรณีของ นำมสมมตุิ 8 ก็ได้ร่วมเป็นหนึ่งในคณะอนกุรรมกำร
ของคณะกรรมกำรกฎหมำยของสนันิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย แสดงให้เห็นว่ำ ปลดัเทศบำล
และรองปลัดเทศบำลท่ีมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในแวดวงท้องถ่ินมำเป็นระยะเวลำยำวนำน     
จะสง่ผลให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสำมำรถดงึศกัยภำพของปลดัเทศบำลและรองปลดัเทศบำล
ในกำรให้บริกำรสำธำรณะได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกย่ิงขึน้ 
 นอกจำกกำรศึกษำในระบบแล้ว ยังพบว่ำในกำรฝึกอบรมนัน้  ปลัดเทศบำลและ
รองปลัดเทศบำลทุกคนผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรนักบริหำรงำนเทศบำล ซึ่งจัดโดยสถำบนัพัฒนำ
บคุลำกรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหำดไทย นอกจำกนีบ้ำงส่วนยงั
ผำ่นกำรอบรมหลกัสตูรนกัปกครองระดบัสงู หลกัสตูรนกับริหำรงำนเทศบำลระดบัสงู หลกัสตูรนกั
บริหำรงำนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหลกัสตูรของกรมสง่เสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 ส ำหรับทกัษะของปลดัเทศบำลท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรบริหำรงำนเทศบำลเพ่ือประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบตัิงำน ในควำมเห็นของนำยกเทศมนตรีจำกสรุปกำรสมัมนำกำรบริหำรงำนท้องถ่ินไทย 
(สถำบนัพฒันบริหำรศำสตร์. คณะรัฐประศำสนศำสตร์, 2551: 30-31) มีดงันี ้
 1) ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ปัญหำและก ำหนดทำงเลือกเพ่ือเสนอให้ผู้ บริหำร
ตดัสินใจในกำรแก้ไขปัญหำ 
 2) ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเช่ือมโยงกบัหน่วยงำนตำ่ง ๆ ภำยในเทศบำลด้วยกนัเอง 
 3) ควำมสำมำรถในกำรคัดเลือกคนเข้ำมำปฏิบัติงำน ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
ปลดัเทศบำล โดยเลือกคนท่ีมีลกัษณะท่ีเข้ำใจถึงปัญหำท้องถ่ิน และมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะท ำงำนเพ่ือ
ท้องถ่ินอยำ่งแท้จริง 
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 4) ควำมสำมำรถและควำมตัง้ใจในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในเขตเทศบำล 
โดยท่ีไมต้่องรอให้ผู้บริหำรสัง่กำรวำ่ควรท ำอะไร 
 5) ปลดัเทศบำลควรมีควำมเป็นผู้น ำและทกัษะในกำรจงูใจให้พนกังำนเทศบำลท่ีตนเอง
รับผิดชอบให้สำมำรถปฏิบตังิำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีได้วำงไว้ 
 ในประเด็นด้ำนกำรฝึกอบรมเป็นสิ่งส ำคญัเป็นอย่ำงมำกในกำรบริหำรงำนท้องถ่ิน เพรำะ
เป็นกำรพฒันำทนุมนษุย์และกำรตอ่ยอดองค์ควำมรู้ เพ่ือให้ปลดัเทศบำลและรองปลดัเทศบำลได้
พัฒนำศักยภำพของตนเองให้มีควำมพร้อมทัง้ด้ำนควำมรู้ ทักษะ ควำมเป็นผู้ น ำ วิสัยทัศน์ 
คณุธรรมจริยธรรม และบคุลิกภำพท่ีเหมำะสม เพ่ือก้ำวสูก่ำรเป็นนกับริหำรแบบมืออำชีพ สง่ผลตอ่
กำรเพิ่มขีดสมรรถนะในกำรปฏิบตังิำนของปลดัเทศบำลและรองปลดัเทศบำลได้เป็นอย่ำงดี 

กลำ่วโดยสรุปได้วำ่ คณุลกัษณะของปลดัเทศบำลและรองปลดัเทศบำลเป็นสิ่งท่ีจ ำเป็นตอ่
กำรบริหำรงำนเทศบำล เน่ืองจำกปลดัเทศบำลมีฐำนะเป็นผู้บงัคบับญัชำสงูสดุของฝ่ำยข้ำรำชกำร
ประจ ำ และรองปลดัเทศบำลซึ่งเป็นผู้ รักษำรำชกำรแทนหรือเป็นผู้บงัคบับญัชำรองจำกปลดัเทศบำล 
ซึ่งเป็นฟันเฟืองที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนของเทศบำล หำกปลัดเทศบำล และ
รองปลดัเทศบำล เป็นบคุคลท่ีมีควำมเช่ียวชำญและควำมช ำนำญในกำรปฏิบตัิงำนแบบมืออำชีพ 
จะส่งผลให้กลไกในกำรน ำนโยบำยจำกฝ่ำยผู้ บริหำรลงสู่กำรปฏิบัติได้ผลอย่ำงแท้จริง เพ่ือ
ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประชำชนในพืน้ท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึน้ 
แต่สิ่งท่ีพบเห็นได้เด่นชัดอย่ำงหนึ่งคือ ปลัดเทศบำลและรองปลัดเทศบำลจะปฏิบัติหน้ำท่ีใน
ท้องถ่ินใดท้องถ่ินหนึ่งเป็นระยะเวลำเพียงสัน้ ๆ ตำ่งจำกนำยกเทศมนตรีซึ่งเป็นคนในพืน้ท่ี ท ำให้
กำรรับรู้ปัญหำท่ีแท้จริงของประชำชน รวมไปถึงควำมผกูพนัและส ำนึกรับผิดชอบตอ่ประชำชนของ
ปลดัเทศบำลและรองปลดัเทศบำล มีน้อยกว่ำนำยกเทศมนตรีซึ่งมีควำมเป็นท้องถ่ินนิยมสูงกว่ำ 
เพรำะฉะนัน้ปลดัเทศบำลและรองปลดัเทศบำลต้องแสดงออกถึงควำมจริงใจและควำมมุ่งมัน่ใน
กำรปฏิบตัิงำน เพ่ือให้ประชำชนในพืน้ท่ีได้รับรู้และสร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกนัและกนั เสมือนหนึ่ง
ว่ำปลดัเทศบำลและรองปลดัเทศบำลเป็นคนในท้องถ่ินนัน้อย่ำงแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดบรรทดั
ฐำนร่วมกัน ซึ่งเป็นต้นทุนทำงสังคมท่ีส ำคัญอันจะน ำไปสู่กำรร่วมแรงร่วมใจในกำรท ำงำนใน
ท้องถ่ินท่ีประสบผลส ำเร็จอยำ่งสงูสดุ 
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4.2 การใช้หลักนิตธิรรม 
 
 จำกกำรพิจำรณำกำรน ำหลักนิติธรรมไปใช้ในกำรบริหำรงำนของเทศบำลนัน้ พบว่ำ 
นำยกเทศมนตรี และปลัดเทศบำล รองปลัดเทศบำล ของเทศบำลทัง้ส่ีแห่งของอ ำเภอธัญบุรี    
มองวำ่ได้ยึดหลกันิตธิรรมไปเป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบตังิำนของเทศบำล โดยมีกำรปฏิบตัิงำน
ยึดตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทยเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับ
บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ 50 วรรคสอง     
ซึง่กลำ่วถึงหน้ำท่ีของเทศบำลวำ่ 
 

กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชำชนโดยใช้วิธีกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซือ้   
จัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูล
ข่ำวสำร ทัง้นี ้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนัน้ และ
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีกระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 
โดย นำมสมมุติ 7 (2557) ได้กล่ำวถึงกำรน ำหลักนิติธรรมมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำนของ
เทศบำลวำ่ 
 

ในกำรน ำหลักนิติธรรมมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถ่ินเทศบำล เร่ิมต้นจำกนโยบำยของผู้บริหำร และคณะผู้บริหำร รวมถึง
คณะสมำชิกสภำเทศบำล ประกอบด้วยข้ำรำชกำรประจ ำท่ีปฏิบตัภิำรกิจ ก็จะยึด
หลกันิตธิรรมโดยตลอด เพรำะวำ่หลกันิตธิรรมจะมีเร่ืองของกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั
ต่ำง ๆ ท่ีใช้ปฏิบัติงำน ซึ่งใช้บังคับเรำ ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยเทศบำล พ.ร.บ. 
เทศบำล พ.ร.บ. ท่ีเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น พ.ร.บ. ควบคุม
อำคำร พ.ร.บ. สวสัดิกำรสังคม และในเร่ือง พ.ร.บ. กำรจดักำรศึกษำ เทศบำล
น ำมำปฏิบตัิในทกุ ๆ ด้ำน เรำยึดในเร่ืองกฎระเบียบและกฎหมำยอยู่ตลอดเวลำ 
และ ในเร่ืองของกำรตรวจสอบ เรำก็ได้รับกำรตรวจสอบจำกระดบัจงัหวดั ระดบั
อ ำเภอ ระดบักรม และจำกหน่วยงำนท่ีเข้ำมำตรวจสอบเรำ เช่น จำกส ำนักงำน
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กำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ท่ีเข้ำมำตรวจเรำตลอด ก็ได้ให้ข้อแนะน ำในกำร
ปฏิบตัิงำนตลอดเวลำอยู่แล้ว ส่วนกำรน ำไปประยุกต์ใช้ เรำต้องตรวจสอบดูว่ำ
งำนท่ีเรำปฏิบตัิในแตล่ะด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นเร่ือง สำธำรณสขุ เรำก็ต้องไปด ูพ.ร.บ. 
สำธำรณสุขด้วย สวัสดิกำรสงัคม กำรศึกษำ กำรก่อสร้ำงต่ำง ๆ พวกโครงสร้ำง
พืน้ฐำน ต้องใช้กฎระเบียบในส่วนท่ีเก่ียวข้อง และยึดหนังสือสั่งกำรของกรม
สง่เสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  

 
สอดคล้องกบัค ำกล่ำวของ นำมสมมตุิ 5 (2557) และนำมสมมุติ 1 (2557) ท่ีกล่ำวถึงกำรยึดหลกั
กฎหมำย ระเบียบ ในกำรปฏิบตังิำนวำ่  
 

ของเรำต้องใช้ตวัหลกักฎหมำยอยู่แล้ว เพรำะว่ำหำกท ำผิดกฎระเบียบเรำจะโดน
ผลกระทบได้ ยกตวัอย่ำงเช่น กำรท ำบตัรประจ ำตวัประชำชน กำรออกเลขบ้ำน 
กำรรับช ำระภำษี หรือในเร่ืองของกำรก่อสร้ำงอำคำร มนัต้องใช้ตวัหลกักฎหมำย
อยู่แล้ว อีกทัง้ขัน้ตอนก็ต้องชัดเจนด้วย ซึ่งเป็นไปตำมกฎระเบียบของรำชกำร 
กฎหมำยต้องให้อ ำนำจเรำท ำ เรำถึงจะท ำได้ เน่ืองจำกเรำเป็นงำนให้บริกำร
สำธำรณะ หำกกฎหมำยไม่อนุญำตให้ปฏิบตัิเรำก็ไม่สำมำรถปฏิบตัิได้ มันเป็น
หลักกฎหมำยมหำชนทั่วไป ซึ่งต้องยึดเป็นหลักในกำรท ำงำน ไม่งัน้ เวลำ         
ฝ่ำยตรวจสอบเขำมำ ไม่ว่ำจะเป็น สตง. ปปช. หรือจงัหวดัเองซึ่งเขำเป็นผู้ก ำกับ
ดแูล ก็ต้องมีกำรตรวจ กำรประเมินอยู่ตลอดเวลำ ดงันัน้เรำจึงต้องใช้กฎระเบียบ 
กฎเกณฑ์ในทุก ๆ เร่ือง ทุกประเด็นตำมอ ำนำจหน้ำท่ี อีกทัง้ยังมีกฎหมำยหลัก 
กฎหมำยรอง อีกทั ง้เรำยังมี  พ .ร.บ . จัดตัง้  รวมถึงมี  พ .ร.บ. ในส่วนของ             
กำรกระจำยอ ำนำจและตวักฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับภำรกิจอ่ืน ๆ อีกจ ำนวนมำก
เป็นร้อยฉบับ ซึ่งตรงนัน้เรำต้องน ำมำใช้ทัง้หมด ดังนัน้หำกเรำพลำดในตัวใด    
ตวัหนึ่ง ก็คือเจ้ำหน้ำท่ีเดือดร้อน ท่ีน่ีทำ่นนำยกฯ เขำเน้น จริง ๆ ข้ำรำชกำรประจ ำ
ต้องยดึระเบียบ กฎหมำยเป็นเกณฑ์ จะเอำตวัอ่ืนมำใช้ไมไ่ด้ 
 
กำรก ำหนดหลกัเกณฑ์จริง ๆ แล้วกรอบของรำชกำรมนัมีเคร่ืองมือให้ใช้ มีกติกำ
ให้ท ำอยู่แล้ว เพรำะฉะนัน้กรอบกติกำท่ีมีอยู่แล้วเรำดึงมำใช้แล้ว ใช้อย่ำง
ครบถ้วน ใช้อยำ่งสมบรูณ์ มนัก็จะเกิดหลกันิติธรรมได้ง่ำยอยูแ่ล้ว เพรำะตวัระบบ
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รำชกำรมันเป็นตัวขบวนกำร แล้วขบวนกำรพวกนีม้ันขึน้อยู่กับผู้ บริหำรจะ
น ำมำใช้จริงหรือไม ่

 
ในกำรด ำเนินงำนของเทศบำลนัน้ นำยกเทศมนตรีจะมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรก ำหนด

นโยบำยโดยไม่ขดัต่อกฎหมำย และรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั เทศบญัญัติ และนโยบำย (พระรำชบญัญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม, มำตรำ 48 เตรส (1)) โดยมีปลดัเทศบำลเป็นผู้บงัคบับญัชำพนกังำนเทศบำลและ
ลูกจ้ำงเทศบำลรองจำกนำยกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคมุดูแลรำชกำรประจ ำของเทศบำล  
ให้เป็นไปตำมนโยบำย และมีอ ำนำจหน้ำท่ีอ่ืนตำมท่ีมีกฎหมำยก ำหนดหรือตำมท่ีนำยกเทศมนตรี
มอบหมำย (พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม, มำตรำ 48 เอกูนวีสติ)     
แตใ่นทำงปฏิบตัิมกัจะพบวำ่ ฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำมกัจะเป็นผู้ ท่ีรับผิดชอบดแูลกำรบริหำรงำนให้
เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มำกกว่ำฝ่ำยกำรเมือง เน่ืองจำกฝ่ำยกำรเมืองมักจะ       
ให้ควำมส ำคญักบันโยบำยมำกกว่ำกฎหมำย กฎระเบียบ เพรำะนโยบำยเป็นสิ่งท่ี ฝ่ำยกำรเมืองใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำรหำเสียง เม่ือได้เข้ำมำด ำรงต ำแหน่งแล้ว ก็ต้องด ำเนินนโยบำยตำมท่ีได้         
หำเสียงไว้กับประชำชน เพ่ือเป็นกำรรักษำฐำนคะแนนเสียงและเป็นกำรสร้ำงผลงำนให้เป็น          
ท่ีประจกัษ์ สะท้อนได้จำกกบัค ำกลำ่วของ นำมสมมตุ ิ8 (2557) ท่ีกลำ่ววำ่ 

 
ผมมองว่ำ ผู้บริหำรท้องถ่ินท่ีมำจำกกำรเลือกตัง้ของประชำชน เขำจะมีนโยบำย   
ท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จตำมท่ีรับปำกชำวบ้ำน แต่ในแง่กฎระเบียบเขำอำจจะไม่ได้
ค ำนึงถึงเท่ำไร ในฐำนะท่ีเรำเป็นปลัดเทศบำลท่ีดูแลรับผิดชอบเร่ืองระเบียบ
กฎหมำย ก็คงต้องคยุกับเขำในลกัษณะท่ีเข้ำใจว่ำกำรท่ีจะน ำนโยบำยของท่ำน
ไปสูก่ำรปฏิบตัิให้ได้ มนัต้องมีกรอบ มีกฎเกณฑ์ มีกติกำ มีเง่ือนไข จะเอำทกุเร่ือง
ไมไ่ด้ 

 
 ซึ่งสอดคล้องกับค ำกล่ำวของนำมสมมุติ 7 (2557) ท่ีกล่ำวถึงเร่ืองของกำรปฏิบัติงำน
ระหว่ำงฝ่ำยกำรเมืองกับฝ่ำยรำชกำรประจ ำว่ำ “จะเห็นได้ว่ำฝ่ำยกำรเมืองต้องกำรควำมถูกใจ  
ส่วนฝ่ำยรำชกำรนัน้ก็ต้องกำรควำมถูกต้อง ดงันัน้ เรำจึงน ำมำประยุกต์ใช้ ด้วยกนัคร่ึง ๆ คือ ท่ำน
นำยกฯ ก็ฟังข้ำรำชกำรด้วย เม่ือถูกใจแล้วก็ต้องให้ถกูต้องด้วย โดยยึดผลประโยชน์ของประชำชน
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เป็นหลัก” โดย นำมสมมุติ 3 (2557) ได้กล่ำวถึงกำรปฏิบตัิงำนเพ่ือให้เป็นไปตำมกรอบระเบียบ
ของกฎหมำยและข้อจ ำกดัในกำรน ำไปปฏิบตั ิไว้ดงันี ้
 

เรำก็ท ำไปตำมระเบียบรำชกำรอยู่แล้ว เพรำะถ้ำเรำผิด สตง. ก็เอำเร่ืองเรำอยู ่  
แต่ว่ำในบำงครัง้มันจะต้องมีกำรเล่ียงบ้ำง ถ้ำเกิดเรำต้องท ำให้ประชำชนเขำได้
ประโยชน์ เพรำะควำมต้องกำรของประชำชนบำงอย่ำงบำงทีมนัไปตำมระเบียบ
ทีเดียวมันอำจจะต้องรอสัก 2-3 ปี มันก็ไม่ทัน ทีนีเ้รำก็มำหำวิธีกำร อย่ำงเช่น  
กำรโอนงบประมำณ ตำมกำรประเมินผลตำมเกณฑ์ของรำงวัลธรรมำภิบำล       
ปีแรก ๆ มีเกณฑ์ว่ำโอนได้ไม่เกิน 3 ครัง้ ซึ่งจริง ๆ แล้วมันเป็นไปไม่ได้ เพรำะ   
กำรโอนงบประมำณมันเป็นอ ำนำจของนำยกฯ ก็จริง แต่ว่ำเรำก็ต้องโอนโดยมี
หลักกำรทำงกฎหมำยรองรับ แต่ถ้ำเรำโอนเกิน 3 ครัง้ เรำก็จะไปตก KPI           
ในกำรประกวด อนันีม้นัจะอยู่ท่ีว่ำเรำจะชัง่ใจว่ำเรำจะเอำยังไง  เรำก็ยอมถ้ำเรำ 
จะตกในกำรประกวดเรำก็ต้องยอม แตเ่รำก็ยงัไม่เคยตก 

คือสิ่งหนึ่งท่ีทุกคนต้องยึดคือ ระเบียบเป็นหลักก่อน ทีนีบ้ำงทีระเบียบ    
ท่ีมนัเข้มเกินไป มนัก็จะมีปัญหำในเร่ืองของกำรปฏิบตัิ และทำงข้ำรำชกำรประจ ำ
เขำก็มีเกียรติภูมิ เขำต้องกำรควำมถูกต้อง อย่ำงคนท่ีเป็นนักกำรเมืองต้องกำร
ควำมถกูใจ ต้องถกูใจประชำชน แตข้่ำรำชกำรประจ ำเขำต้องถกูต้องตำมระเบียบ 
คณุต้องเข้ำมำหำส่วนหนึง่ เรำก็ไปหำส่วนหนึง่ เพรำะฉะนัน้ตวัระเบียบนี ้หำกมนั
ไม่ได้ก ำหนดตำยตัว เรำก็ต้องขยับ ท ำให้มัน  Dynamic เพรำะถ้ำไม่ Dynamic 
เรำท ำงำนไมไ่ด้ 
 

 เทศบำลมีอ ำนำจตรำเทศบญัญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมำยในกรณี ดังต่อไปนี ้  
(1) เพ่ือปฏิบตัิกำรให้เป็นไปตำมหน้ำท่ีของเทศบำลท่ีก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี  ้(2) เม่ือมี
กฎหมำยบัญญัติให้เทศบำลตรำเทศบัญญัติหรือให้มีอ ำนำจตรำเทศบัญญัติ  (มำตรำ 60 แห่ง
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งร่ำงเทศบัญญัติจะเสนอได้โดย
นำยกเทศมนตรี หรือสมำชิกสภำเทศบำล หรือรำษฎรผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ในเขตเทศบำลตำมกฎหมำย
วำ่ด้วยกำรเข้ำช่ือเสนอข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน (มำตรำ 61 ทวิ แหง่พระรำชบญัญัตเิทศบำล พ.ศ. 2496 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งโดยปกติทัว่ไปในทำงปฏิบตัินัน้ อำจแยกเทศบญัญัติได้เป็นสองแบบ คือ 
เทศบัญญัติทั่วไปและเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ซึ่งเทศบัญญัติทั่วไปท่ีเป็นเทศบัญญัต ิ 
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ท่ีมำจำกกำรควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถ่ินมี น้อย ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของ          
เทศบญัญตังิบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีมำกกวำ่  

ในสว่นของเทศบญัญตัิทัว่ไปนัน้ นำมสมมตุ ิ7 (2557) กล่ำวถึงเร่ืองกำรออกกฎระเบียบว่ำ 
“เรำยงัไม่มีกำรให้ประชำชนออกกฎระเบียบ เน่ืองจำกกฎระเบียบในกำรปฏิบตัินัน้ มนัยึดกฎระเบียบ
ตำมหนงัสือสัง่กำรจำกกระทรวงมหำดไทยอยู่แล้ว รวมถึง พ.ร.บ. ท่ีตรำขึน้มำของแตล่ะหน่วยงำน
อยู่แล้ว” ซึ่งเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับกำรให้สมัภำษณ์ของ นำมสมมุติ 1 (2557) ท่ีได้กล่ำวถึง
ประเดน็กำรออกเทศบญัญตัทิัว่ไปของเทศบำลไว้ดงันี ้
  

จริง ๆ แล้วต้องเรียนว่ำถ้ำเกิดคนภำยนอกท่ีไม่ได้สมัผัสกับท้องถ่ินจริง ๆ คนไป
มองท้องถ่ินเป็นแบบท้องถ่ินต่ำงประเทศ ประเทศไทยเอำกฎหมำยมำใช้      
หลำยฉบบั เอำจำกหลำยประเทศมำใช้ ไมมี่ประเทศไหนเลยท่ีเหมือนประเทศไทย 
แล้วประเทศไทยก็ไม่เหมือนเขำทัง้หมด เป็นเหมือนประเทศนู้นบ้ำงประเทศนีบ้้ำง 
คนส่วนใหญ่ก็มองว่ำเทศบำลจะออกเทศบัญญัติอะไรก็ได้เยอะแยะไปหมด 
ควำมเป็นจริงไม่ใช่ เรำจะออกเทศบญัญัติได้ต่อเม่ือไม่ขดัแย้งกับกฎหมำยหลัก 
ซึ่งไม่เหมือนตำ่งประเทศบำงประเทศ เช่นองักฤษ คือเขำออกได้เลย บงัคบัยงัไง  
ก็ออกได้ เอำง่ำย ๆ เรำจะเก็บค่ำขยะ ค่ำขยะเรำเก็บได้ท่ีอตัรำสูงสดุ 40 บำทตอ่บ้ำน 
แตถ่ำมว่ำคำ่ท่ีจ่ำยขยะตอ่ตนัเท่ำไหร่ อยู่ท่ี 500 บำทตอ่ตนั ขยะเดือนหนึ่งอำจจะ
เก็บเขำได้สกัสองตนัก็ได้ ซึ่งจริง ๆ แล้วก็คือพนัหนึ่ง แตร่ะเบียบเทศบญัญัติออก
ได้แค ่40 ตรงนีเ้องมนัเป็นข้อจ ำกดัของกฎหมำยบ้ำนเรำท่ีไม่ได้ตอบสนองให้เรำ
ออกเทศบญัญัตอิย่ำงเป็นจริงและถกูกบักำรแก้ไขปัญหำ บำงเร่ืองเป็นเร่ืองท่ีเรำรู้
ว่ำมนัเป็นปัญหำแตเ่รำก็ไม่สำมำรถท่ีจะออกได้เพรำะมันไปขดักับกฎหมำยหลกั 
เพรำะฉะนัน้ตรงนีเ้องมนัเป็นข้อจ ำกดั ดงันัน้คนท่ีอยู่ภำยนอกท้องถ่ินก็พยำยำม  
ท่ีจะบอกว่ำท ำไมไม่ออกเทศบญัญัติเร่ืองนีเ้ร่ืองนัน้หละ แต่จริง  ๆ แล้วเขำไม่รู้ว่ำ
มนัออกไม่ได้ เทศบญัญัติของเทศบำลออกได้ต้องเป็นเร่ืองท่ีกฎหมำยแม่ต้องให้
ไว้เท่ำนัน้ ซึ่งตำ่งกบัตำ่งประเทศ อนันีคื้อเป็นข้อจ ำกดั ของเรำออกเน่ียท่ีเห็นชดั ๆ 
มีเร่ืองสุนัข ก็มีแค่เร่ืองเลีย้งสุนัข เทศบัญญัติเร่ืองบ่อดักไขมัน ก็ไปออกตำม
กฎหมำยแม่ท่ีอนุญำตให้ออก เร่ืองเก็บค่ำขยะก็ออกได้เท่ำท่ีไม่เกินกฎหมำยแม่
ก ำหนด ท่ีเรำออกมำเป็นพิเศษท่ียงัไม่มีคนอ่ืนออกก็คือ อำคำรขนำดใหญ่ อำคำร
สำธำรณะท่ีออกรูปแบบเร่ืองกำรจัดเก็บขยะโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์อะไรพวกนี ้  
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คือเพ่ือให้ เกิดสะดวกและควำมปลอดภัยกับผู้ เก็บ อันนี อ้ำจจะออกเป็น           
เทศบัญญัติพิเศษขึน้มำ เทศบัญญัติกำรเจำะตำมท่ีสำธำรณะอันนีก็้เป็นตำม
มำตรฐำนซึ่งมีกฎหมำยแม่บังคบั ส่วนใหญ่เรำก็จะไปคิดเทศบัญญัติแปลก  ๆ 
อะไรไมไ่ด้ 
 มีบำงอนัท่ีผมไม่อยำกออกเพรำะเรำรู้ว่ำมนัออกแล้วใช้ไม่ได้ แต่ว่ำด้วย
หลำยองค์ประกอบ อย่ำงเช่น เทศบัญญัติกำรเก็บเงินในท่ีทำงสำธำรณะ        
เก็บท่ีจอดรถในท่ีสำธำรณะ ในเชิงเทคนิคผมมองว่ำมันไม่น่ำจะลงทุน แต่ว่ำ     
สตง.บอกวำ่คณุต้องออกเทศบญัญัติหำรำยได้เองนะ ท ำไมคณุไม่ออกเทศบญัญัติ
เก็บตงัค่ำจอดรถ เรำก็มองว่ำคนจอดรถในเขตพืน้ท่ีเรำไม่เคยโดนเก็บตงั  แต่ว่ำ 
สตง.ท้วงเรำก็ต้องออก แต่เรำเห็นอยู่แล้วว่ำกำรออก เรำต้องจ้ำงพนักงำนเก็บ 
แล้ววฒันธรรมเก็บก็ไม่เคยเก็บ แล้วเรำค ำนวณแล้ววำ่คำ่ใช้จ่ำยเดือนละแปดพนั
บำทถ้ำรวมค่ำโอทีก็หม่ืนสองหม่ืนสำม เก็บได้วันละส่ีร้อยมันก็ไม่คุ้ม สุดท้ำย  
เทศบญัญัตินีก็้ต้องยกเลิก กำรออกเทศบญัญัติมนัมีหลำยปัจจยั เรำต้องยอมรับ
ว่ำเรำไม่ อิสระอย่ำงท้องถ่ินต่ำงประเทศ เรำยังอยู่ภำยใต้นโยบำยของรัฐ           
อยู่ภำยใต้กำรตรวจสอบ อย่ำงเทศบัญญัติถำมผมอยำกออกไหม ผมไม่อยำก
ออกหรอก แตเ่รำก็ต้องออกเพรำะว่ำถกูบงัคบัให้ออก สดุท้ำยเทศบญัญัตินีก็้ต้อง
ยกเลิกไป ออกเสร็จแล้วไม่คุ้มทุน สุดท้ำยเรำก็ขอสภำยกเลิกเทศบญัญัตินัน้ไป 
แตถ่ำมวำ่รู้ไหมวำ่ไมคุ่้ม รู้ แตว่ำ่มนัมีกำรตรวจสอบเรำก็ต้องท ำอย่ำงนี ้เป็นต้น  
 
โดยเทศบำลท่ีมีนำมสมมุติ 1 เป็นนำยกเทศมนตรีได้มีกำรออกเทศบัญญัติเทศบำล

เก่ียวกับเร่ือง ควบคุมกำรเลีย้งหรือปล่อยสัตว์ กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล กำรจัดกำรขยะมูลฝอย       
โดยกระบวนกำรนัน้ได้เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำตัง้แต่กำรส ำรวจท ำแบบสอบถำม มีกำรตัง้
คณะกรรมกำร ระดมควำมคิดเห็นจำกประชำชนทุกภำคส่วน สอบถำมผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย       
แล้วน ำเข้ำสู่กระบวนกำรออกเทศบัญญัติ โดยนำมสมมุติ 1 (2557) ได้กล่ำวถึงกระบวนกำรให้
ประชำชนเข้ำมำร่วมในกำรออกเทศบญัญัตวิำ่ 

 
ท่ีจริงเรำเร่ิมกระบวนกำรตัง้แต่ท ำแบบสอบถำม ตัง้คณะกรรมกำรเรำก็เชิญ        
ผู้ มีส่วนได้เสีย อย่ำงเช่น เทศบญัญัติเร่ืองสนุขั กำรเลีย้งสนุขั เน่ืองจำกเรำมีเร่ือง
ร้องเรียนว่ำ บ้ำนหลังหนึ่งเลีย้งสุนัขพันธุ์ใหญ่ซักส่ีห้ำตวั มันก็เดือดร้อน ตอนนี ้
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ออกเทศบญัญัติว่ำสุนัขพันธุ์ใหญ่ท่ีเป็นบ้ำนทำวเฮำส์เลีย้งสุนัขได้ไม่เกิน 2 ตัว 
อำคำรเล็กเลีย้งได้เท่ำนีต้ัว ขบวนกำรเกิดจำกเรำเอำผู้ ท่ีเดือดร้อนมำร่วม เอำ
ประธำนชุมชนมำร่วม เอำทกุภำคส่วน เอำผู้ประกอบกำรขำยสุนขั เอำคลินิกมำ 
เอำชุมชนต่ำง ๆ มำพูดคยุ แล้วออกเทศบญัญัติ โดยกำรยกร่ำงเทศบญัญัติแล้ว
เรำก็ยงัประกำศลงหนงัสือพิมพ์ ประกำศเสียงตำมสำย แจกจ่ำยร่ำงเทศบญัญัติ
เพ่ือให้เขำได้ดทูบทวนร่ำงเทศบญัญัติท่ีเรำจะออก เรำยงัไม่ได้ตรำเป็นแค่ร่ำงให้
เขำดูให้ เขำคอมเมนต์กลับเข้ำมำ พอมีกำรคอมเมนต์กลับเข้ำมำเรำก็ให้
คณะกรรมกำรเอำมำทบทวนคอมเมนต์ท่ีเขำคอมเมนต์ แล้วเสนอตอ่สภำ สภำมนั
ก็มีขัน้ตอนของมัน เอำเข้ำวำระท่ี 1 ส่งให้คณะอนุกรรมกำรดูว่ำจะมีกำรแปล
หรือไม่อย่ำงไร ซึ่งเรำก็ส่งข้อมูลให้ชำวบ้ำนดวู่ำจะมีกำรเปล่ียนแปลงมำกแคไ่หน 
แล้วก็ออกเป็นเทศบญัญัติ ต้องเป็นขบวนกำร ซึ่งเทศบญัญัตฉิบบัหนึง่ อย่ำงเร่ือง
สนุขัจรจดัท ำเกือบ 2 ปี เพรำะวำ่มนัต้องมีกระบวนกำรหลำยอย่ำงมำประกอบกนั 
ก็ต้องไปดเูทศบำลข้ำงเคียงด้วยว่ำเขำออกยงัไง  

 
 จะเห็นได้วำ่ในกำรออกเทศบญัญตัิทัว่ไปของเทศบำลนัน้ ในทำงปฏิบตัทิกุเทศบำลต้องยึด
กฎหมำยแม่บทเป็นหลัก และจะเป็นกำรเทศบญัญัติตำมหนังสือสัง่กำรจำกกระทรวงมหำดไทย
เป็นสว่นใหญ่ ท่ีมำจำกกำรริเร่ิมของประชำชนมีเป็นส่วนน้อย ถึงแม้พระรำชบญัญตัิวำ่ด้วยกำรเข้ำช่ือ
เสนอข้อบญัญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 จะให้ประชำชนสำมำรถเข้ำช่ือเสนอข้อบญัญัติท้องถ่ินได้ทุก
ประเภท โดยหำกเป็นเทศบำลก็จะเป็นกำรออกเป็นเทศบัญญัติซึ่งตรำขึน้โดยสภำเทศบำล         
ซึง่หมำยควำมว่ำ ประชำชนในท้องถ่ินจะมีสิทธิเพียงเสนอร่ำงเทศบญัญัติเท่ำนัน้ แตก่ำรพิจำรณำ
ร่ำงเทศบญัญตัยิงัคงอยูใ่นอ ำนำจหน้ำท่ีของสภำเทศบำล  

ในส่วนของเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนัน้ พบว่ำ ประชำชนจะเข้ำมำ
เก่ียวข้องในรูปแบบของกำรประชุมระดมควำมคิดเห็น เสนอปัญหำ ควำมต้องกำรในท้องถ่ิน    
ผ่ำนช่องทำงกำรท ำประชำคมท้องถ่ินเพ่ือจดัท ำแผนชมุชน ซึ่งเทศบำลทัง้ส่ีแห่งของอ ำเภอธัญบุรี 
ได้มีกำรท ำประชำคมท้องถ่ิน เพ่ือรับฟังปัญหำ ควำมต้องกำร ของประชำชนในพืน้ท่ี แล้วน ำมำ 
เข้ำสู่กระบวนกำรจดัท ำแผนพฒันำเทศบำล แปลงมำสู่กระบวนกำรจดัท ำเทศบญัญัตงิบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีของเทศบำล ซึ่งได้มีกำรน ำเอำปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำชนมำบรรจอุยู่ใน
เทศบญัญตังิบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี 
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ในประเด็นของกำรบงัคบัใช้กฎหมำย ระเบียบ เทศบญัญัติต่ำง ๆ ของเทศบำลนัน้ พบว่ำ 
นำยกเทศมนตรี ปลดัเทศบำลและรองปลดัเทศบำลมองวำ่ มีกำรบงัคบัใช้อยำ่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 
กลำ่วคือ ในกฎหมำยหรือเทศบญัญัตใินแตล่ะเร่ืองนัน้มีกำรบงัคบัใช้กฎหมำยอย่ำงเทำ่เทียม ไมใ่ช้
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือกลั่นแกล้งทำงกำรเมือง และผู้ ท่ี ด้อยโอกำสในสังคม ไม่มีสองมำตรฐำน           
โดยเทศบำลต่ำง ๆ จะปฏิบัติตำมระเบียบ หรือเทศบัญญัติเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีได้บัญญัติไว้ ไม่มี        
กำรเลือกปฏิบัติในเร่ืองเดียวกัน โดยนำมสมมุติ 6 (2557) ได้กล่ำวถึงกำรบังคับใช้กฎหมำย 
ระเบียบ เทศบญัญัติของเทศบำลว่ำ “มีกำรบงัคบัใช้อย่ำงทัว่ถึง เพรำะเป็นกฎหมำย ระเบียบท่ีมำ
จำกกฎหมำยแม่บท ในกำรบงัคบัใช้ก็บังคบัโดยทัว่ไป ไม่มีกำรเลือกปฏิบตัิ ซึ่งชำวบ้ำนส่วนใหญ่ก็
ปฏิบตัิตำม ไม่ฝ่ำฝืน” ซึ่งในทำงปฏิบตัิจริง ๆ นัน้อำจมีหลำย ๆ กรณีท่ีเทศบำลต้องค ำนึงถึงปัจจยั
อ่ืน ๆ รวมด้วย อย่ำงกรณีของเทศบำลท่ีมีนำมสมมตุิ 1 เป็นนำยกเทศมนตรี ท่ีได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบั
กำรบงัคบัใช้กฎหมำย (2557) วำ่  

 
เทศบญัญัติมันมีทัง้นัน้ จะบอกว่ำควำมเสมอภำคคืออะไร อย่ำงเช่น เรำท ำบ่อ
บ ำบดัดกัไขมนั เรำบอกว่ำอำคำรท่ีก่อสร้ำงใหม่ต้องท ำ มนัก็ไม่เสมอภำคเพรำะ
อำคำรเก่ำไม่ได้ท ำ แต่ว่ำมันก็เป็นควำมจริงท่ีไม่ให้ท ำ เพรำะถ้ำเกิดเรำไปให้    
เขำท ำมันก็สร้ำงภำระให้เขำ เพรำะฉะนัน้เทศบัญญัติเร่ืองนีอ้ำคำรเก่ำเรำก็      
ขอควำมร่วมมือ อำคำรใหม่เรำบงัคบั อย่ำงนีก็้ถือว่ำเสมอภำคเพรำะเรำบอกว่ำ
ระดับนีน้ะ เท่ำนีน้ะ คุณต้องท ำ ถ้ำมำกกว่ำนีคุ้ณต้องท ำเป็นเท่ำนีเ้ปอร์เซ็นต์ 
เพ่ือให้เกิดขบวนกำรท่ีมนัสมดลุและมนัเดินไปได้ ถ้ำเรำจะบอกว่ำคนเก่ำเขำท ำ
ทัง้หมดมนัก็อำจจะเป็นเทศบญัญตัท่ีิใช้กำรไมไ่ด้ ใช้ไมไ่ด้จริงอยำ่งท่ีตรำไว้ 

 
ซึ่งในกรณี นี  ้ผู้ วิจัยมีควำมเห็นว่ำ เทศบัญญัติ ท่ี มีกำรบังคับใช้อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม             
ตำมหลักทั่วไปของกฎหมำยแล้ว หมำยถึง กฎหมำยท่ีออกมำนัน้โดยปกติแล้วย่อมจะน ำมำ   
บงัคบัใช้ในอนำคต คือนบัแต่วนัท่ีประกำศใช้กฎหมำยเป็นต้นไปเท่ำนัน้ กฎหมำยจะไม่ใช้บงัคบั 
แก่เหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำท่ีเกิดขึน้ก่อนหน้ำวันใช้บังคับกฎหมำยนัน้ ๆ ซึ่งเน้นหลักท่ีว่ำ 
กฎหมำยไมมี่ผลย้อนหลงั ดงันัน้ ในกำรบงัคบัใช้กฎหมำยอย่ำงทัว่ถึงและเป็นธรรมก็ต้องพิจำรณำ
ประเด็นนีด้้วย นำมสมมุติ 8 (2557) ได้กล่ำวถึงกระบวนกำรประกำศใช้เทศบญัญัติว่ำ ก่อนจะน ำ
เทศบญัญัติ กฎหมำย หรือแผนฯ ใด ๆ มำใช้ เทศบำลต้องมีกำรประกำศไว้ ณ ท่ีเปิดเผย โดยติด
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ประกำศท่ีส ำนกังำนเทศบำลและประกำศทำงอินเตอร์เน็ต ซึ่งต้องประกำศไว้ตำมก ำหนด  เวลำท่ี
กฎหมำยก ำหนด ต้องด ำเนินกำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้ ผำ่นขัน้ตอนทกุอยำ่ง  
 จำกข้อมูลท่ีได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น สำมำรถน ำมำพิจำรณำเก่ียวกับทัศนคติเก่ียวกับ    
กำรน ำหลักนิติธรรมไปใช้ในกำรบริหำรงำนของเทศบำลของนำยกเทศมนตรี และปลัดเทศบำล 
รองปลดัเทศบำล ของอ ำเภอธญับรีุได้ว่ำ มองหลกันิติธรรมเฉพำะในมิติของกำรท ำตำมท่ีกฎหมำย
บญัญตัิไว้เทำ่นัน้ และเป็นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยเพรำะถกูบงัคบัให้ต้องท ำตำม เน่ืองจำกเกรงว่ำ
จะมีปัญหำในยำมท่ีหน่วยงำนจำกส่วนกลำง หรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ ท่ีมีหน้ำท่ีก ำกับดูแลเข้ำมำ
ตรวจสอบ อีกทัง้ยงัมองว่ำหลกันิติธรรม เป็นขบวนกำรท่ีสำมำรถท ำให้เกิดขึน้ได้ง่ำย เน่ืองจำกมี
ระบบหรือกรอบคอยก ำกบัให้ต้องท ำทกุอยำ่งตำมกฎหมำย หรือกฎระเบียบท่ีได้ก ำหนดไว้ ไม่วำ่จะ
เป็นกระบวนกำรในกำรออกเทศบัญญัติทั่วไป หรือกระบวนกำรออกเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี รวมถึงกำรบงัคบัใช้กฎหมำย ก็เป็นกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ท่ีได้ก ำหนดไว้ให้
ครบถ้วนเพียงเท่ำนัน้ นอกจำกนัน้ในกำรปฏิบตัิให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยระบุไว้ ในควำมเป็นจริง
แล้วก็ยงัมีกำรใช้ดลุยพินิจของนำยกเทศมนตรี และปลดัเทศบำล รองปลดัเทศบำล ว่ำจะท ำตำม
กฎระเบียบท่ีได้ก ำหนดไว้หรือไม่ หรือจะหำช่องว่ำงจำกกฎหมำยได้อย่ำงไร สะท้อนได้จำกกำรท่ี
นำยกเทศมนตรีต้องกำรควำมถกูใจ และปลดัเทศบำล รองปลดัเทศบำลต้องกำรควำมถกูต้อง และ
ในกำรตัดสินใจด ำเนินนโยบำยของนำยกเทศมนตรีท่ี ต้องรักษำค ำสัญญำต่อประชำชน            
ต้องพยำยำมท ำให้บรรลนุโยบำยท่ีได้เสนอตอ่ประชำชนไว้ เพ่ือเป็นกำรรักษำฐำนคะแนนเสียงใน
ท้องถ่ิน ซึ่งในบำงครัง้ก็มุ่งเน้นผลส ำเร็จโดยอำจละเลย มองข้ำม เพิกเฉย หรือหำช่องว่ำงจำก
กฎหมำยได้ ทัง้นีท้ัง้นัน้ก็ขึน้อยูก่บัตวับคุคลผู้ มีอ ำนำจในกำรตดัสินใจ 

แต่ในควำมเป็นจริงนัน้ ในกำรน ำหลักนิติธรรมไปใช้จ ำเป็นต้องพิจำรณำในมิติต่ำง ๆ 
นอกเหนือจำกกำรท ำตำมท่ีกฎหมำยระเบียบก ำหนดไว้ ซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกำรมีควำมผกูพนั
ต่อกฎหมำย กฎระเบียบต่ำง ๆ อำทิ เทศบำลมีกำรแบ่งแยกกำรใช้อ ำนำจอย่ำงชัดเจนตำม
กฎหมำยหรือไม่ เทศบำลมีกำรคุ้ มครองสิทธิและเสรีภำพของบุคลำกรและประชำชนหรือไม ่      
กฎ ระเบียบของเทศบำลมีควำมถูกต้องตำมกฎหมำยหรือไม่ ผู้ มีอ ำนำจตดัสินใจในหน่วยงำนมี
ควำมอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี รวมถึงกำรท่ีกฎหมำยท่ีก ำหนดโทษของหน่วยงำนเป็นไปตำม  
หลักกฎหมำย และกฎ ระเบียบของเทศบำลต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมำยท่ีมีฐำนะสูงกว่ำ เป็นต้น 
เน่ืองจำกว่ำหลกันิติธรรมเป็นหลกัท่ีมีควำมมุ่งหมำย เพ่ือควบคมุกำรใช้อ ำนำจรัฐ ไม่ให้อ ำนำจใด
อ ำนำจหนึ่งมีอ ำนำจเหนืออ ำนำจอ่ืนโดยเด็ดขำด ซึ่งจะก่อให้เกิดกำรใช้อ ำนำจตำมอ ำเภอใจ   
หลกันิติธรรมจึงมีควำมมุ่งหมำยในท้ำยท่ีสดุก็เพ่ือมุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของประชำชนจำก
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กำรใช้อ ำนำจของรัฐนัน่เอง อำจกล่ำวได้ว่ำเทศบำลในอ ำเภอธัญบรีุไม่ได้ใช้หลกันิติธรรมตำมหลกักำร 
เป็นเพียงแตก่ำรปฏิบตัหิน้ำท่ีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้ให้ครบถ้วนเทำ่นัน้เอง 

สรุปข้อค้นพบท่ีน่ำสนใจ คือ ทกุเทศบำลจะท ำตำมหนงัสือสัง่กำรจำกกระทรวงมหำดไทย 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน โดยถือว่ำเป็นเพียงมำตรฐำนเบือ้งต้น     
ท่ีพบจำกกำรใช้หลักนิติธรรมในเทศบำล ซึ่งถือว่ำกำรท ำตำมหนังสือสั่งกำรจำกหน่วยงำน
ส่วนกลำงนัน้เป็นกำรมุ่งท ำงำนสนองนโยบำยจำกส่วนกลำงเป็นท่ีตัง้ ซึ่งถือเป็นกำรขัดต่อ
เจตนำรมณ์ในกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีมุ่งเน้นให้ท้องถ่ินสำมำรถดูแลตนเองได้อย่ำงเหมำะสม
กบับริบทของท้องถ่ินแตล่ะแห่ง ทัง้นีเ้ป็นผลมำจำกพระรำชบญัญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้
ก ำหนดหน้ำท่ีในกำรก ำกับดแูลกำรบริหำรและกำรปฏิบตัิรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ไว้ให้เป็นอ ำนำจของผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัด นำยอ ำเภอ โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย   
เป็นผู้ มีอ ำนำจวินิจฉัยค ำสั่งเป็นท่ีสุด และท้ำยท่ีสุด ท ำให้เทศบำลเคยชินกับกำรรับค ำสั่งจำก
หน่วยงำนส่วนกลำง ส่งผลให้ในท้องถ่ินไม่เกิดกำรเรียนรู้และพฒันำนวตักรรมท้องถ่ินท่ีเหมำะสม
กบัสภำพแวดล้อมของท้องถ่ินเอง และอำจส่งผลให้ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำในท้องถ่ินได้อย่ำงถูก
ตรง เหมำะสม และยัง่ยืน  
 
4.3 การใช้หลักคุณธรรม 
 

จำกกำรพิจำรณำกำรน ำหลักคุณธรรมไปใช้ในกำรบริหำรงำนของเทศบำลนัน้ พบว่ำ 
นำยกเทศมนตรี และปลัดเทศบำล รองปลัดเทศบำล ของเทศบำลทัง้ส่ีแห่ง ได้ยึดหลักคุณธรรม   
ไปใช้ในกำรบริหำรงำนเทศบำล โดยผู้ วิจัยแบ่งกำรพิจำรณำออกเป็น 3 ด้ำน ประกอบด้วย 
คุณธรรมจริยธรรมท่ีผู้ น ำเทศบำลยึดถือปฏิบัติ กำรใช้หลักคุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคล     
และกำรเสริมสร้ำงให้เกิดคณุธรรมในเทศบำลและท้องถ่ิน 
 
 4.3.1 คุณธรรมจริยธรรมท่ีผู้น าเทศบาลยดึถือปฏิบัต ิ
 ผู้น ำเทศบำลไมว่่ำฝ่ำยกำรเมืองหรือฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำ ไมว่ำ่ตวันำยกเทศมนตรีซึง่เป็น
ผู้ บริหำรสูงสุดของฝ่ำยกำรเมือง หรือปลัดเทศบำลและรองปลัดเทศบำลซึ่งถือว่ำเป็นหัวหน้ำ
ผู้บงัคบับญัชำระดบัสงูของฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำ ถือเป็นกญุแจส ำคญัในกำรเป็นผู้ผลกัดนัให้เกิด
กำรขับเคล่ือนเทศบำลไปสู่เป้ำหมำยท่ีองค์กรตัง้ไว้ หำกผู้ น ำเทศบำลเป็นผู้ ท่ีขำดคุณธรรม    
ประจ ำตนแล้ว กำรท ำงำนเพ่ือขบัเคล่ือนองค์กรขนำดใหญ่ท่ีเรียกว่ำเทศบำล ก็คงมีสถำนะเหมือน
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เรือท่ีไร้หำงเสือ ดงันัน้คุณธรรมจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นท่ีจะเป็นเคร่ืองน ำทำงเตือนตนให้ผู้น ำประพฤติ
ปฏิบัติแต่สิ่งท่ีถูกต้องดีงำม ซึ่งผลลัพธ์ท้ำยท่ีสุดท่ีจะปรำกฏออกมำให้เห็นอย่ำงเป็นรูปธรรม       
ตอ่ส่วนรวม ก็คือ สงัคมได้รับกำรพฒันำอย่ำงรวดเร็วเพรำะทุกคนต่ำงท ำหน้ำท่ีของตนอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ 

เล่ำจ๊ือ ปรำชญ์ชำวจีนเคยกล่ำวไว้ว่ำ “ผู้น ำไม่ต้องมีคณุธรรมมำก มีเพียง 3 ประกำรก็พอ 
คือ เมตตำ ประมำณ และ ถ่อมตน” โดยเล่ำจ๊ือให้เหตผุลว่ำ หำกมีเมตตำจะไม่มีศตัรู หำกมีประมำณ
จะไม่ขดัสนจนยำก และหำกมีถ่อมตนจะเจริญรุ่งเรืองในกำรงำน (สุเมธ แสงนิ่มนวล, 2552: 29) 
ซึง่ก็มีหลกัธรรมอีกมำกมำย เชน่ ธรรมะเพ่ือตนท่ีควรใช้คือ อตัตำหิ อตัโนนำโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 
ธรรมะเพ่ือคน ใช้พรหมวิหำร 4 ประกอบด้วย 1) เมตตำ คือรักปรำรถนำให้ผู้ อ่ืนเป็นสุข 2) กรุณำ 
คือสงสำรอยำกให้เขำพ้นทุกข์ 3) มุทิตำ คือมีควำมยินดีเม่ือเห็นเขำมีสุข และ 4) อุเบกขำ คือ
วำงใจเป็นกลำง มีควำมยตุิธรรม ธรรมะเพ่ืองำน ใช้อิทธิบำท 4 ประกอบด้วย 1) ฉันทะ คือรักท่ีจะ
ท ำในสิ่งนัน้ 2) วิริยะ คือขยนัหมัน่เพียร 3) จิตตะ คือจิตใจจดจอ่ฝักใฝ่กบัสิ่งนัน้ และ 4) วิมงัสำ คือ 
มีควำมพิจำรณำไตร่ตรอง ธรรมะเพ่ือเพ่ือนร่วมงำนใช้สงัคหวตัถุ 4 ประกอบด้วย 1) ทำน คือกำรให้ 
เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ 2) ปิยวำจำ คือกำรกล่ำววำจำสุภำพอ่อนหวำน 3) อตัถจริยำ คือกำรบ ำเพ็ญตน
เป็นประโยชน์ และ 4) สมำนตัตำ คือกำรปฏิบตัิเสมอต้นเสมอปลำย ธรรมะเพ่ือท ำให้งำม ใช้ขนัติ
โสรัจจะ ประกอบด้วย 1) ขนัติ คือควำมอดทนเพ่ือบรรลใุนคณุควำมดี และ 2) โสรัจจะ คือควำมมี
อัธยำศยัที่งดงำม สุภำพชน ธรรมะเพื่อใช้ปกครองคน ใช้หลักทศพิธรำชธรรม ประกอบด้วย 
1) ทำน กำรให้ 2) ศีล ควำมประพฤติดีงำม 3) ปริจจำคะ กำรบริจำค 4) อำชชวะ ควำมซ่ือตรง    
5) มทัทวะ ควำมอ่อนโยน 6) ตปะ ควำมยบัยัง้ชัง่ใจ 7) อกัโกธะ ควำมไม่โกรธ 8) อวิหิงสำ ควำม
ไม่เบียดเบียน 9) ขันติ ควำมอดทน และ 10) อวิโรธนะ ควำมไม่คลำดธรรม ส่วนธรรมะเพ่ือใช้
ปกครองตน ใช้สัปปุริสธรรม 7 ซึ่งเป็นธรรมของสัตบุรุษหรือคนดี เพ่ือใช้ในกำรปกครองตน 
ประกอบด้วย 1) ผู้ รู้จกัเหต ุ2) รู้จักผล 3) รู้จกัตน 4) รู้จักประมำณ 5) รู้กำลเวลำ 6) รู้ชุมชน และ  
7) รู้จกัเลือกบุคคล และธรรมะเพ่ือคุ้มครองโลก ใช้ก ำกบัจิตใจตนเอง คือ หิริ ควำมละอำยแก่บำป 
และโอตตปัปะ ควำมเกรงกลวัตอ่บำป  

จำกกำรศึกษำในครัง้นี ้พบว่ำ คณุธรรมท่ีผู้บริหำรเทศบำลส่วนใหญ่ยึดถือปฏิบตัิ ได้แก่ 
ยดึหลกัควำมถกูต้อง ควำมซ่ือสตัย์ ควำมเสียสละ และควำมเมตตำกรุณำ รำยละเอียดมีดงันี ้

หนึ่ง ยึดหลกัควำมถูกต้อง โดยต้องเป็นควำมถูกต้องตำมท ำนองคลองธรรมและถูกต้อง
ตำมตวับทกฎหมำย ถกูต้องตำมขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งจะส่งผลต่อควำมสงบเรียบร้อยของ
ชุมชน และศีลธรรมอันดีของประชำชน จะเกิดควำมผำสุก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน          
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เกิดควำมสงบในสงัคม โดยในกำรบริหำรงำนเทศบำลนัน้ผู้บริหำรต้องยดึหลกัควำมถกูต้องมำเป็น
ล ำดบัแรก เน่ืองจำกผู้บริหำรเทศบำลถือเป็นผู้ มีอ ำนำจในกำรตดัสินใจในเชิงนโยบำยต่ำง ๆ และ
เป็นผู้ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนของเทศบำลว่ำจะพำองค์กรไปในทำงใด หลกัควำมถกูต้องนี ้
จงึมีควำมส ำคญั ซึง่นำมสมมตุิ 8 (2557) ได้ชีใ้ห้เห็นว่ำ ทัง้ฝ่ำยนกักำรเมืองและข้ำรำชกำรประจ ำ 
ต้องยดึหลกัควำมถกูต้อง คณุธรรม จริยธรรม เป็นส ำคญั ดงันี ้ 

 
ในเร่ืองของกำรบริหำรจัดกำร ก็ต้องยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมของผู้ บริหำร      
ไม่ว่ำจะเป็นสำยกำรเมืองหรือสำยข้ำรำชกำรประจ ำ เร่ืองของพรหมวิหำร 4   
อิทธิบำท 4 สงัคหวตัถ ุ4 โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งพระรำชด ำรัสของในหลวง เศรษฐกิจ
พอเพี ยง ฉะนั น้ ข้ ำรำชกำรภำยใต้องค์พ ระบำทสม เด็จพ ระ เจ้ำอยู่ หั ว 
เคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ท่ีเรำได้จำกท่ำน เป็นสิ่งท่ีเชิดชูเกียรติว่ำเรำได้ท ำควำมดี 
ฉะนัน้ตรงนีก็้ต้องสร้ำงจิตส ำนึกในตวัข้ำรำชกำร หรือนกักำรเมืองไมว่่ำจะระดบัชำติ
หรือระดบัท้องถ่ินทัง้หมด อนันีเ้ป็นสิ่งส ำคญั เพ่ือให้ตระหนกัในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี 
บริหำรงำน เร่ืองของควำมเท่ียงตรง เท่ียงธรรม ปรำศจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่น   
แตพ่ดูก็พดูได้ แตท่ ำก็ท ำได้ยำก 
 ในโลกของกำรท ำงำนต้องมีขันติอดทน สงบเสง่ียม มีหิ ริโอตัปปะ         
แผเ่มตตำ ไมอิ่จฉำริษยำ กำรอิจฉำในวงกำรท้องถ่ินมีเยอะ ใครไมดี่เรำก็อยู่หำ่ง ๆ 
เพ่ือท่ีตวัเรำจะได้มีสุขภำพจิตท่ีดี ผู้ ใดพบเห็นก็ช่ืนชม หลีกเล่ียงกำรคบคนไม่ดี 
ทัง้นีก้ำรมีคุณธรรมนัน้เป็นสิ่งส ำคัญยิ่งในกำรท ำงำนรำชกำร ผู้ บังคับบัญชำ
ระดบัสงู ผู้บริหำรท้องถ่ินต้องมี เพรำะก่อให้เกิดควำมศรัทธำเช่ือถือ และเป็นสิ่งท่ี
จะน ำพำให้ประสบควำมส ำเร็จ โดยปรำศจำกปัญหำอุปสรรคใด ๆ ท่ีต้องกังวล 
ทุกคนจึงควรเป็นผู้ มีคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งระดบัผู้บริหำร หรือ
ผู้บงัคบับญัชำระดบัตำ่ง ๆ ทัง้นำยกเทศมตรี สมำชิกสภำ ตวัปลดั รองปลดัไล่ลงมำ 
เพรำะถ้ำหำกผู้ บังคับชำเห็นแก่ตัว  ไม่ มีคุณ ธรรม  เอำเป รียบ เห็นแก่ได้ 
ผู้ใต้บงัคบับญัชำก็จะขำดควำมเช่ือถือศรัทธำแล้วจะส่งผลให้เกิดอปุสรรคตอ่กำร
ปฏิบตังิำนตำ่ง ๆ ให้ประสบควำมส ำเร็จ 

 
 สอง ควำมซ่ือสตัย์ ควำมซ่ือตรง มั่นคงอยู่ในศีลธรรม มีควำมซ่ือสตัย์ต่อตนเองและผู้ อ่ืน  
มีควำมสจุริตทำงกำย ทำงวำจำและทำงใจ คนส่วนใหญ่ชอบคิดว่ำเป็นเร่ืองท่ีสำมำรถปฏิบตัิได้ง่ำย 



98 

แต่ในควำมจริงแล้วควำมซ่ือสัตย์เป็นเร่ืองท้ำทำยใจอยู่ทุกขณะจิต ควำมซ่ือสัตย์ท่ีแท้จริง            
ยงัเป็นเร่ืองท่ีต้องวดัได้ในขณะท่ียงัไม่มีใครควบคมุ ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครมำคอยบงัคบั 
อีกด้วย ควำมซ่ือสัตย์จึงเป็นสิ่งท่ีมำจำกใจจริง กำรตัง้มั่นอยู่ในควำมซ่ือสัตย์จึงเป็นเร่ืองจ ำเป็น 
เพรำะไม่มีใครปรำรถนำอยู่ในสงัคมท่ีปรำศจำกควำมซ่ือสตัย์ ทุกคนต่ำงก็ปรำรถนำควำมจริงใจ
จำกกันและกันทัง้สิน้ ไม่ว่ำจะเป็นควำมซ่ือสัตย์จำกครอบครัว ชุมชน หรือสังคม สำเหตุของ   
ควำมไม่ซ่ือสัตย์ประเภทหนึ่ง คือควำมหลงอ ำนำจ เม่ือมีอ ำนำจเพิ่มมำกขึน้ ก็มักจะมีแนวโน้ม     
ท่ีจะใช้อ ำนำจในทำงท่ีผิดมำกขึน้ด้วย คือ เม่ือมีอ ำนำจก็หลงตน คิดว่ำประสบควำมส ำเร็จและ
สำมำรถจะท ำอะไรก็ได้ โดยนำมสมมุติ 8 (2557) ได้สะท้อนเร่ืองควำมซ่ือสัตย์ท่ีต้อง ไม่หลง
อ ำนำจ ไว้ดงันี ้“ขยนั ซ่ือสตัย์ ประหยดั ไม่ฟุ่ มเฟือยเกินฐำนะ มีวินยั ใฝ่คณุธรรม คือน ำคณุธรรม
เข้ำมำใช้ในกำรบริหำรงำน เรำถือว่ำเรำเป็นปลดัเทศบำล แต่เม่ือมองแล้วก้มดตูวัเรำเอง  ก็ไม่ได้
ใหญ่อะไร เป็นแคป่ลดัเทศบำล C9 ถ้ำเทียบกบัผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั รองผู้ว่ำฯ เรำต้องรู้จกัออ่นน้อม
ถ่อมตน” ซึ่งรำกแห่งควำมไม่ซ่ือสตัย์ในชีวิตอำจท ำให้ผู้ มีอ ำนำจหลงไปโดยกำรใช้อ ำนำจในทำงท่ี
ผิดได้ บำงคนอำจถกูล่อลวงด้วยเงินทอง เกียรติยศ ช่ือเสียง จนกระทัง่ปฏิเสธควำมซ่ือสตัย์ท่ีมีอยู่
ในชีวิตอย่ำงสิน้เชิง โดยผู้บริหำรเทศบำลสว่นใหญ่ให้ข้อมลูว่ำต้องยดึควำมซ่ือสตัย์เป็นหลกัในกำร
บริหำรงำน ดงัเช่นนำมสมมตุิ 4 (2557) ท่ีกล่ำวว่ำ “กำรบริหำรงำนของผม ซ่ือสตัย์สจุริต ตรวจสอบ
ได้ ประชำชนต้องมำก่อน” 
 สำม ควำมเสียสละ เป็นคุณธรรมขัน้พืน้ฐำนของผู้ ท่ีอยู่ร่วมกันในสังคม ทุกคนในสังคม
ต้องมีน ำ้ใจเอือ้เฟือ้เสียสละแบง่ปันให้แก่กนั ไม่มีจิตใจคบัแคบ เห็นแก่ตวั ถ้ำตำ่งคนตำ่งเห็นแก่ตวั 
ไม่เห็นแก่คนอ่ืนแล้ว ส่วนรวมก็จะเดือดร้อน ควำมสุขควำมสงบจะเกิดขึน้ได้ยำก ควำมเสียสละ  
จึงเป็นคณุธรรมเคร่ืองผูกมิตรไมตรี ยึดเหน่ียวจิตใจไว้ เป็นเคร่ืองมือสร้ำงลกัษณะนิสยัให้เป็นคน  
ท่ีเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์สุขส่วนตัว  กำรท่ีจะน ำพำเทศบำลให้ไปสู่
เป้ำหมำยท่ีตัง้ไว้ ผู้ บริหำรท้องถ่ินไม่ว่ำนำยกเทศมนตรีและข้ำรำชกำรประจ ำ ปลัดเทศบำล       
รองปลัดเทศบำล ต้องเป็นผู้ ท่ีมีควำมเสียสละอย่ำงยิ่ ง เน่ืองจำกกำรบริหำรเทศบำลในปัจจุบัน     
มีควำมสลับซับซ้อน ต้องสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร และแก้ไขปัญหำ ภำยใต้บริบท 
ควำมเปล่ียนแปลงของสงัคมและสิ่งแวดล้อมตำ่ง ๆ ท่ีมีควำมเป็นพลวตัรสงู ดงันัน้ ผู้บริหำรท้องถ่ิน
จงึต้องเสียสละทัง้แรงกำย แรงใจ สติปัญญำ และเวลำเป็นอยำ่งมำก ในกำรจะแก้ไขปัญหำตำ่ง ๆ 
ของประชำชนและเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน เพ่ือให้ในท้ำยท่ีสุดประชำชน   
ในท้องถ่ินต้องเป็นผู้ ท่ีได้รับผลประโยชน์สงูสดุ มีควำมกินดีอยูดี่ ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 ส่ี  ควำมเมตตำกรุณำ เมตตำคือควำมปรำรถนำให้ผู้ อ่ืนได้รับสุข อยำกให้เขำได้ดี            
มีควำมสุข เป็นควำมหวังดีต่อผู้ อ่ืน กรุณำคือควำมสงสำร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะ     
ปลดเปลือ้งบ ำบัดควำมทุกข์ยำกเดือดร้อน ถึงแม้ต้องเสียควำมสุขตนเองก็ยอมสละได้ เพรำะ     
ฝังจิตใจอยำกให้เขำพ้นทุกข์ มีควำมปรำรถนำอยำกให้เขำพ้นทุกข์ภัยทัง้ปวง ควำมเมตตำกรุณำ
ย่อมอยู่เป็นสุขสบำย ไม่ต้องร้อนใจเพรำะควำมอำฆำตพยำบำท มีจิตใจเยือกเย็นแช่มช่ืนและ
ปลอดโปร่งหำท่ีติดขดัมิได้ ยอ่มห่ำงไกลจำกอนัตรำย เป็นท่ีรักใคร่ของคนทัง้หลำย ฝ่ำยผู้ อ่ืนท่ีได้รับ
กำรอนุเครำะห์ด้วยก ำลังแห่งควำมเมตตำกรุณำนัน้ย่อมท่ีจะได้รับควำมสุขส ำรำญด้วย            
โดยนำมสมมตุิ 2 (2557) ได้กล่ำวในประเด็นกำรใช้หลกัควำมเมตตำกรุณำมำเป็นนโยบำยในกำร
บริหำรงำนเทศบำล โดยได้เน้นย ำ้วำ่ “เรำต้องดแูลพ่ีน้องให้มีควำมกินดีอยูดี่ ท ำสำธำรณปูโภคเป็น
หลักเพ่ือให้ชำวบ้ำนไม่เดือดร้อน” โดยในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรเทศบำลนัน้  ควำมเมตตำ
กรุณำมีควำมส ำคัญมำก เพรำะหำกผู้ บริหำรท้องถ่ินไม่มีควำมเมตตำกรุณำ ไม่อยำกเห็น
ประชำชนในท้องถ่ินมีควำมสุข มีกำรกินดีอยู่ดี ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน แล้วนิ่งเฉยไม่สนใจ
ชำวบ้ำนท่ีประสบปัญหำไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบักำรท ำมำหำเลีย้งชีพ ประสบควำมยำกล ำบำก
จำกสุขอนำมัย หรือจำกควำมไม่ปลอดภัยต่ำง ๆ ก็คงไม่หำทำงช่วยให้ชำวบ้ำนในท้องถ่ินให้มี
ควำมเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ รวมถึงกำรบริหำรจดักำรภำยในเทศบำลเองด้วยท่ีต้องใช้ควำมมีเมตตำกรุณำ
กบัผู้ ใต้บงัคบับญัชำและเพ่ือนร่วมงำน โดยนำมสมมุติ 6 (2557) กล่ำวว่ำ “ในกำรบริหำรงำนนัน้ 
เรำต้องเมตตำ ผู้บริหำรต้องเมตตำ อยู่ด้วยควำมเมตตำแก่ลกูน้องเยอะ ๆ กรุณำ ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกนั แล้วเทศบำลจะสำมำรถไปตอ่ได้” 
 
 4.3.2 การใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
 กำรบริหำรงำนบุคคลตำมระบบคณุธรรม มุ่งให้พนกังำนปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนส ำเร็จลงตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพได้             
กำรน ำระบบคุณธรรมมำใช้ เพ่ือต้องกำรให้กำรสรรหำ กำรคัดเลือก กำรบรรจุแต่งตัง้บุคคล   
เป็นไปอย่ำงมีหลกัเกณฑ์ เพ่ือให้ได้คนดีมีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำท ำงำนในต ำแหน่งต่ำง ๆ 
อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนีย้งัรวมถึงกำรปฏิบตัิต่อบุคคลท่ีปฏิบตัิงำนอยู่ในองค์กรอย่ำงยุติธรรม 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรเล่ือนขัน้เล่ือนต ำแหน่ง เล่ือนเงินเดือน กำรให้ควำมดีควำมชอบ กำรโยกย้ำย 
ตลอดจนกำรให้บุคคลพ้นจำกงำนก็ตำม ทัง้นี เ้พ่ือเป็นหลักประกันควำมมั่นคงและควำมรู้
ควำมสำมำรถของบุคคลนั่นเอง ซึ่งกำรใช้หลักคุณธรรมของผู้บริหำรเทศบำลในกำรบริหำรงำน
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บคุคลนัน้ สำมำรถสรุปได้สองแนวทำง คือ กำรใช้หลกัควำมเป็นธรรม และกำรใช้หลกักำรท ำงำน
ร่วมกนัแบบพ่ีแบบน้อง ดงันี ้

หนึ่ง กำรใช้หลักควำมเป็นธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคลของผู้ บริหำรท้องถ่ินเทศบำล 
พบว่ำจะอยู่ในรูปแบบของกำรพิจำรณำเล่ือนขัน้ เล่ือนต ำแหน่ง ยึดหลกัเป็นกลำงและเสมอภำค 
สำมำรถสะท้อนได้จำกกำรให้สมัภำษณ์ของ นำมสมมตุ ิ3 (2557) 

 
ถ้ำใครท ำดีก็ต้องได้ดี อนันีเ้ป็นหลกัใหญ่ เรำจะไม่มีเวียนสองขัน้เหมือนข้ำรำชกำร
ทัว่ ๆ ไป คนนัน้ได้ปีหน้ำ คนนีไ้ด้ปีนัน้ คนนีไ้ด้อีก ได้ซ ำ้บอ่ย ๆ ไม่มี ก็คือเขำท ำงำน
ก็ต้องให้เขำใช่ไหม น่ีคือสิ่งส ำคญั แนวทำงกำรบริหำรงำนก็คือ เรำต้องวำงตวัให้
เป็นกลำงให้ได้ เรำต้องท ำใจให้ได้ว่ำคนนีดี้ คนนีไ้ม่ดี  คนนีรั้กแต่ท ำไม่ดีก็ไม่ได้ 
อะไรแบบนี ้คือบำงทีมนัต้องมองทัง้หน้ำและหลงั 
 

โดยวิธีท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินเทศบำลน ำมำช่วยใช้ในกำรให้ควำมเป็นธรรมในกำรพิจำรณำให้ควำมดี
ควำมชอบแก่ผู้ ปฏิบัติงำน คือ กำรใช้เคร่ืองมือต่ำง ๆ เป็นตัววัดผลกำรปฏิบัติงำน ดัง เช่นท่ี       
นำมสมมตุ ิ1 (2557) และนำมสมมตุ ิ5 (2557) ได้ให้ข้อมลูวำ่ 
 

กำรให้ควำมดีควำมชอบ ดูจำกผลสัมฤทธ์ิของงำน ดูจำกกำรหยุด ลำ มำสำย 
เม่ือก่อนเรำบริหำรคนประมำณสองร้อยกว่ำคน ตอนนีบ้ริหำรคนเจ็ดร้อยกว่ำคน 
เรำก็ต้องมีเคร่ืองมือท่ีมนัมีควำมเท่ียงตรงมำกย่ิงขึน้ เม่ือก่อนก็เซ็นช่ือกนั เด๋ียวนีก็้
สแกนมืออะไรพวกนี ้เพรำะกำรใช้เคร่ืองมือท่ีเท่ียงตรง ท่ีเช่ือถือได้ มนัก็จะสร้ำง
ควำมยุติธรรมให้กับบุคลำกร เพรำะฉะนัน้มนัก็จะประเมินหรือวดัผลได้ง่ำยขึน้ 
ส่วนผลสมัฤทธ์ิของงำนของแต่ละบุคคล เรำก็ออกแบบเคร่ืองมือ เช่น เรำเร่ิมท ำ 
Action Plan เร่ืองของภำรกิจของแต่ละบุคคล  เพ่ือปลำยปีจะได้เอำมำประเมิน 
จริง ๆ ท้องถ่ินเรำยังไม่บังคับ ไม่เหมือนกับรำชกำรเขำบังคับแล้ว แต่เรำก็เร่ิม   
เอำมำใช้เพ่ือท ำให้มนัมีตวัชีว้ดั มีผลงำนให้เห็นภำพชดั มนัก็จะท ำให้เรำสำมำรถ
ประเมินงำนและผลสัมฤทธ์ิได้ดีขึน้ เพรำะเรำมี Action Plan มันก็มีก ำหนด    
เร่ืองเวลำแล้วเสร็จท่ีเห็นภำพชัด แต่เดิมอำจไม่ได้เห็นภำพชัดว่ำมันจะเสร็จ
เม่ือไหร่อะไรยงัไง เพรำะฉะนัน้สดุท้ำยมนัก็จะลงไปสู่กำรประเมินผลสมัฤทธ์ิของ
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งำนของแต่ละบุคคล  หรือของกลุ่มได้ มันจะท ำให้เกิดควำมยุติธรรมในกำร
ประเมินให้กบับคุคลได้ง่ำยขึน้ 
 
เรำจะมีวัฒนธรรมองค์กร จริยธรรมของข้ำรำชกำรท่ีเรำร่ำงของเรำขึน้มำเอง
นอกเหนือจำกเร่ืองวินยัข้ำรำชกำร ซึ่งจะมีผลต่อกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบตัิงำน
ในกำรเล่ือนขัน้ เล่ือนเงินเดือน ก็จะมีกำรน ำข้อมูลเหล่ำนีม้ำใช้ เช่น เรำน ำ    
เคร่ืองสแกนนิว้มือมำใช้ ซึ่งจะท ำให้เรำสำมำรถก ำกับและเห็นเป็นรูปธรรม และ
แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นธรรมแก่เจ้ำหน้ำท่ีทุกระดับ ซึ่งเรำมีหลักเกณฑ์ว่ำ     
หำกมำปฏิบัติหน้ำท่ีล่ำช้ำเกิน 7 ครัง้ก็อำจจะไม่สำมำรถพิจำรณำขึน้ขัน้ได้     
หรือ กรณีท่ีลำเกินก ำหนดก็ไม่สำมำรถเล่ือนขัน้ได้ ซึ่งเรำจะน ำเคร่ืองมือเหล่ำนี  ้
มำพิจำรณำซึง่สง่ผลให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่เจ้ำหน้ำท่ีทกุคน 

 
โดยผู้บริหำรท้องถ่ินเทศบำลมองว่ำ หำกไม่ใช้หลักควำมเป็นธรรมในกำรให้ควำมดีควำมชอบ     
จะก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนลบตำมมำ คือ เป็นเร่ืองของควำมศรัทธำในตวัของผู้น ำ และกำรหมด
ขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเม่ือใดท่ีผู้ ปฏิบัติงำนขำดศรัทธำในตัวผู้ น ำ เขำก็จะ         
ขำดควำมเช่ือมั่นในกำรปฏิบัติตำมนโยบำย ส่งผลต่อกำรด ำเนินนโยบำยในภำพรวมและ         
กำรน ำองค์กรไปสู่เป้ำหมำยท่ีตัง้ไว้ ดงัท่ีนำมสมมุติ 3 (2557) กล่ำวว่ำ “อนันีจ้ ำเป็น เพรำะว่ำถ้ำ
เกิดเรำไมใ่ห้ควำมเป็นธรรมกบัเขำ สดุท้ำยเขำก็จะไมม่อบหวัใจให้เรำ น่ีคือเร่ืองใหญ่” 
 สอง กำรใช้หลักกำรท ำงำนร่วมกันแบบพ่ีแบบน้อง นอกจำกกำรใช้หลกัควำมเป็นธรรม  
ในกำรพิจำรณำในเร่ืองของกำรให้คุณแล้ว ศิลปะในกำรปกครองให้คนในเทศบำลอยู่ท ำงำน
ร่วมกันได้อย่ำงปรองดอง กลมเกลียว และสำมคัคี เพ่ือส่งเสริมให้เกิดบรรยำกำศของกำรท ำงำน
ร่วมกันอย่ำงเป็นทีมนัน้ ผู้ บริหำรท้องถ่ินเทศบำลจะใช้หลักกำรท ำงำนร่วมกันแบบพ่ีแบบน้อง     
ซึ่งนำมสมมุติ 3 (2557) กล่ำวว่ำ “โดยท่ีน่ีกำรปกครองเหมือนพ่ีเหมือนน้องกันหมด  เรำจะไม่มำ
เป็นเจ้ำนำยอะไรแบบนี ้มันไม่ใช่ เรำจะเป็นคนแบบนีเ้หมือนพ่ีเหมือนน้อง ท ำงำนร่วมกันอะไร
ร่วมกนั” เชน่เดียวกบันำมสมมตุ ิ8 (2557) ท่ีกลำ่ววำ่  
 

ในกำรบริหำรงำนก็มองเหมือนเพ่ือนพ้องน้องพ่ี คนเทศบำลเรำก็ต้อง รู้จกัมองคน 
ใช้คน กำรใช้ควำมเมตตำคน ใช้อิทธิบำท 4 พรหมวิหำร 4 เรำในฐำนะปลดัเทศบำล 
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จะไปใช้เขำเหมือนวัวเหมือนอะไรก็ไม่ได้ กำรพูดจำก็ต้องนิ่มนวล เชิ งขอร้อง 
นอกจำกเขำกระด้ำงกระเดื่องอนันัน้เรำก็ต้องไปเลน่อีกบทบำทหนึง่ 

 
ซึ่งสอดคล้องกบักำรบริหำรของนำมสมมุติ 1 (2557) ท่ีกล่ำวถึงกำรสร้ำงวฒันธรรมองค์กรให้เป็น
ทีมเดียวกนั ดงันี ้
 

เรำมีสำมส่วน เรำมีข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงทัว่ไป แล้วแตเ่ดิมคนท่ีเป็น
ข้ำรำชกำรก็จะใหญ่กว่ำคนท่ีเป็นลูกจ้ำง แต่เรำปรับว่ำทุกคนคือทีมเดียวกัน
ทัง้หมด ฉะนัน้ทุกคนเสมอภำคแต่ทุกคนมำในบทบำทใด กรณีนีม้ันจะท ำให้    
กำรท ำงำนมันด ำเนินไปได้อย่ำงรำบร่ืน เพรำะทุกคนมีบทบำทแต่ว่ำบำงที
กฎหมำยมันให้อ ำนำจคนในระดับไหนมันก็เป็นอีกเร่ือง แต่ว่ำงำนท่ีเรำท ำนี ้  
เวลำประชุมจะเป็นข้ำรำชกำรพูดหรือลูกจ้ำงพูด น ำ้หนกัเหมือนกัน แต่ว่ำบำงที
มนัเป็นเร่ืองทำงกฎหมำยก็วำ่กนัไป แตใ่ห้โอกำสในกำรแสดงศกัยภำพเหมือนกนั 

 
โดยรูปแบบของกำรท ำงำนร่วมกันแบบพ่ีแบบน้องนี ้ส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะของกำรท ำงำน
แบบถ้อยทีถ้อยอำศยั ให้อยู่ร่วมกนัอยำ่งปรองดอง มีกำรเปิดโอกำสให้พฒันำตนเอง และให้โอกำส
ในกำรปรับปรุงแก้ไขเม่ือท ำผิด โดยนำมสมมุติ 4 (2557) ได้กล่ำวว่ำ “บำงท่ำนบำงทีก็ดือ้ เรำก็
พยำยำมจะไม่ไปเข้มงวดกับเขำ แต่ผู้บริหำรจะให้โอกำสในกำรปรับปรุงแก้ไข” เช่นเดียวกบันำม
สมมุติ 1 (2557) ท่ีกล่ำวถึงกระบวนกำรทำงวินัยว่ำ “เร่ืองของกำรสอบวินัย กำรตัง้กระบวนกำร 
พยำยำมท่ีจะไม่เอำคณะกรรมกำรท่ีมีอคติ หรือมีปัญหำต่อกนัมำเป็นคนสืบสวนสอบสวน” ซึ่งจะ
เห็นได้ว่ำรูปแบบกำรท ำงำนร่วมกันแบบพ่ีแบบน้องนี ้จะเป็นไปเพ่ือลดควำมขดัแย้งและให้เกิด
ควำมสงบเรียบร้อยในองค์กร 
 
 4.3.3 การเสริมสร้างให้เกิดคุณธรรมในเทศบาลและท้องถิ่น 
 กำรเสริมสร้ำงให้เกิดคำ่นิยมท่ีดีงำมให้แก่ผู้ปฏิบตังิำนในเทศบำล และสมำชิกของท้องถ่ิน
ปฏิบัติ ถือว่ำเป็นกระบวนกำรกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่ทรัพยำกรมนุษย์ในสังคม เน่ืองจำกหำก
ผู้ ปฏิบัติงำนในเทศบำล และประชำชนในท้องถ่ิน เข้ำใจ เข้ำถึงและสำมำรถน ำหลักคุณธรรม      
มำใช้ในกำรด ำเนินงำนหรือชีวิตประจ ำวนัแล้ว ผู้คนก็จะอยู่ร่วมกนัอย่ำงสนัติสุข ซึ่งจำกกำรศกึษำ
พบว่ำ วิธีกำรเสริมสร้ำงให้บุคลำกรในท้องถ่ินมีค่ำนิยมท่ีดีงำมด้ำนคุณธรรมต่ำง ๆ ได้แก่          
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หนึ่ง กำรประชุมมอบหมำยนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ สอง กำรจัดอบรมสัมมนำ ทัง้ในและ   
นอกสถำนท่ี สำม กำรศึกษำดูงำนในหน่วยงำนอ่ืน ๆ และส่ี กำรส่งไปอบรมกับสถำบันต่ำง ๆ      
ซึ่งเทศบำลแตล่ะแห่งก็จะใช้หลำย ๆ วิธีประกอบกัน ดงัจะเห็นได้จำกท่ีนำมสมมุติ 1 (2557) และ
นำมสมมุติ 5 (2557) ได้กล่ำวถึงกำรเสริมสร้ำงให้บุคลำกรของท้องถ่ินมีค่ำนิยมท่ีดีงำมด้ำน
คณุธรรมตำ่ง ๆ ดงันี ้
 

จริง ๆ เรำมีกระบวนกำร เรำก็พูดคยุกันตลอด เดือนหนึ่งเรำจะประชุมกัน แล้วก็
ในหนึ่งปีเรำก็จะมีกระบวนกำรจดักำรกระตุ้น สร้ำงแรงจูงใจ สร้ำงกระบวนกำร 
ในกำรด ำเนินกำร แล้วเรำก็มีกำรจดัท ำนวตักรรมหรือแข่งขนัประกวดนวตักรรม  
ท่ีเกิดจำกกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร เป็นกำรรวมกลุ่มกันแล้วเสนอ  
ไอเดีย ได้แล้วอันไหนท่ีใช้งบประมำณ ผู้ บริหำรก็จะให้งบประมำนไป อันไหน  
เป็นเร่ืองของกำรปรับกระบวนทศัน์เรำก็ไปปรับกระบวนทศัน์ 
 
เรำจะมีกำรอบรมทุกสำมเดือน เป็นกำรประชุมซักซ้อมในส่วนของกำรท ำงำน  
โดยพนักงำนลูกจ้ำงทุกคนต้องเข้ำฟัง ให้รู้แนววิธีปฏิบัติ ซึ่งเป็นนโยบำยของ
ผู้บริหำรท่ีต้องกำรให้พนักงำน เจ้ำหน้ำท่ี รู้งำนเท่ำกันและปฏิบัติไปในทิศทำง
เดียวกนั และจะมีกำรอบรมให้ทรำบข้อมลูขำ่วสำรท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบตังิำน 
 

ในส่วนของเทศบำลท่ีมีนำมสมมุติ 2 เป็นนำยกเทศมนตรีนัน้จะอยู่ในรูปแบบของกำรประชุม
มอบหมำยนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติอีกทัง้ยังมีกำรจัดอบรมสัมมนำทัง้ในและนอกสถำนท่ี     
โดยนำมสมมุติ 2 (2557) ได้ให้ข้อมูลว่ำ “พอมีเวลำประชุม ก็จะมีกำรพูดคุยให้ซ่ือตรงต่อเวลำ       
รู้หน้ำท่ี ท ำงำนให้ส่วนร่วม ให้เห็นควำมเดือดร้อนของประชำชนมำก่อน” และ นำมสมมตุิ 6 (2557) 
ได้กล่ำวว่ำ “ทุกปีจะมีกำรจัดอบรมพนักงำนโดยเชิญวิทยำกรมำบรรยำย เรำเคยเชิญพระมหำ
สมปองมำเทศน์ให้ฟัง มีกำรท ำกิจกรรมสมัพนัธ์ทกุปี ปีละหนึ่งครัง้ (ในสถำนท่ี) และเฉพำะหวัหน้ำ
ส่วนรำชกำรก็มีไปอบรมนอกสถำนท่ี” ด้ำนเทศบำลท่ีมีนำมสมมุติ 3 เป็นนำยเทศมนตรีนัน้ จะใช้
รูปแบบของกำรจัดอบรมสัมมนำ กำรศึกษำดูงำนในหน่วยงำนอ่ืน ๆ และกำรส่งไปอบรมกับ
สถำบนัตำ่ง ๆ โดยนำมสมมตุิ 3 (2557) ได้กล่ำววำ่ “อย่ำงระดบัหวัหน้ำส่วน ระดบัซี 7 ขึน้ไป เรำก็
เอำไปท ำ Workshop กบัอำจำรย์ คือไปค้ำงคืน ไปท ำ Workshop เพ่ือให้เขำมีวิสยัทศัน์ท่ีกว้ำงขึน้ 
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อย่ำงเร่ืองไปดงูำน เรำให้ไปดงูำนต่ำงจงัหวดั แม้กระทัง่กำรดงูำนตำ่งประเทศเรำก็มีงบประมำณ
ให้ไป” ด้ำนนำมสมมตุ ิ7 (2557) ได้กลำ่วเพิ่มเตมิดงันี ้ 
 

เรำจะใช้กำรจดัโครงกำรอบรมพนกังำนของเรำทกุปี ซึง่ท่ีผ่ำนมำเรำได้ด ำเนินกำร
ไปแล้วคือ กำรปลูกฝังจิตส ำนึก คุณธรรม จริยธรรม  ทุกปี โดยเชิญวิทยำกร      
มำอบรมให้ควำมรู้ในหลกักำรบริกำรท่ียึดประชำชนเป็นหลกั อีกทัง้ยงัมีกำรพฒันำ
ตอ่ยอดในเร่ืองของกำรสร้ำงนวตักรรมใหม ่ๆ ท่ีจะน ำมำให้บริกำรนอกเหนือจำกท่ี
เรำให้บริกำรประจ ำอยูแ่ล้ว อีกทัง้ยงัมีกำรอบรมพนกังำนเอง 

พำไปท ำ Work Shop กันนอกพืน้ท่ีและศึกษำดูงำนส ำหรับหน่วยงำน    
ท่ีเขำประสบควำมส ำเร็จในด้ำนตำ่ง ๆ เพ่ือน ำมำเปรียบเทียบกบัหนว่ยงำนเรำ  

ข้ำรำชกำร สมำชิกสภำฯ คณะผู้ บริหำร เพ่ือให้มีควำมรู้เพิ่มมำกขึน้     
ส่งอบรมทัง้ของสถำบันพัฒนำบุคลำกร ของกรมส่งเสริมฯ และหน่วยงำน           
ท่ีเก่ียวข้องกบัหน้ำท่ีงำนตำ่ง ๆ ให้พฒันำควำมรู้ 

 
และในส่วนของเทศบำลท่ีมีนำมสมมตุิ 4 เป็นนำยกเทศมนตรี ก็ใช้กำรประชมุมอบหมำยนโยบำย
และแนวทำงปฏิบตั ิดงัเชน่ท่ีนำมสมมตุ ิ8 (2557) ได้ให้ข้อมลูว่ำ  
 

ในแต่ละเดือนจะมีกำรประชุมซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรท ำงำน สร้ำงจิตส ำนึก  
ให้ก ำลังใจ หนึ่ง สร้ำงควำมมั่นใจเร่ืองสวัสดิกำรผลประโยชน์ต่ำง  ๆ ของ 
เจ้ำหน้ำท่ีตำมหลกัเกณฑ์ของข้อกฎหมำยระเบียบ โบนสั ไม่มีกำรเอำรัดเอำเปรียบ 
สอง ดูแลเร่ืองขวัญก ำลังใจ ถำมสำรทุกข์สุกดิบในครอบครัวผู้ ปฏิบัติงำน          
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรร่วมบุญงำนต่ำง ๆ โดยหวัหน้ำส่วนแต่ละกองต้องเป็น
หลกั โดยปลดัต้องเป็นคนกระตุ้น มีมตุทิตตำจิตกบัเขำ สำม สร้ำงควำมภำคภูมิใจ
ในต ำแหน่งหน้ำท่ีกำรงำนท่ีตนรับผิดชอบ ให้รู้สึกว่ำตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
เป็นท่ีภำคภูมิว่ำเป็นคนของเทศบำล เดินแบบยืดอก ไม่ใช่ไปแบบหลบ ๆ ซ่อน ๆ 
แม้แต่เป็นพนักงำนเก็บขยะ ก็บอกเขำไปเลยว่ำ ผมเป็นพนักงำนจัดเก็บขยะ     
จะไปดูถูกไม่ได้ ให้เขำภำคภูมิใจให้ลูกไปบอกได้ว่ำพ่อเป็นพนักงำนเก็บขยะ 
สร้ำงแรงเสริมพวกนีใ้ห้เขำ เขำก็จะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เรำต้องช่ืนชม 
และต ำหนิ บ้ำงในบำงครัง้เม่ือเกิดข้อผิดพลำดแต่ต้องเป็นไปโดยเหตุผล            



105 

ซึ่งหวัหน้ำส่วนเองก็ต้องร่วมรับผิดชอบในข้อผิดพลำดของผู้ ใต้บงัคบับญัชำของ
ตนด้วย ต้องมีกำรแนะน ำวิธีกำรสอนงำน วิธีกำรประสำนงำนกับประชำชน 
โดยเฉพำะเรำไปก ำชบัว่ำอย่ำไปทะเลำะกบัประชำชน หำกประชำชนต ำหนิอะไร
มำก็น ำกลับมำรำยงำน เพ่ือปรับปรุงแก้ไข ดังนัน้คุณธรรมจริยธรรมจึงเป็น       
สิ่งส ำคัญในกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่ผู้ ร่วมงำน ผู้บังคบับัญชำ และเจ้ำหน้ำท่ี   
ทุกระดับจึงต้องมีคุณธรรมจริยธรรม หำกทุกคนท ำได้ทัง้หมดย่อมเป็นขวัญ
ก ำลังใจ งำนต่ำง ๆ ก็จะถูกขบัเคล่ือนไปสู่ควำมส ำเร็จได้ดี ทัง้นี  ้ผู้บงัคบับญัชำ
ควรให้เวลำเจ้ำหน้ำท่ีให้อยู่กับครอบครัว มิใช่ใช้ให้ท ำงำนจนเขำไม่มีเวลำให้
ครอบครัว หำกต้องท ำลว่งเวลำก็ให้ท ำแคเ่ทำ่ท่ีจ ำเป็น ยกเว้นในกรณีเร่งดว่นจริง ๆ 
จึงเรียกตวัมำปฏิบตัิงำน ทัง้นี เ้พ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีได้มีเวลำพกัผ่อนและท ำกิจกรรม
ร่วมกบัครอบครัว 
 

รวมถึงใช้กำรอบรมสมัมนำ และกำรศึกษำดงูำนในหน่วยงำนอ่ืน ๆ ดงัเช่นท่ีนำมสมมุติ 4 (2557) 
ได้กล่ำวไว้ว่ำ “ในทกุปีจะมีกำรน ำข้ำรำชกำร ลกูจ้ำงและประชำชน ไปอบรม วิสยัทศัน์ หรือศกึษำ
ดูงำนตำมจังหวัดต่ำง ๆ อยู่เสมอ ส ำหรับทำงเทศบำลฯ เองก็ก ำลังจะจัดกำรอบรมต่อต้ำน
ยำเสพย์ตดิให้แก่ประชำชนท่ีตดิยำเสพย์ตดิให้เลิกยำ” 
 โดยเทศบำลต่ำง ๆ มีควำมมุ่งหวงัว่ำในท้ำยท่ีสุดแล้ว บุคลำกรและประชำชนในท้องถ่ิน
เทศบำลจะเป็นผู้ ท่ีมีค่ำนิยมท่ีดีงำม ยึดมั่นในหลักคุณธรรมในกำรด ำเนินชีวิตและด ำเนินงำน 
เพ่ือให้สำมำรถเป็นส่วนหนึ่งของกำรร่วมกันสร้ำงสรรค์เทศบำลให้น่ำอยู่ มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ
อยำ่งยัง่ยืนสืบไป 

จำกข้อมูลข้ำงต้นดงัท่ีได้กล่ำวมำแล้ว สำมำรถน ำมำพิจำรณำเก่ียวกับทัศนคติเก่ียวกับ
กำรน ำหลกัคณุธรรมไปใช้ในกำรบริหำรงำนของเทศบำลของนำยกเทศมนตรี และปลดัเทศบำล 
รองปลัดเทศบำล ของอ ำเภอธัญบุรีได้ว่ำ เป็นมองหลักคุณธรรมเฉพำะในมิติของคุณธรรม       
ตำมหลักศำสนำ ตำมศีลธรรม จริยธรรมเท่ำนัน้ ยงัไม่เป็นกำรน ำหลกัคณุธรรมทำงด้ำนวิชำกำร 
มำใช้ เพรำะในควำมเป็นจริงนัน้ กำรน ำหลกัคณุธรรมไปใช้จ ำเป็นต้องพิจำรณำรวมถึงกำรปลอด
คอรัปชั่น กำรปลอดจำกกำรท ำผิดวินยั และกำรปลอดจำกกำรท ำผิดมำตรฐำนวิชำชีพนิยมและ
จรรยำบรรณ โดยคณุธรรมตำมทศันคติของนำยกเทศมนตรี และปลดัเทศบำล รองปลดัเทศบำล 
เป็นเพียงกำรมองในมุมลักษณะนิสัยส่วนบุคคลว่ำแต่ละบุคคลควรมีลักษณะทำงศีลธรรม 
จริยธรรม เท่ำนัน้ แต่ไม่อำจสะท้อนได้ว่ำเทศบำลมีกำรน ำหลักคุณธรรมไปใช้อย่ำงเต็มท่ี          
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เป็นเพียงกำรให้ควำมเป็นธรรมในกรณีของกำรเล่ือนขัน้เล่ือนต ำแหน่ง เล่ือนเงินเดือน กำรให้  
ควำมดีควำมชอบ กำรโยกย้ำย ตลอดจนกำรให้บุคคลพ้นจำกงำนก็ตำม เป็นกำรใช้บริหำรงำน
บคุคลโดยกำรใช้หลกัคณุธรรม โดยมีกำรน ำเคร่ืองมือตำ่ง ๆ เทคนิคตำ่ง ๆ นวตักรรมใหม่มำใช้ใน
กำรบริหำรงำนบุคคล เพ่ือให้ได้เคร่ืองมือท่ีมีควำมเท่ียงตรง เช่ือถือได้ เป็นกำรใช้เคร่ืองมือมำลด
อคติท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรใช้ดลุยพินิจของผู้ มีอ ำนำจตดัสินใจเท่ำนัน้  เช่น กำรเปล่ียนมำใช้เคร่ือง
สแกนลำยนิว้มือแทนกำรลงลำยมือช่ือ กำรประเมินผลงำนระดบับคุคล เป็นต้น ซึง่นบัว่ำเป็นกำรน ำ
เร่ืองของนวตักรรม เทคโนโลยีมำชว่ยผลกัดนัในกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลให้เกิดขึน้ในเทศบำลไม่
มำกก็น้อย 

 
4.4 การใช้หลักความโปร่งใส 
 

ควำมโปร่งใสเป็นหวัใจของกำรบริหำรท่ีต้องมีควำมสจุริตและตรวจสอบได้ เพ่ือควำมเป็นธรรม
และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ำย ไม่มีกำรปิดบังซ่อนเร้น บิดเบือน หรือเอำแต่ประโยชน์ส่วนตน        
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควำมโปร่งใสมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง เน่ืองจำก
เป็นหน่วยท่ีท ำงำนใกล้ชิดกบัประชำชนอย่ำงยิ่งยวด เป็นหน่วยท่ีให้บริกำรแก่ประชำชนในท้องถ่ิน 
จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องมีกำรเปิดเผยให้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงตรงไปตรงมำ มีระบบและกลไก   
กำรตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภำพ และต้องปรำศจำกกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 
 
 4.4.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 

พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ .ศ. 2540 มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้ประชำชน     
มีโอกำสกว้ำงขวำงในกำรได้รับข้อมลูข่ำวสำรเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของรัฐ เป็นสิ่งจ ำเป็น
เพ่ือท่ีประชำชนจะสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและใช้สิทธิทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องกับ         
ควำมเป็นจริง อนัเป็นกำรส่งเสริมให้มีควำมเป็นรัฐบำลโดยประชำชนมำกยิ่งขึน้ สมควรก ำหนดให้
ประชำชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยท่ีแจ้งชัดและ
จ ำกัดเฉพำะข้อมูลข่ำวสำรท่ีหำกเปิดเผยแล้วจะเกิดควำมเสียหำยต่อประเทศชำติหรือ                
ตอ่ผลประโยชน์ท่ีส ำคญัของเอกชน ทัง้นี ้เพ่ือพฒันำระบอบประชำธิปไตยให้มัน่คงและจะยงัผลให้
ประชำชนมีโอกำสรู้ถึงสิทธิหน้ำท่ีของตนอย่ำงเต็มท่ี เพ่ือท่ีจะปกปักรักษำประโยชน์ของตนได้อีก
ประกำรหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำรไปพร้อมกนั ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกลไกท่ีส ำคญัยิ่งในกำรผลกัดนัให้เกิดกระบวนกำรตรวจสอบ
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กำรใช้อ ำนำจรัฐซึ่งน ำไปสู่กำรบริหำรรำชกำรท่ีมีควำมโปร่งใส ภำยใต้แนวคิดพืน้ฐำนว่ำ เปิดเผย
เป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น อันเป็นปัจจัยหลักประกำรหนึ่งของกำรบริหำรรำชกำรตำมหลัก   
ธรรมำภิบำล 

จำกกำรศกึษำประเด็นกำรเปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรตอ่สำธำรณะ พบวำ่ หนึ่ง เทศบำลทกุแห่ง
มีกำรจดัให้มีข้อมลูข่ำวสำรให้ประชำชนได้รับทรำบ ส่วนใหญ่เป็น คูมื่อประชำชน แผนยทุธศำสตร์
กำรพฒันำ แผนพฒันำสำมปี แผนด ำเนินกำร งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี กำรรำยงำนผลกำรปฏิบตัิ
รำชกำรประจ ำปี ประกำศสอบรำคำ กำรจัดซือ้จดัจ้ำง รำยงำนกำรประชุมสภำ ซึ่งโดยส่วนใหญ่
เป็นกำรปฏิบัติตำมท่ีกฎหมำยได้ก ำหนดไว้  เป็นกำรปฏิบัติเพ่ือให้ถูกต้องตำมระเบียบและ    
เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร โดยสำมำรถสะท้อนได้จำกกำรให้ข้อมูลของนำมสมมุติ 4 (2557) 
กล่ำวถึงกำรเปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรของเทศบำลว่ำ “เป็นไปตำมกฎหมำยก ำหนดว่ำข้อมลูใดท่ีต้อง
เปิดเผย หรือเปิดเผยได้เพียงใด ไมอ่ยำ่งนัน้เรำจะโดนร้องตำยเลย ไมไ่ด้” สอดคล้องกบันำมสมมตุ ิ8 
(2557) ท่ีกลำ่ววำ่ 

 
เร่ืองควำมโปร่งใสอนัไหนท่ีเรำท ำได้ เรำก็ประกำศหมด สิ่งใดท่ีสำมำรถเปิดเผยได้
ก็มีกำรเปิดเผย อำทิ กำรจัดซือ้จัดจ้ำง กำรคลังพัสดุค่อนข้ำงโปร่งใส  เพรำะ      
ท ำตำมระเบียบ ไม่สำมำรถปิดบังได้ ก็มีกำรประกำศลงเว็บไซต์ ประกำศตำม   
ส่ือตำ่ง ๆ ไม่ต้องมำขอเรำก็มีประกำศไว้ ซึง่หำกมีกำรหลบเล่ียงต้องมีผู้ รับผิดชอบ 
เพรำะมีหนงัสือสัง่กำรชดัเจนอยูแ่ล้ว ถ้ำท ำนอกเหนือถือวำ่คณุหลบเล่ียง 
 

โดยในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลนัน้ ก็จะเป็นกำรเผยแพร่เก่ียวกับข้อมูลทั่วไป         
ซึง่นำมสมมตุ ิ8 (2557) ได้เพิ่มเตมิในประเดน็ข้อจ ำกดัในทำงปฏิบตัิในกำรเผยแพร่ข้อมลู ดงันี ้ 
 

ข้อมูลทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ทำงเว็บไซต์  อำจมีข้อยกเว้น กรณีกำรร้องเรียน   
บำงเร่ือง และเร่ืองตัวของเจ้ำหน้ำท่ีว่ำจะมีจิตส ำนึกมำกน้อยแค่ไหน บำงเร่ือง
ปลัดบอกให้ลงเว็บไซต์แต่ผู้ บ ริหำรไม่ให้ลงเผยแพร่ก็มี บ้ำงแต่ส่วนน้อย             
แต่ถ้ำมีปัญหำก็ต้องรับผิดชอบ อันนีใ้นทำงปฏิบัติ  ก็พูดไม่ได้ ทุกท่ีไม่ว่ำจะใน
ระดบัชำตหิรือระดบัท้องถ่ิน 
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ซึ่งผู้ วิจัยเห็นว่ำ เทศบำลทุกแห่งจะมีกำรจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรให้ประชำชนได้รับทรำบเพ่ือ          
ให้เป็นไปตำมระเบียบหรือหนงัสือสัง่กำรท่ีได้บงัคบัไว้ เป็นเพียงกำรเผยแพร่เพ่ือให้อย่ำงน้อยคือ  
ให้เป็นไปตำมระเบียบ เพรำะเม่ือมีหน่วยงำนภำยนอกมำตรวจสอบก็จะไม่โดนร้องเรียน 
นอกเหนือจำกนัน้ก็จะอยู่ท่ีแนวทำงปฏิบตัิของแต่ละเทศบำลว่ำจะให้ควำมส ำคญัในกำรเปิดเผย
ข้อมูลข่ำวสำรแก่ภำยนอก เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถ่ินมำกน้อยเพียงใด อยู่ท่ีนโยบำย
และกำรปฏิบตัขิองแตล่ะแหง่ 

สอง ช่องทำงท่ีใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรตำ่ง ๆ ของเทศบำลมีช่องทำงท่ีหลำกหลำย 
ได้แก่ 1) กำรประชำสมัพนัธ์เผยแพร่ ณ ท่ีตัง้เทศบำล ประกอบด้วย บอร์ดประชำสมัพนัธ์ของเทศบำล 
มุมเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร จอภำพ LED ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 2) กำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ ณ 
สถำนท่ีต่ำง ๆ ในท้องถ่ิน ประกอบด้วย ป้ำยประชำสัมพันธ์ตำมจุดต่ำง ๆ ในท้องถ่ิน  บอร์ด
ประชำสัมพันธ์ในแต่ละชุมชน ป้ำยประกำศเก่ียวกับรำยละเอียดโครงกำร ณ สถำนท่ีด ำเนิน
โครงกำร 3) กำรส่งข้อมูลข่ำวสำรไปยงัส่วนต่ำง ๆ ประกอบด้วย กำรส่งประกำศไปยังหน่วยงำน
รำชกำรตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง กำรส่งประกำศไปยงัประธำนชมุชนเพ่ือให้ประชำสมัพนัธ์ผ่ำนเสียงตำม
สำย 4) กำรประชำสัมพันธ์ไปยังพ่ีน้องในชุมชนอย่ำงกว้ำงขวำงผ่ำนส่ือสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย  
แผ่นพบัตำ่ง ๆ วำรสำรของเทศบำล เช่น รังสิตโพสต์ จดหมำยข่ำวเทศบำลเมืองสนัน่รักษ์ บงึย่ีโถนิวส์ 
และวำรสำรธัญบุรี 5) กำรเผยแพร่ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วย เว็บไซต์ของเทศบำล 
เช่น เว็บไซต์เทศบำลนครรังสิต http://www.rangsit.org เว็บไซต์เทศบำลเมืองสนัน่รักษ์ http://www. 
sananrak.go.th เว็บไซต์เทศบำลเมืองบึงย่ีโถ http://www.buengyitho.go.th และเว็บไซต์เทศบำล 
ต ำบลธัญบรีุ http://www.thanyaburi.go.th รวมถึงกำรเผยแพร่ผ่ำน Facebook ของเทศบำล เช่น 
Facebook ของเทศบำลนครรังสิต http://www.facebook.com/rangsitcity54 และ Facebook 
ของเทศบำลเมืองบึงย่ีโถ http://www.facebook.com/BuengYitho2011 นอกจำกนีย้ังมี Twitter 
ของเทศบำลเมืองบงึย่ีโถคือ @BuengYitho 6) กำรเผยแพร่ผำ่นรำยกำรวิทยชุมุชนและรำยกำรทำง
เคเบิลทีวี ได้แก่ วิทยชุมุชนของเทศบำลนครรังสิตและเทศบำลเมืองบงึย่ีโถ ส่วนรำยกำรทำงเคเบิล
ทีวีของเทศบำลนครรังสิต คือรำยกำร “คยุกัน...เช้ำนี ้ท่ีรังสิต” ทำง MSS Cable TV ช่อง 1 ทุกวนั
ศุกร์ เวลำ 08.00–09.00 น. และช่อง 10 ตัง้แต่เวลำ 18.30 น. และ 7) ผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติของเทศบำลบึงย่ีโถ ท่ีเบอร์ 081-9179653 โดยเทศบำลแต่ละแห่งก็จะใช้กำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ของเทศบำลผ่ำนหลำย ๆ ช่องทำงประกอบกัน เพ่ือเป็นกำรเผยแพร่ข้อมูล
ขำ่วสำรของเทศบำลให้เข้ำถึงคนกลุ่มคนตำ่ง ๆ ในท้องถ่ินให้ได้มำกท่ีสดุ ซึ่งช่องทำงท่ีทกุเทศบำล
ใช้เป็นหลัก ได้แก่ บอร์ดประชำสมัพนัธ์ในส ำนกังำนเทศบำล เว็บไซต์ แผ่นพับ วำรสำร และกำร
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ประกำศเสียงตำมสำยของผู้ น ำชุมชน โดยนำมสมมุติ 1 (2557) ได้กล่ำวถึงกำรใช้ช่องทำงท่ี
หลำกหลำยในกำรเผยแพร่ข้อมลูขำ่วสำรของเทศบำล ไว้วำ่ 

 
คือเรำก็ใช้หลำกหลำยชอ่งทำง คือพยำยำมท ำให้เยอะท่ีสดุชอ่งทำงในกำรส่ือสำร
ของเรำ เรำเป็นเทศบำลท่ีเป็นเมือง เมืองมันมีปัญหำเยอะ อย่ำงเช่น คนท ำงำน  
ในกรุงเทพตีส่ีตีห้ำออกไป หกโมงทุ่มหนึ่งกลับมำ แล้วมันไม่สำมำรถคุยกับเรำ 
รับรู้กับเรำได้ ฉะนัน้ก็ต้องมีหลำยช่องทำง แล้วก็พยำยำมให้เกิดควำมคุ้นเคย     
ท่ีจะรับบริกำร หรือกำรจัดบริกำรสำธำรณะให้เขำในลักษณะของรูปแบบของ   
คนเมือง ดงันัน้ช่องทำงในกำรส่ือสำรก็เป็นตวัหนึ่งท่ีเช่ือมโยงเขำกบัเทศบำล เช่น
เว็บ ไซ ต์ของเรำ ถ้ำเกิดคนใช้ เค ร่ืองมือพวกนี ไ้ม่ เป็น  เรำก็จะมีวำรสำร 
หนังสือพิมพ์ รังสิตท่ีออกทุกเดือน เดือนละสำมหม่ืนฉบับท่ีส่งไปตำมบ้ำน 
เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ก็มีเคร่ืองมือโดยทั่วไป มีทัง้จอแอลอีดี เสียงตำมสำยในชุมชน 
เพรำะฉะนัน้มนัก็เลยมีช่องทำงในกำรประชำสมัพนัธ์หลำกหลำย 

 
สำม เทศบำลทกุแหง่มีกำรเปิดโอกำสให้บคุคลไมว่่ำจะมีสว่นได้เสียเก่ียวข้องหรือไม่ก็ตำม 

มีสิทธิเข้ำตรวจดู ขอส ำเนำหรือขอส ำเนำท่ีมีค ำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่ำวสำร เป็นไปตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด โดยไม่มีกำรกีดกนั ซึ่งบำงเร่ืองผู้บริหำรท้องถ่ินอำจใช้ดลุยพินิจวำ่ ไม่สำมำรถให้ได้ 
แต่ต้องมีกำรชีแ้จงให้เหตุผลต่อผู้ ร้องขอซึ่งกระบวนกำรจะเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด           
โดยผู้ บริหำรท้องถ่ินเทศบำลต่ำงบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ำ เทศบำลไม่มีกำรกีดกันประชำชน        
ในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร ประชำชนสำมำรถมำขอได้โดยต้องท ำตำมขัน้ตอนท่ีกฎหมำย           
ได้ก ำหนดไว้ ดงัท่ีนำมสมมุติ 4 (2557) นำมสมมุติ 1 (2557) และนำมสมมุติ 6 (2557) ได้กล่ำว
ตำมล ำดบัว่ำ “หำกประชำชนต้องกำรขอด ูทำงเทศบำลก็จะไม่มีกำรกีดกนั ประชำชนสำมำรถเข้ำ
มำขอตรวจสอบดไูด้” “อนัไหนท่ีประชำชนมำร้องขอก็สำมำรถขอดไูด้” และ “หำกประชำชนอยำก
ได้ข้อมลูก็ให้มำเขียนค ำร้อง เพรำะมีตวั พ.ร.บ.ข้อมลูข่ำวสำรคมุอยูแ่ล้ววำ่ห้ำมปิดปัง” ซึ่งนำมสมมตุ ิ8 
(2557)ได้กล่ำวถึงกำรปฏิเสธในกำรให้ข้อมูลว่ำ อำจเป็นด้วยเร่ืองชัน้ควำมลับของเอกสำร และ
เหตผุลทำงด้ำนควำมมัน่คงหรือเหตอ่ืุนใด ซึ่งทำงเทศบำลต้องให้เหตผุลประกอบกำรปฏิเสธกำร
ร้องขอนัน้ด้วย และหำกผู้ ร้องขอมีกำรร้องเรียนไปยังคณะอนุกรรมกำรท่ีมีหน้ำท่ีก ำกับดูแล 
เทศบำลก็ต้องชีแ้จงเหตผุลได้ ดงันี ้
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อย่ำงไรก็ตำมกำรเปิดเผยข้อมูล ย่อมมีชัน้ควำมลับว่ำเร่ืองใดเปิดเผยได้และได้
ระดบัใด หำกมีผู้ ร้องขอข้อมูลบำงอย่ำง แต่จ ำต้องปฏิเสธ ก็ต้องชีแ้จงเหตุผลว่ำ
เป็นเพรำะเหตผุลทำงควำมมัน่คงหรือเหตอ่ืุนใด ต้องชีแ้จงได้ มิเช่นนัน้ประชำชน
อำจน ำไปร้องเรียนกับคณะอนุกรรมกำรในระดับท่ีเหนือกว่ำ  ในระดับจังหวัด     
วำ่มีกำรปกปิดซอ่นเร้นหรืออะไรยงัไง ซึง่ทำงเทศบำล ต้องชีแ้จงท ำควำมเข้ำใจ  

ส ำหรับในส่วนของเทศบำลนัน้ ข้อมูลข่ำวสำรหรือเก่ียวกับข้อระเบียบ
กฎหมำย ยังมีปัญหำอยู่บ้ำงแต่ไม่ใช่ในระดบัท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้มำ
ร้องขอ เพรำะบำงเร่ืองนัน้ไม่สมควรแก่เวลำท่ีจะให้ข้อมูลไป  จึงต้องปฏิเสธ       
ซึง่บำงกรณีกำรให้ข้อมลูไป ผู้ขออำจน ำไปก่อให้เกิดควำมวุ่นวำยแตกแยกหรือใช้
ในกำรต่อสู้ทำงกำรเมือง ผู้ มีอ ำนำจอำจพิจำรณำไม่อนุญำตตำมท่ีขอ หรือหำก
พิจำรณำแล้ววำ่ไมน่่ำเกิดปัญหำใด ๆ ก็จะให้ตำมท่ีมีผู้ขอก็ได้ ซึง่ถ้ำไม่อนญุำตให้
ข้อมูลจะต้องชีแ้จงเหตุผลประกอบ ทัง้นีจ้ะให้หรือไม่ให้เป็นไปตำมอ ำนำจของ   
แต่ละระดบัชัน้ ซึ่งจะมีอ ำนำจลดหลัน่กนัไป ทัง้นีห้ำกกำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงโปร่งใส
แล้ว ย่อมไม่มีอะไรต้องปิดบงั และพร้อมเปิดเผยให้ตรวจสอบได้ ควำมโปร่งใสจึง
ถือเป็นหวัใจส ำคญัของธรรมำภิบำล 

 
4.4.2 กระบวนการการตรวจสอบ 
จำกกำรศึกษำในครัง้นี ้พบว่ำในส่วนของกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของเทศบำลนัน้ 

สำมำรถจ ำแนกกำรตรวจสอบได้เป็น 2 รูปแบบ คือ กำรตรวจสอบจำกภำยใน และ กำรตรวจสอบ
จำกภำยนอก 

รูปแบบท่ีหนึ่ง กำรตรวจสอบจำกภำยใน เป็นกระบวนกำรควบคุมจำกภำยในเทศบำล 
โดยจะอยู่ในรูปของกำรควบคมุกระบวนกำรในกำรท ำงำน สำมำรถจ ำแนกได้ดงันี ้1) กำรด ำเนินกำร
ภำยใต้รูปแบบของคณะกรรมกำรในกำรจัดซือ้จัดจ้ำง เช่น คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ 
คณะกรรมกำรรับและเปิดซองประกวดรำคำ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ 
คณะกรรมกำรจดัซือ้โดยวิธีพิเศษ คณะกรรมกำรจดัจ้ำงโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมกำรตรวจรับพสัด ุ
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้ ควบคุมงำน  ซึ่งเป็นกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมท่ีระเบียบ
ก ำหนดให้ปฏิบัติตำม ดงัท่ีนำมสมมุติ 2 (2557) ได้กล่ำวว่ำ “ตรวจสอบ พิสูจน์ สอบถำมรำคำ 
เป็นไปตำมกฎระเบียบท่ีก ำหนดไว้” โดยนำมสมมตุิ 1 (2557) ได้กล่ำวถึงกำรจดัซือ้ จดัจ้ำงว่ำเป็น
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กำรท ำตำมท่ีระเบียบก ำหนดไว้ แต่ทำงเทศบำลได้ท ำมำกกว่ำท่ีกฎหมำยก ำหนดคือกำรให้
ประชำชนเข้ำมำร่วมรับทรำบตัง้แตก่่อนด ำเนินกำร ดงันี ้

 
อันนัน้ก็เป็นเร่ืองปกติ แต่ว่ำท่ีเหนือไปกว่ำนัน้ อย่ำงเช่น  ตรงนีจ้ะเร่ิมประกวด
รำคำนะ เรำก็จะมีป้ำยไปตดิวำ่จดุนีจ้ะก่อสร้ำง หรือแม้กระทัง่ก่อนท่ีจะสร้ำงอะไร 
ก่อนท่ีจะท ำ เรำก็จะท ำแบบสอบถำม บำงทีเขียนแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เอำแบบ
ส่งให้ประชำชนดู เขำอำจจะปรับแบบของเรำ รือ้แบบของเรำ เรำก็รือ้เพ่ือให้มัน
ตอบสนองควำมต้องกำรของเขำ อย่ำงเช่นเร่ืองกำรวำงท่อระบำยน ำ้ มันไม่ตรง
กบัท่อบ้ำนเขำ สงูไป ต ่ำไป น ำ้เข้ำบ้ำนเขำ พวกนีจ้ะมีกระบวนกำรเชิงรำยละเอียด 
ลงไปเดินส ำรวจร่วมกันเลย และก็มีตัวแทนเข้ำมำร่วมกันออกแบบด้วยก็มี 
โดยเฉพำะเร่ืองถนน เร่ืองคนักัน้น ำ้ เร่ืองสำธำรณปูโภคนีก็้จะมี 
 

2) กำรจดัวำงระบบควบคมุภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินตำมก ำหนดมำตรฐำน
กำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 เป็นเร่ืองของกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยในองค์กร ดังกรณีของ
เทศบำลเมืองบงึย่ีโถท่ีได้มีกำรติดตัง้กล้องวงจรปิด เหตผุลประกำรหนึ่งก็เพ่ือเป็นระบบกำรตรวจสอบ
เม่ือเกิดข้อร้องเรียน ดงัท่ีนำมสมมุติ 3 (2557) กล่ำวว่ำ “มีกล้องวงจรปิด มีอะไรให้ ท่ีเขำสำมำรถ
ตรวจเช็คย้อนหลงัได้ ว่ำเรำท ำอะไรอยู่ กล้องวงจรปิดก็จะเก็บไว้ได้เดือนหนึ่ง ถ้ำเกิดสมมุติว่ำคน
ของเรำท ำไมดี่ เขำบอกวนันี ้ๆ เรำย้อนกลบัไปดไูด้ว่ำลกูน้องเรำท ำผิดจริงหรือเปลำ่ ท ำแบบนัน้จริง
หรือเปล่ำ” และ 3) แต่งตัง้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผน ตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยกำรจดัท ำแผนพฒันำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ซึ่งประกอบด้วย 
สมำชิกสภำเทศบำล ผู้แทนประชำคมท้องถ่ิน ผู้แทนหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง หวัหน้ำส่วนกำรบริหำร 
และผู้ทรงคณุวฒุิ โดยมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพฒันำ ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำ และรำยงำนผลพร้อมเสนอควำมเห็น
ต่อผู้บริหำรท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถ่ินเสนอต่อสภำเทศบำล คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำให้ประชำชนทรำบโดยทัว่กนัอย่ำงน้อยปีละ
หนึ่งครัง้ ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี ซึ่งทกุเทศบำลได้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนตำมท่ีระเบียบได้ก ำหนดไว้ โดยมีกำรน ำภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำร่วมเป็นคณะกรรมกำร 
สะท้อนได้จำกกำรให้ข้อมูลของผู้ บริหำรเทศบำลต่ำง ๆ ตำมล ำดับ ดังนี ้นำมสมมุติ 6 (2557)  
นำมสมมตุิ 4 (2557) นำมสมมุติ 3 (2557) และนำมสมมตุิ 1 (2557) ว่ำ “มีคณะกรรมกำรติดตำม
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ประเมิน ผลงำน ก็ท ำตำมท่ีมหำดไทยก ำหนด ท่ีมีประกำศ ระเบียบท่ีก ำหนดไว้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร” “เรำแต่งตัง้สมำชิกสภำเทศบำล อำจำรย์จำก
โรงเรียนตำ่ง ๆ และหน่วยงำนรำชกำรภำยนอก รวมถึงประชำชนในพืน้ท่ี เป็นผู้ประเมิน” “คือจะมี
ภำคประชำชนกลุม่หนึง่ และภำคข้ำรำชกำรท่ีไม่เก่ียวกบัเรำ อย่ำงเชน่ ครูตำมโรงเรียนตำ่ง ๆ เรำก็
เอำมำเป็นปำร์ตีร่้วม” และ “มีไปตำมกฎหมำยอยูแ่ล้ว ซึ่งมนัก็มีตวัแทนจำกภำคประชำชนซึ่งได้รับ
กำรเลือกตัง้จำกท่ีประชมุ มำด ำเนินกำรตดิตำมในสว่นของภำคประชำชน” 

รูปแบบท่ีสอง กำรตรวจสอบจำกภำยนอก ได้แก่ 1) กำรตรวจสอบจำกอ ำเภอ จังหวัด  
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 2) กำรตรวจสอบจำกองค์กรอิสระ คือ ส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน และ 3) กำรตรวจสอบจำกประชำชนผ่ำนกระบวนกำรต่ำง ๆ โดยนำมสมมุติ 7 (2557)   
ได้กล่ำวถึงกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีก ำกับดูแลเทศบำลและจำกองค์กรอิสระว่ำ     
“ในเร่ืองของกำรตรวจสอบ เรำก็ได้รับกำรตรวจสอบจำกระดบัจงัหวดั ระดบัอ ำเภอ ระดบักรม และ
จำกหนว่ยงำนท่ีเข้ำมำตรวจสอบเรำ เชน่ จำกส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิ (สตง.) ท่ีเข้ำมำตรวจ
เรำตลอด ก็ได้ให้ข้อแนะน ำในกำรปฏิบตังิำนอยูต่ลอดเวลำอยู่แล้ว” ด้ำนนำมสมมตุ ิ3 (2557) และ
นำมสมมุติ 1 (2557) ได้กล่ำวถึงกำรตรวจสอบจำกภำคประชำชนผ่ำนกระบวนกำรต่ำง ๆ อย่ำง
นำ่สนใจวำ่ หำกยดึกำรบริหำรแบบประชำชนเป็นศนูย์กลำงแล้ว ประชำชนจะเข้ำมำมีสว่นร่วมและ
คอยตรวจสอบกำรท ำงำนของเทศบำล ดงันี ้ 

 
ในกรณีท่ีเรำบริหำรงำนแล้วเรำเห็นว่ำประชำชนเป็นแกนหลักแล้ว ประชำชน     
จะเข้ำมำหำเรำ ควำมไม่โปร่งใสในแต่ละขัน้ตอนเรำจะถูกประชำชนเขำเฝ้ำมอง
ตลอด เพรำะฉะนัน้ ถ้ำเรำบอกว่ำเรำเดินไปหำประชำชนบอกประชำชนว่ำ        
เรำโปร่งใส แตใ่นขณะท่ีประชำชนบอกว่ำเรำไม่โปร่งใส เรำก็อยูไ่ม่ได้ ฉะนัน้เรำให้
ควำมส ำคญักบัประชำชน เรำอย่ำงุบอย่ำงิบ เช่น ประชมุสภำ ประชำชนมำนัง่ฟัง
มำเป็นร้อยเลย เขำก็นัง่ฟังได้ เขำก็รู้วำ่เทศบำลเรำท ำอะไร ๆ แตเ่วลำถึงควำมจริง
เรำไม่ท ำ หรือท ำแล้วไม่ได้มำตรฐำนเขำก็จะรู้เอง เขำรู้แม้กระทัง่ว่ำงบประมำณ
เทำ่ไหร่ ท ำตรงไหน ตรงนีส้ ำคญัมำกกวำ่ 
 
เวลำเรำมีโครงกำรอะไรลงไปในชมุชน เรำจะมีหนงัสือแจ้งประธำนชมุชนให้ทรำบ
วำ่มีโครงกำรนีน้ะ ระยะเวลำเทำ่นีน้ะ เรำก็ตดิป้ำยและมีหนงัสือสง่ไป เพรำะเวลำ
เขำจะรับรู้อะไร แบบส่วนใหญ่ถ้ำมันเป็นถนนท่ีมีอยู่ในชุมชนเขำจะมีส่วนร่วม    
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ในกำรออกแบบ ถนนท่ีต้องเข้ำไปในซอย ต้องผ่ำนบ้ำนคนนู้นคนนี ้ปฏิสัมพันธ์ 
มันจะสูง เพรำะว่ำมันมีทัง้เร่ืองกำรระบำยน ำ้ กำรวำงบ่อพักน ำ้อะไรพวกนี ้       
เขำก็จะมีสว่นร่วมในกำรเข้ำไปดเูยอะมำก เขำก็สำมำรถตรวจสอบได้ 
 

 4.4.3 มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 ในกำรป้องกนักำรทจุริตคอร์รัปชัน่นัน้ มำตรกำรท่ีเทศบำลได้น ำมำใช้ สำมำรถแบง่ออกเป็น 
2 ประเภท ได้แก่ มำตรกำรป้องกนั และ มำตรกำรควบคมุกำรปฏิบตังิำน  

ประเภทแรกมำตรกำรป้องกนั เป็นกำรป้องกนัไมใ่ห้เกิดกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ขึน้ในหน่วยงำน 
โดยเทศบำลต่ำง ๆ มีแนวทำงในกำรป้องกันในรูปแบบแรกนีใ้นลักษณะของกำรสร้ำงจิตส ำนึก  
ผำ่นกำรมอบหมำยนโยบำยจำกผู้บริหำร ดงัท่ีนำมสมมตุิ 5 (2557) กลำ่ววำ่ “เรำเน้นย ำ้กบัพนกังำน
เร่ืองกำรทจุริตคอร์รัปชัน่เสมอว่ำ หำกมีกำรทจุริตเรำจะไม่ละเว้น ซึง่เรำจะให้โอกำส ในกำรปรับปรุง
ตวั 1 ครัง้ หำกไม่มีกำรแก้ไข เรำจะกดดนัและให้รับโทษทำงวินยั หรือผลกัดนัให้ไปท่ีอ่ืน” หรือกำร
ใช้กำรประชุม ดังค ำกล่ำวของนำมสมมุติ 4 (2557) “อำทิตย์สองอำทิตย์ มีกำรเรียกข้ำรำชกำร 
เจ้ำหน้ำท่ีมำพูดคยุเร่ืองกำรป้องกนักำรทจุริตคอร์รัปชัน่กันบอ่ยครัง้ เพ่ือให้กำรท ำงำนเป็นไปตำม
ระเบียบของเทศบำล” หรือกำรท ำควำมเข้ำใจร่วมกันให้ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ จำกกรณีของ   
นำมสมมุติ 8 (2557) “กรณียกตัวอย่ำงน ำ้ท่วมเม่ือปี 2554 เร่ืองของถุงยังชีพทัง้ระดับชำติและ
ระดับท้องถ่ิน เร่ืองของกำรไม่โปร่งใส บำงทีพิมพ์ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง มีรูป ซึ่งในข้อระเบียบ
กฎหมำยมนัไมไ่ด้ แล้วมีหนงัสือสัง่กำรมำ ก็พยำยำมพดูคยุกบัผู้บริหำร สร้ำงควำมเข้ำใจว่ำมนัท ำ
ไม่ได้ ถ้ำจะท ำได้คือเป็นตรำเทศบำลของแตล่ะท่ีเท่ำนัน้ บำงส่วนก็โอเค แตบ่ำงท่ีผู้บริหำรเขำก็ไม่
ฟัง พอไม่ฟังก็เกิดปัญหำของกำรตรวจสอบ” หรือมีกำรสัง่กำรเป็นหนงัสือ และกำรส่งไปเข้ำร่วม
อบรมให้ปฏิบตัิตำมระเบียบตำ่ง ๆ โดยนำมสมมุติ 8 (2557) กล่ำวถึงข้อดีของกำรส่งไปอบรมดงันี ้
“กำรส่งไปเข้ำรับกำรอบรมเพ่ือสร้ำงจิตส ำนึก หำกกระท ำไม่ถูกต้องตำมระเบียบ และเกิดปัญหำ
ต้องมีผู้ รับผิดชอบ ผู้ปฏิบตัิงำนต้องทรำบว่ำกำรด ำเนินกำรใด ๆ ชอบด้วยระเบียบหรือไม่ หำกไม่
ชอบด้วยระเบียบ ยอ่มต้องพบกบัปัญหำอยำ่งแนน่อน คือมีเร่ืองของกำรสอบ” โดยรูปแบบแรกนีจ้ะ
เป็นกำรชีใ้ห้เห็นถึงโทษของกำรทุจริตคอร์รัปชั่น หำกมีกำรทุจริตหรือไม่ท ำตำมระเบียบจะเกิด
ผลเสียอยำ่งไร อำจเกิดกำรร้องเรียน หรืออำจถกูตัง้คณะกรรมกำรสอบ เป็นต้น 

สว่นรูปแบบท่ีสอง ได้แก่ มำตรกำรควบคมุกำรปฏิบตังิำน ซึง่เป็นลกัษณะของกระบวนกำร
ควบคุมเม่ือปฏิบัติงำน เช่น มีกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของพนักงำน กำรติดตัง้กล้องวงจรปิด      
ดงักรณีของเทศบำลบึงย่ีโถท่ีนำมสมมุติ 7 (2557) ได้กล่ำวว่ำ “ติดตัง้กล้องวงจรปิดในส ำนกังำน
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ด้วย ในเขตพืน้ท่ีตำมจุดส ำคญัท่ีอำจเกิดเหตุ เรำก็ติดตัง้ไว้เพ่ือตรวจสอบได้” รวมถึง กำรใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เข้ำมำควบคุมผ่ำนกระบวนกำรท ำงำนแต่ละขัน้ตอน โดยนำมสมมุติ 1 (2557) 
กล่ำวถึงข้อดีของกำรน ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ดังนี ้“แต่ก่อนเวลำมำขออนุญำตปลูกสร้ำง 
เจ้ำหน้ำท่ีอำจจะไม่รองรับ สกัสำมส่ีเดือนก็ไม่เสร็จสกัที เรำก็จดักระบวนกำรใหม่ เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเป็น
คนรับเร่ือง เรำก็ให้ทะเบียนรำษฎร์เป็นคนรับเร่ือง รับเสร็จแล้วคณุคีย์เข้ำระบบ ฉะนัน้ ระบบมนัจะ
เดินไปตำมมำตรฐำนเวลำ ตำมก ำหนด อย่ำงเช่นอยู่โต๊ะคณุสำมวนั  อยู่กระบวนกำรนีเ้จ็ดวนัแล้ว 
เรำก็เปิดเผย ดไูด้จำกเว็บไซต์วำ่เร่ืองของคณุอยูต่รงไหน ถ้ำเกินกวำ่วนัท่ีก ำหนด คณุตำมได้ พวกนี ้
เรำก็ใช้เคร่ืองมือมำเป็นมำตรกำรในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรท ำงำน” หรือใช้กำรควบคมุงำนจำก
หัวหน้ำงำน โดยนำมสมมุติ 2 (2557) และนำมสมมุติ 3 (2557) กล่ำวถึง กำรควบคุมงำนจำก
หัวหน้ำงำนดังนี ้“คือ หัวหน้ำต้องเป็นคนดูงำนท่ีลูกน้องท ำ คอยดูแลไม่ให้เกิดกำรทุจริต” และ 
“ส่วนใหญ่จะมอบปลดั รองปลดั และ ผอ. กองคลงั ซึง่เป็นคนท่ีคอ่นข้ำงเคร่งครัดกบัระเบียบมำก” 
สอดคล้องกบันำมสมมตุ ิ7 (2557) ท่ีได้กลำ่วถึงประเดน็กำรควบคมุจำกหวัหน้ำงำนวำ่ 

 
ได้มีนโยบำยจำกผู้บริหำรให้ตรวจสอบกำรท ำงำนของพนักงำน เช่น ตรวจสอบ
บญัชีรำยรับ-รำยจำ่ย ตรวจสอบกองคลงั ตรวจสอบกำรท ำงำนของกองกำรศกึษำ
ซึ่งมีโรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กซึ่งมีค่ำใช้จ่ำย ตรวจสอบกำรท ำงำนของ  
กองสำธำรณสุขซึ่งมีศูนย์บริกำรสำธำรณสุขท่ีถ่ำยโอนจำกอนำมัยเข้ำมำ           
มีงบประมำณในเร่ืองของกองทุนอนำมัย ในเร่ืองของกำรเงิน รำยรับ รำยจ่ำย  
กำรทุจริต ส่วนในเร่ืองของกำรเบิกจ่ำยเรำจะตรวจสอบโดยกำรยึดจำกเอกสำร
ตำมระเบียบ หลกักำรในกำรปฏิบตัใิห้ถกูต้อง 
 

โดยนำมสมมตุิ 8 (2557) ได้กล่ำวส่วนท่ีเก่ียวข้องกบักำรควบคมุโดยหวัหน้ำงำนว่ำ “หำกพบว่ำมี
กำรทุจริตจะต้องมีผู้ รับผิดชอบ ซึ่งต้องไล่ลงไปตัง้แต่ระดับผู้ บังคับบัญชำระดับสูงไปจนถึง
ผู้ปฏิบตัิงำน” และวิธีท่ีคอ่นข้ำงได้ผล คือกำรควบคมุงำนจำกนำยกเทศมนตรีท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียน
จำกประชำชน สำมำรถสะท้อนได้จำกค ำสมัภำษณ์ของนำมสมมุติ 6 (2557) และนำมสมมุติ 3 
(2557) ตำมล ำดบัดงันี ้“เขำก็ตรวจสอบกันเอง ชำวบ้ำนเขำก็มำร้องเรียน คนท่ีน่ีเป็นคนดัง้เดิม  
เขำก็มำฟ้อง มำร้องอะไรได้ง่ำย”  
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เน่ืองจำกว่ำประชำชนเข้ำถึงนำยกได้ง่ำย ไม่ว่ำจะเป็น QR Code เบอร์โทรศพัท์ 
และเว็บไซต์ ทุกคนจะติดต่อนำยกได้หมด ดงันัน้กำรท ำงำนแต่ละที ถ้ำท ำไม่ดี
โอกำสโดนร้องเรียนคอ่นข้ำงสงู เพรำะฉะนัน้ตวันีจ้ะเป็นตวับล็อกไม่ให้ข้ำรำชกำร
หรือว่ำพนักงำนท่ี น่ีท ำงำนอย่ำงไม่โปร่งใส อย่ำงเช่นง่ำย  ๆ รถขยะไปจอด        
เอำประโยชน์ของตวัเองมัวแต่เลือกของจะเอำไปขำย เลือกแยกขยะ ๆ ก็ไปจอด
รถขวำงทำง ก็จะโดนชำวบ้ำนโทรมำร้องเรียน คนท่ีไปซ่อมน ำ้ประปำ ซ่อมไฟฟ้ำ 
จะไปท ำอะไรท่ีไม่ดี เขำก็จะโทรมำร้องเรียน กองช่ำงถ้ำออกไปท ำงำนโครงกำร
หรือจะเป็นกำรเทถนน ท ำอะไรก็แล้วแต่ ชำวบ้ำนเขำจะคอยดู เขำคอยเป็นห ู 
เป็นตำให้เรำ เพรำะว่ำเขำเข้ำถึงเรำได้ตลอด บำงทีก็ line มำ เขำถ่ำยรูปส่งมำให้
เสร็จเลย เพรำะเรำมี QR Code ติดอยู่ เขำก็ถ่ำย เขำก็เข้ำ line หำนำยกได้ตลอด 
หรือวำ่โทรศพัท์หำนำยกได้ตลอด มีเบอร์โทรศพัท์ตดิตอ่ 

 
เช่นเดียวกับกรณีของนำมสมมุติ 4 (2557) ท่ีมีสติ๊กเกอร์พิมพ์ค ำว่ำ “พบเห็น พนักงำน เทศบำล
ทุจริต หรือเรียกร้องผลประโยชน์ พูดจำไม่สุภำพ ไม่เอำใจใส่ในเร่ืองท่ีท่ำนร้องเรียน โปรดแจ้ง   
นำมสมมตุ ิ4 นำยกเทศมนตรี โทร. 081-3739131” 
 ซึง่ในเทศบำลแตล่ะแห่งก็จะใช้มำตรกำรป้องกนักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ทัง้สองรูปแบบควบคู่
กันไป แต่เม่ือใช้มำตรกำรกำรป้องกันทัง้สองรูปแบบแล้ว หำกยังเกิดกำรทุจริตคอร์รัปชั่นใน
เทศบำล ก็ต้องมีกำรสอบ ตัง้กรรมกำรสอบวินัยหำข้อเท็จจริง มีกำรให้ชดใช้ มีกำรตักเตือน     
คำดโทษ หำกไม่ปรับปรุงตวัก็ต้องไล่ออก โดยนำมสมมตุิ 4 (2557) และนำมสมมตุิ 3 (2557) ท่ีได้
กลำ่วถึงตวัอยำ่งกรณีกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ในเทศบำลไว้ตำมล ำดบั ดงันี ้
 

ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นย่อมมีแฝงตัวอยู่ทุกท่ี แต่ทำงเทศบำลก็พยำยำม        
ท่ีจะป้องกนัไมใ่ห้เกิดขึน้ อยำ่งกรณีลกูจ้ำงขโมยของเทศบำลไปขำย ทำงเทศบำล
ทรำบก็มีกำรตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเร่ืองของท่ีหำยไป สอบพบวำ่เป็นควำมจริง 
ก็ให้ผู้ ท่ีลักไปรับผิดชอบโดยกำรชดใช้และได้ว่ำกล่ำวตกัเตือน และคำดโทษไว้
หำกมีพฤติกรรมเช่นนีอี้กจะถกูไล่ออก คือให้โอกำสในกำรปรับปรุงแก้ไขตนเองก่อน 
ส ำหรับผู้ ท่ี เป็นข้ำรำชกำร นำยกเทศมนตรีมีควำมมั่นใจค่อนข้ำงสูงว่ำไม่มี
ข้ำรำชกำรคนใดกล้ำท่ีจะทุจริต เพรำะหำกเกิดกำรทุจริตขึน้  ตวัข้ำรำชกำรและ
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ผู้บริหำรเทศบำลจะต้องรับผิดชอบร่วมกันทัง้หมด กรณีทุจริตจึงมีน้อยมำกหรือ
แทบไมมี่ 
 
กำรท่ีจะทจุริตได้ต้องคอ่นข้ำงล ำบำกมำก จะถำมวำ่มีบ้ำงไหม เหมือนว่ำเอำทิชชู่
ไปใช้ท่ีบ้ำน เอำปำกกำดนิสอไปใช้สว่นตวั แบบนีม้นัน่ำจะมี แตแ่บบนีเ้รำคงไมไ่ป
เข้มงวดขนำดนัน้ แตว่่ำถ้ำเป็นหลกั ๆ แล้วไมน่่ำจะมี เรำดภูำพใหญ่ ไม่ดภูำพเล็ก 
ซือ้วสัดงุำนบ้ำน งำนครัว ทิชชู่บ้ำง อะไรบ้ำง เรำไม่คอ่ยได้สนใจเพรำะถือว่ำเป็น
เร่ืองเล็กน้อย มันจะคอร์รัปชั่นก็คือเอำไปใช้ส่วนตวั อันนัน้น่ำจะมีบ้ำง ปำกกำ 
ดินสอ ยำงลบ อะไรพวกนี ้เรำก็รู้อยู่ว่ำมีเอำไปใช้บ้ำง แต่ว่ำหลกัใหญ่ ๆ แทบจะ
ไมมี่ 

 
ซึ่งในเร่ืองมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นนี ้ผู้ วิจัยมองว่ำ เร่ืองจิตส ำนึกเป็นเร่ืองส ำคัญ 
เพรำะเป็นเร่ืองของกำรประพฤติปฏิบตัิตน มำตรกำรต่ำง ๆ เป็นเพียงเคร่ืองควบคมุจำกภำยนอก 
สิ่งส ำคญัคือจิตใจภำยในของผู้ปฏิบตัิงำนท่ีจะต้องควบคมุตนเองไม่ให้ทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึ่งเป็นไป
ในแนวทำงเดียวกนักบันำมสมมตุิ 8 (2557) และธำนินทร์ กรัยวิเชียร (อ้ำงถึงใน สเุมธ แสงนิ่มนวล, 
2552 :35) ท่ีกลำ่วถึงเร่ืองควำมโปร่งใส กำรทจุริตคอร์รัปชัน่วำ่เป็นเร่ืองของจิตส ำนึก ดงันี ้ 
 

เร่ืองกำรป้องกันกำรทุจริตคอรัปชัน่ ต้องสร้ำงจิตส ำนึกของผู้ปฏิบตัิให้ได้ โดยให้
กำรเรียนรู้จำกส่ือตำ่ง ๆ กำรส่งเข้ำรับกำรอบรม และสร้ำงจิตส ำนึกภำยในองค์กร
เป็นสิ่งส ำคัญ ในเร่ืองของควำมโปร่งใส หำกเรำปฏิบัติด้วยควำมบริสุทธ์ิใจ       
ท ำโดยควำมชอบควำมถูกต้อง  เท่ียงธรรม ก็ไม่จ ำเป็นต้องวิตกกับสิ่งใด ๆ 
เน่ืองจำกสำมำรถชีแ้จงได้ ในทำงตรงกนัข้ำมหำกเรำเห็นผิดเป็นชอบ เห็นแก่ของ
ท่ีเขำจะให้โดยอำมิสสินจ้ำง ก็จะท ำให้เกิดปัญหำอปุสรรคภำยหลงั ทัง้ตอ่ตนเอง
และองค์กร ผู้ บริหำรเองก็ต้องเป็นตวัอย่ำงในกำรน ำองค์กรไปสู่เป้ำหมำยของ 
กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองท่ีดีด้วย โดยสรุปจิตส ำนึกของผู้ปฏิบตัิงำนจึงเป็นสิ่ง
ส ำคญัท่ีสดุ 
 
กำรขจดักำรฉ้อรำษฎร์บงัหลวงให้ส ำเร็จได้นัน้ คิดว่ำต้องแก้ไขในเร่ืองพฤติกรรม
ของคน พฤติกรรมมำจำกเร่ืองของจิตใจ เร่ืองของกิเลส อยำกได้ในสิ่งท่ีไม่มีสิทธ์ิ
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จะพึงมีพึงได้ กฎหมำยท ำอะไรไม่ได้มำก ต้องแก้อนันี ้กฎหมำยสำมำรถสกดักัน้
ได้บ้ำงก็เพียงปลำยเหตุ คือ ลงโทษผู้ กระท ำควำมผิดท่ีเป็นคดีและมีหลักฐำน
เพียงพอเท่ำนัน้ เร่ืองจิตใจของคนจะแก้อย่ำงไร คิดว่ำเป็นเร่ืองใหญ่ ไม่ใช่แก้ได้
ภำยในวนัสองวนั จะต้องอำศยัเวลำอนัยำวนำน 
 

 กล่ำวโดยสรุป จำกกำรพิจำรณำกำรน ำหลักควำมโปร่งใสไปใช้ในกำรบริหำรงำนของ
เทศบำลนัน้ พบว่ำ นำยกเทศมนตรี และปลดัเทศบำล รองปลดัเทศบำล มองว่ำได้มีกำรยึดหลัก
ควำมโปร่งใสไปใช้ในกำรปฏิบตังิำนของเทศบำล โดยด้ำนกำรเปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรตอ่สำธำรณะ
นัน้ เทศบำลทุกแห่งมีกำรจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรให้ประชำชนได้รับทรำบ ซึ่งโดยส่วนใหญ่          
เป็นกำรปฏิบตัิตำมท่ีกฎหมำยได้ก ำหนดไว้ เป็นกำรปฏิบตัิเพ่ือให้ถูกต้องตำมระเบียบและเป็นไป
ตำมหนังสือสั่งกำร โดยมีช่องทำงท่ีใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรท่ีหลำกหลำยเพ่ือให้เข้ำถึง   
คนกลุ่มคนต่ำง ๆ ในท้องถ่ินให้ได้มำกท่ีสุดอย่ำงเพียงพอ โดยช่องทำงท่ีทุกเทศบำลใช้เป็นหลัก 
ได้แก่ บอร์ดประชำสมัพนัธ์ในส ำนกังำนเทศบำล เว็บไซต์ แผ่นพบั วำรสำร และกำรประกำศเสียง
ตำมสำยของผู้ น ำชุมชน โดยเทศบำลทุกแห่งมีกำรเปิดโอกำสให้บุคคลไม่ว่ำจะมีส่วนได้เสีย
เก่ียวข้องหรือไม่ก็ตำม มีสิทธิเข้ำตรวจด ูขอส ำเนำหรือขอส ำเนำท่ีมีค ำรับรองถูกต้องของข้อมูล
ข่ำวสำร เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยไม่มีกำรกีดกัน ซึ่งบำงเร่ืองผู้บริหำรท้องถ่ินอำจใช้  
ดลุยพินิจว่ำ ไม่สำมำรถให้ได้ แต่ต้องมีกำรชีแ้จงให้เหตุผลต่อผู้ ร้องขอซึ่งกระบวนกำรจะเป็นไป
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ซึ่งเป็นไปตำมหลกัทำงวิชำกำรท่ีระบบงำนของหน่วยงำนโปร่งใส มีระบบ
กำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำนท่ีเข้มแข็ง ประชำชนเข้ำมำมีสว่นร่วมรับรู้กำรท ำงำนของหน่วยงำน 
มีระบบบริหำรกำรเงินและพัสดุท่ีรัดกุม ประชำชนมีโอกำสควบคุมฝ่ำยบริหำรโดยวิธีกำรต่ำง ๆ 
มำกขึน้ และกำรใช้สมำคมวิชำชีพเข้ำมำร่วมตรวจสอบหนว่ยงำน 
 
4.5 การใช้หลักความมีส่วนร่วม 
 

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในท้องถ่ิน เป็นกระบวนกำรท่ีประชำชน หรือผู้ มีส่วนได้    
ส่วนเสียในท้องถ่ิน ได้มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นและเข้ำร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีมีผลต่อชีวิต 
ควำมเป็นอยู่ของตน โดยมีกำรน ำควำมคิดเห็นดงักล่ำวไปประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย
และกำรตดัสินใจของเทศบำล กำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็นกำรส่ือสำรสองทำง ทัง้อย่ำงเป็น
ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ซึ่งประกอบไปด้วยกำรแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่ำงผู้ มีส่วน ได้      
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ส่วนเสีย และเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีในสังคม เพรำะกำรมีส่วนร่วมของประชำชน        
เป็นกำรเพิ่มคณุภำพของกำรตดัสินใจ เป็นกำรสร้ำงฉันทำมติ และท ำให้ง่ำยต่อกำรน ำไปปฏิบตั ิ
อีกทัง้ช่วยหลีกเล่ียงกำรเผชิญหน้ำในกรณีท่ีร้ำยแรงท่ีสุด และช่วยให้เกิดควำมน่ำเช่ือถือและ
ควำมชอบธรรม อีกทัง้ยงัช่วยให้ทรำบควำมเดือดร้อนและค่ำนิยมของสงัคม กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนจึงมีควำมส ำคญัในกำรสร้ำงประชำธิปไตยอยำ่งยัง่ยืนและสง่เสริมธรรมำภิบำลตลอดจน
กำรบริหำรงำน หำกประชำชนมีส่วนร่วมมำกขึน้เพียงใดก็จะท ำให้มีกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของ
ผู้บริหำรและให้ผู้บริหำรมีส ำนกึรับผิดชอบตอ่สงัคมมำกยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นกำรป้องกนันกักำรเมือง
จำกกำรก ำหนดนโยบำยท่ีไม่เหมำะสม นอกจำกนีก้ำรมีส่วนร่วมของประชำชนยังเป็นกำรสร้ำง
ควำมมัน่ใจว่ำเสียงของประชำชนจะมีคนรับฟัง อีกทัง้ควำมต้องกำรหรือควำมปรำรถนำประชำชน
ก็จะได้รับกำรตอบสนอง รวมถึงปัญหำควำมเดือดร้อนก็จะได้รับกำรแก้ไข 

จำกกำรศึกษำครัง้นีพ้บว่ำ ในกำรบริหำรงำนของเทศบำลนัน้ ประชำชนจะสำมำรถ       
เข้ำมำมีส่วนร่วมได้สองลกัษณะ กล่ำวคือ เข้ำมำมีส่วนร่วมในลกัษณะท่ีเป็นแบบแผน และเข้ำมำ 
มีส่วนร่วมในลักษณะท่ีไม่เป็นแบบแผน โดยกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในลักษณะท่ีเป็นแบบแผนนัน้   
จะอยู่ในรูปของกำรเข้ำร่วมประชุม กำรให้ควำมคิดเห็น กำรร่วมระดมสมอง กำรท ำประชำคม
ท้องถ่ิน รวมถึงกำรเป็นตัวแทนของชุมชนเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำ ง ๆ            
ส่วนกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในลกัษณะท่ีไม่เป็นแบบแผน จะอยู่ในรูปของกำรเข้ำร่วมงำนประเพณี 
งำนตำมเทศกำลและวนัส ำคญัตำ่ง ๆ รวมถึงกำรรวมเป็นกลุม่ เป็นชมรม สมำคม ในเชิงสร้ำงสรรค์
ตำ่ง ๆ โดยในกำรมีส่วนร่วมของทัง้สองลกัษณะนัน้ ประชำชนจะมีส่วนร่วมในกำรรับรู้  ในกำรคิด 
ในกำรท ำ ในกำรตัดสินใจ และในกำรแก้ไขปัญหำ ไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่ง ดัง ข้อมูลท่ีได้จำก         
นำมสมมุติ 5 (2557) ท่ีให้ข้อมูลว่ำ เทศบำลมีคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำจรำจร ดงันี ้“เรำจะมี
ตวัแทนชุมชนทุกชุมชนเข้ำร่วม เข้ำมำช่วย ซึ่งจะช่วยเรำได้เยอะ” โดย นำมสมมุติ 8 (2557) ได้
กลำ่วถึงกำรเข้ำมำมีสว่นร่วมของประชำชนวำ่ 

  
มีกำรน ำกรรมกำรชุมชนมำเป็นกรรมกำรในกำรประชุมต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นงำน
ของเทศบำล งำนเทศบญัญัติ กิจกรรมประเพณีตำ่ง ๆ กิจกรรมชมุชน เข้ำมำเป็น
ผู้ ทรงคุณวุฒิของเทศบำล ท ำหน้ำท่ีตัวแทนน ำเสนอปัญหำของประชำชน       
เป็นองค์ประชุมในเร่ืองกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล และเป็นคณะกรรมกำร    
อ.ส.ม. เป็นกรรมกำรในกำรจัดซือ้จัดจ้ำง (ตอนหลังกรมได้มีหนังสือสั่งกำร        
ให้ยกเลิกไป) เป็นปรำชญ์ชำวบ้ำน เป็นต้น 
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กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของประชำชนในลกัษณะท่ีหนึ่ง คือกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในลกัษณะ 
ท่ีเป็นแบบแผนนัน้ จะอยู่ในรูปของกำรเข้ำร่วมประชุม กำรให้ควำมคิดเห็น กำรร่วมระดมสมอง 
กำรท ำประชำคมท้องถ่ิน รวมถึงกำรเป็นตวัแทนของชุมชนเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมกำร    
ชดุตำ่ง ๆ โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในลกัษณะท่ีเป็นแบบแผนนี ้สำมำรถเห็นได้อย่ำงเดน่ชดั
ในทุกเทศบำลในลกัษณะของกำรให้ประชำชนเข้ำมำร่วมในกระบวนกำรจดัท ำแผนพฒันำสำมปี 
และกำรให้ตัวแทนของชุมชนต่ำง ๆ เข้ำไปปฏิบัติงำนร่วมกับเทศบำล อำทิ เป็นตัวแทนชุมชน      
เข้ำร่วมประชุม หรือกำรเป็นตัวแทนชุมชนร่วมเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ       
ในกระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีนัน้ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ินร่วมกับ
ประชำคมท้องถ่ิน ก ำหนดประเด็นหลักกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จดุมุ่งหมำยเพ่ือกำรพฒันำในแผนยทุธศำสตร์กำรพฒันำ รวมทัง้สอดคล้องกบัปัญหำ ควำมต้องกำร
ของประชำคมและชุมชน โดยให้น ำข้อมูลพืน้ฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ และข้อมูล  
ในแผนชมุชนมำพิจำรณำประกอบกำรจดัท ำแผนพฒันำสำมปี ดงันัน้ประชำชนจะเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในขัน้ตอนของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี ตัง้แต่ในกำรท ำประชำคมท้องถ่ิน โดยแต่ละชุมชน   
ต้องมีกำรประชำคมเบือ้งต้นกนัเองเสียก่อน ประธำนก็เรียกประชำชนมำเพ่ือให้ภำยในชมุชนเสนอ
ควำมคิดเห็นกันก่อนและจัดล ำดบั จำกนัน้คณะกรรมกำรของแต่ละชุมชนก็น ำข้อเสนอของตน    
ไปร่วมระดมสมองในกำรจัดท ำประชำคมท้องถ่ิน เพ่ือให้ทรำบปัญหำควำมเดือดร้อนและ       
ควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถ่ิน แล้วส่งรำยละเอียดให้ทำงเทศบำล เพ่ือน ำเข้ำสู่กระบวนกำร
จดัท ำแผนพฒันำสำมปี โดยเทศบำลก็จะน ำข้อมลูท่ีได้ไปเรียงล ำดบัควำมส ำคญัตำมควำมจ ำเป็น 
เดือดร้อน เร่งดว่น ของประชำชนเข้ำสู่กำรบรรจลุงในแผนพฒันำสำมปีของเทศบำล มีกำรแปลงไปสู่
แผนด ำเนินกำรประจ ำปี และเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี โดยในกำรพิจำรณำ
ควำมส ำคญัของปัญหำ หรือควำมเดือนร้อนนัน้ นำมสมมุติ 3 (2557) นำมสมมุติ 4 (2557) และ
นำมสมมตุิ 8 (2557) ได้กล่ำวว่ำ ต้องพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็น ควำมเดือดร้อน และควำมต้องกำร
ของประชำชนเป็นหลกั ตำมล ำดบัดงันี ้

 
คือ ให้เขำเสนอก็จะมีควำมต้องกำรยงัไงเขำก็อยำกได้หมด เขำอยำกได้ทุกอย่ำงหมด 
ทีนีเ้รำก็ต้องมำล ำดับอีก เรำต้องตรวจสอบโดยเฉพำะนำยกเองต้องออกไปดู
เพรำะเรำอยู่ในท้องถ่ินนีม้ำนำน เรำรู้ว่ำตรงไหนมันมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน        
คือบำงทีมนัมี Want กบั Need แล้ว Want กันหมด ทีนีเ้รำก็ต้องไปดวู่ำอนัไหนท่ี 
Need จริง ๆ เรำก็จะจัดสรรงบประมำณให้ นำยกก็พูดในท่ีประชุมว่ำขอให้
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กลั่นกรองให้ดี ถ้ำเกิดว่ำตรงไหนท่ีเป็นควำมจ ำเป็นเร่งด่วนจริง  ๆ ก็จะรีบ
ด ำเนินกำรให้ แต่ถ้ำมันไม่มีควำมจ ำเป็นไม่มีควำมเร่งด่วน เรำก็ให้รอไปก่อน    
ให้เขำคดิให้ดี 
 
พิจำรณำจำกควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นหลกั ประชำชนได้ประโยชน์ สภำ
ก็อนมุตัิให้ เพรำะเขำไมก่ล้ำขดักบัประชำชน เร่ืองกรณีเร่งดว่นมกัจะเป็นเร่ืองของ
ถนนหนทำง กำรติดตัง้กล้องวงจรปิดในจดุต่ำง ๆ เพ่ือสอดส่องดแูลให้ประชำชน
ได้รับควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินถือเป็นเร่ืองส ำคญั 
 
เน้นท่ีควำมต้องกำรของประชำชนเป็นหลกั ไม่ใช่ควำมต้องกำรของผู้บริหำรเป็นหลกั 
ควำมต้องกำรของผู้บริหำรเป็นหลกั มนัก็มีบ้ำง แต่มันต้องมีอัตรำส่วน ไม่ใช่ว่ำ
คุณบอกให้เขำจัดท ำแผนชุมชน ท ำมำแล้วไม่ดึงควำมต้องกำรของเขำมำใส ่    
แล้วเอำแตค่วำมคิดผู้บริหำรมำใส ่เด๋ียวนีไ้มไ่ด้แล้ว อปท.ไหนท ำก็คอ่นข้ำงจะไมไ่ด้ 
ของท่ี น่ี เรำเอำควำมต้องกำรของประชำชนไปใช้เกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์         
ของผู้ บริหำรย่ีสิบเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้ำเอำควำมต้องกำรของผู้ บริหำรอย่ำงเดียว      
มันก็อำจจะประสบควำมส ำเร็จแต่จะลุ่ม ๆ ดอน ๆ ไม่ใช่ควำมต้องกำรของ
ประชำชน ฉะนัน้ ตรงนีคื้อเอำหัวใจเป็นควำมต้องกำรของประชำชนจัดล ำดับ    
ไว้ในแตล่ะประเภท 7-8 สำขำ เอำไปให้เขำ มนัก็จะทนัเหตกุำรณ์  
 

สว่นกำรให้ตวัแทนของชมุชนตำ่ง ๆ เข้ำไปปฏิบตังิำนร่วมกบัเทศบำลนัน้ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ
กำรท่ีมีตัวแทนชุมชนเข้ำร่วมประชุม หรือกำรเป็นตัวแทนชุมชนร่วมเป็นองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ซึ่งผู้แทนชุมชนมีทัง้ประธำนชุมชน คณะกรรมกำรชุมชนต่ำง ๆ เข้ำร่วม
ประชมุกบัทำงเทศบำล หรือกำรท่ีมีตวัแทนชมุชนร่วมเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมกำรชดุตำ่ง ๆ 
ดงัท่ี โดยในกำรประชุมร่วมกับทำงเทศบำลนัน้ ประธำนหมู่บ้ำน กรรมกำรหมู่บ้ำน จะมำเข้ำร่วม
ประชมุกบัทำงเทศบำลเพ่ือร่วมแสดงควำมคดิเห็นหรือเสนอข้อมลูตำ่ง ๆ แก่เทศบำล สว่นใหญ่เป็น
เร่ืองควำมเดือดร้อนของประชำชนในแต่ละชุมชน ว่ำชุมชนนีมี้ควำมเดือดร้อนอะไร ชุมชนนัน้
เดือดร้อนอะไร โดยในกำรประชุมร่วมกับประชำชนจะมีเจ้ำหน้ำท่ีจำกแต่ละกองของเทศบำล      
เข้ำร่วมเพ่ืออธิบำยกำรท ำงำนของแตล่ะหนว่ยงำนให้ประชำชนรับทรำบด้วย วำ่แตห่น่วยงำนได้ท ำ
อะไร อย่ำงไรแล้วบ้ำง เพ่ือให้ประชำชนได้ทรำบควำมคืบหน้ำในเร่ืองต่ำง ๆ ด้วย ส่วนในกำรเป็น
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องค์ประกอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ นัน้ นำมสมมุติ 7 (2557) กล่ำวว่ำ “เรำจะตัง้เป็น
คณะกรรมกำร คณะท ำงำน คณะกรรมกำร เช่น คณะกรรมกำรหลกัประกนัสขุภำพ คณะกรรมกำร
พฒันำแผน คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผน คณะกรรมกำรชมรมผู้สูงอำยุ คณะกรรมกำร
ชมรมเปตอง บำงคนอำจสวมหมวกหลำย ๆ ใบ เช่น เป็นคณะกรรมกำรชุมชน เป็น อ .ส.ม. ก็จะ
ท ำงำนได้เยอะ เรำก็ท ำงำนอย่ำงถกูต้อง รำบร่ืน” โดยคณะกรรมกำรชดุตำ่ง ๆ นัน้จะมีกำรปฏิบตัิงำน
ร่วมกับเทศบำล ท ำให้สำมำรถร่วมรับรู้ รับทรำบกำรด ำเนินงำนโดยตลอด เป็นกำรมีส่วนร่วมใน
กำรปฏิบัติงำน รวมถึงยังเป็นกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของเทศบำลอีกทำงหนึ่งด้วย ดงัท่ี
นำมสมมุติ 7 (2557) กล่ำวว่ำ “ถ้ำเรำไปท ำอะไรท่ีไม่ถูกระเบียบหรือไม่ตรงตำมควำมต้องกำร 
ข้อเสนอท่ีประชำชนได้เสนอเข้ำมำ คณะกรรมกำรเหล่ำนีก็้จะสำมำรถตรวจสอบเรำได้ โดยจะมี
กำรร้องเรียน หรือกำรตัง้กระทู้  รวมถึงกำรโทรศพัท์แจ้งถึงผู้บริหำรโดยตรง”  
 
 ลกัษณะกำรเข้ำมำมีสว่นร่วมในลกัษณะสอง คือกำรเข้ำมำมีสว่นร่วมอย่ำงไมเ่ป็นแบบแผน 
ในรูปของกำรเข้ำร่วมงำนประเพณี งำนตำมเทศกำลและวนัส ำคญัตำ่ง ๆ รวมถึงกำรรวมเป็นกลุ่ม 
เป็นชมรม สมำคม ในเชิงสร้ำงสรรค์ต่ำง ๆ โดยในเทศบำลทุกแห่งประชำชนในท้องถ่ินจะเข้ำมำ     
มีส่วนร่วมในรูปแบบนีเ้ยอะในส่วนของกำรเข้ำร่วมงำนประเพณี งำนตำมเทศกำลวนัส ำคญัตำ่ง ๆ 
เช่น วนัเฉลิมพระชนมพรรษำ งำนลอยกระทง งำนสงกรำนต์ งำนประเพณีต่ำง ๆ เหล่ำนีเ้ป็นต้น  
ซึง่งำนประเพณีตำ่ง ๆ นัน้ เทศบำลก็จะมีกำรจดักิจกรรมเพ่ือให้ประชำชนได้เข้ำมำร่วมอย่ำงกว้ำงขวำง 
ส่วนกำรรวมเป็นกลุ่ม เป็นชมรม สมำคม ในเชิงสร้ำงสรรค์ต่ำง ๆ นัน้พบว่ำ จะมีชมรมของกลุ่มตำ่ง ๆ 
ไม่ว่ำจะเป็นชมรมผู้ สูงอำยุ ชมรมเพ่ือสุขภำพ อย่ำงชมรมแอโรบิก ชมรมไทเก็ก สภำเด็ก          
สภำผู้พิกำร ซึ่งจะมีกำรท ำกิจกรรมร่วมกันในกลุ่ม และเข้ำมำร่วมประสำนงำนด ำเนินกำรกับ
เทศบำลในหลำย ๆ กิจกรรม ซึ่งถือว่ำเป็นหนึ่งแรงส ำคญัในกำรด ำเนินกำรร่วมขบัเคล่ือนเทศบำล
ให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำ มีกำรพัฒนำร่วมกัน อย่ำงเช่นกรณีของเทศบำลเมืองบึงย่ีโถ ท่ีมีกำรพัฒนำ
ศนูย์บริกำรคณุภำพผู้สงูอำย ุเพ่ือให้ผู้สงูอำยสุำมำรถมำใช้บริกำรได้หลำย ๆ อย่ำงในวนัเดียวกัน 
“คือมีหลำย ๆ ห้อง เช่น ห้องลีลำศ ห้องนั่งสมำธิ ห้องคำรำโอเกะ ฝึกอำชีพ สอนคอมพิวเตอร์   
สอนท ำอำหำร ภำษำ” (นำมสมมตุิ 7, 2557) ส่วนเทศบำลนครรังสิตมีชมรมผู้สงูอำยุ ซึง่มีโรงเรียน
ผู้สงูอำยุ “โดยจะมีกำรสอนให้ผู้สูงอำยุเรียนรู้ในเร่ืองต่ำง ๆ เช่น กำรเล่นส่ือสงัคมออนไลน์ เพ่ือให้
ผู้ สูงอำยุได้มีสังคมของเขำ โดยเทศบำลมีหลักสูตรหลำยหลักสูตรในกำรสอน  นอกจำกนีย้ังมี
กองทุนสวัสดิกำรให้กับพลเมืองอำวุโส ซึ่งจะท ำให้กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีกำรรวมตัวท่ีดีและ
ค่อนข้ำงเข้มแข็ง” (นำมสมมุติ 5, 2557) โดยชมรมต่ำง ๆ นัน้จะได้กำรสนับสนุนจำกเทศบำล 
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เพรำะเทศบำลจะสนับสนุนให้แต่ละชุมชนบริหำรจดักำรตนเอง เพ่ือให้ชุมชนเกิดควำมเข้มแข็ง 
ต้องโตได้ด้วยตนเอง อีกทัง้ภำคประชำชนจะเข้ำมำร่วมในกำรจดับริกำรสำธำรณะ ท ำประโยชน์
ให้กับชุมชนในรูปของอำสำสมัครต่ำง ๆ ท่ีเข้ำมำอำสำร่วมท ำงำนกับเทศบำล “สำมำรถให้     
ควำมช่วยเหลือในชมุชนของแต่ละชมุชนของตวัเองได้ เช่น ในเร่ืองของโครงสร้ำงพืน้ฐำน มีหน้ำท่ี
ดแูลควำมเรียบร้อยของถนนหนทำง เช่นท ำหลงัคำคลมุสะพำนเพ่ือกันแดดกันฝน เขำก็อำสำมำ
ทำสีให้ เขำอำสำมำท ำให้โดยใช้งบประมำณของเทศบำล ทำงด้ำนสังคมก็ดูแลควำมเรียบร้อย 
ควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ในเร่ืองของสขุภำพ สำธำรณสขุ ก็ดแูลเหมือนเพ่ือนชว่ยเพ่ือน 
ผู้สงูอำย ุก็มีโครงกำรไปเย่ียมบ้ำนผู้สงูอำย ุผู้ ป่วยติดเตียง เรำก็สร้ำงคณุคำ่ตวันีข้ึน้ในสงัคมเรำด้วย” 
(นำมสมมตุ ิ7, 2557: สมัภำษณ์) 
 ในกำรส่งเสริมให้ประชำชนในท้องถ่ินเข้ำมำมีส่วนร่วม ไม่ว่ำกำรมีส่วนร่วมในลักษณะ      
ท่ีเป็นแบบแผนหรือไม่เป็นแบบแผนนัน้ เทศบำลตำ่ง ๆ ได้ให้โอกำสแก่ประชำชนให้เข้ำมำมีสว่นร่วม 
โดยกำรเปิดโอกำสนัน้คือ กำรท่ีเทศบำลแต่ละแห่งเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมตัง้แต่
ในระดบัปัจเจกชน ได้แก่ กำรเปิดโอกำสให้ชำวบ้ำนเข้ำมำมีส่วนในกำรท ำแผนชุมชน สำมำรถให้
เขำแสดงควำมคิดเห็น มีสิทธิมีเสียงได้ กำรท่ีชำวบ้ำนสำมำรถติดต่อส่ือสำรโดยตรงกับเทศบำล
ผ่ำนกำรร้องเรียนต่ำง ๆ กำรท่ีเขำสำมำรถเข้ำร่วมงำนประเพณีท่ีส ำคญั งำนตำมเทศกำลต่ำง ๆ 
หรือกำรท่ีเขำสำมำรถรวมกลุ่มกันด ำเนินกิจกรรมในท้องถ่ินได้ เขำจะรู้สึกว่ำเขำได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของท้องถ่ิน จะเกิดควำมผกูผนัและตระหนกัว่ำตนเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม จะส่งผลน ำให้ชำวบ้ำน
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรต่ำง ๆ ของสงัคมมำกขึน้ เพรำะเกิดจิตส ำนึกว่ำตนเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม เป็นส่วนหนึ่งท่ีสำมำรถร่วมพัฒนำสังคมของตนได้ ส่วนกำรเปิดโอกำสให้ประชำชน    
เข้ำมำมีส่วนร่วมในระดบัองค์กร ผ่ำนระบบตวัแทน หรือคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ซึ่งเป็นตวัแทนของ
ภำคประชำชนนัน้ เทศบำลได้เปิดโอกำสให้เข้ำมำมีส่วนร่วมโดยกำรให้เข้ำมำเสนอปัญหำ     
ควำมต้องกำร ของชุมชน น ำเขำเข้ำร่วมกำรท ำประชำคมท้องถ่ิน เป็นตัวแทนของชุมชน           
เป็นคณะกรรมกำรตำ่ง ๆ ท่ีเข้ำมำร่วมเป็นตวัแทนในรักษำสิทธิ ผลประโยชน์ ให้แก่ชุมชนของตน
ผ่ำนกระบวนกำรต่ำง ๆ ตัวแทนชุมชนหรือคณะกรรมกำรต่ำง ๆ เหล่ำนีจ้ะเป็นกลไกท่ีส ำคัญ        
ในกำรร่วมคิด ร่วมพัฒนำเทศบำล เป็นตัวกลำงประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงเทศบำลและ
ประชำชนในท้องถ่ินอีกทำงหนึง่ท่ีส ำคญั 
 นอกจำกนี ้ประชำชนในท้องถ่ินยงัเข้ำมำมีส่วนร่วมในด้ำนกำรออกกฎหมำยเทศบญัญัติ
ของเทศบำล แต่ยังคงมีส่วนร่วมในระดับต ่ำ เน่ืองจำกเทศบัญญัติท่ีออกมำจำกกำรริเร่ิมของ
ประชำชนในท้องถ่ินจริง ๆ  ยังมี น้อย เม่ือเป รียบเทียบกับ เทศบัญญั ติ ท่ีสั่ งกำรมำจำก
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กระทรวงมหำดไทย ท ำให้ประชำชนขำดโอกำสในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรนิติบญัญัติ
ของท้องถ่ิน 

วิธีกำรจูงใจให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรร่วมพฒันำเทศบำลนัน้ ผู้บริหำรท้องถ่ิน
ต้องสร้ำงบทบำทให้แก่ประชำชน ให้ตระหนักในเร่ืองควำมส ำคัญของกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ตระหนักว่ำประชำชนเป็นส่วนหนึ่งของท้องถ่ิน มีควำมส ำคญัต่อกำรร่วมพฒันำเทศบำล ทุกคน
ต้องร่วมกันสนใจ ร่วมกันแก้ไขปัญหำในท้องถ่ิน โดยเทศบำลต้องให้ควำมส ำคญัและเห็นคณุค่ำ
ของกำรท่ีประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม รวมทัง้ต้องเปิดโอกำสให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วม   
อย่ำงกว้ำงขวำงและหลำกหลำยรูปแบบ ในทุก ๆ กิจกรรม กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ชักชวน
เป็นไปอย่ำงกว้ำงขวำงเพ่ือดึงดูดให้ประชำชนมำเข้ำร่วม ซึ่งเทศบำลส่วนใหญ่ใช้วิธีกำรจูงใจให้
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยกำรให้คณุค่ำ สร้ำงบทบำทให้ประชำชน สร้ำงให้เขำเป็นส่วนหนึ่ง
ของสงัคม ให้ประชำชนเห็นคณุค่ำควำมส ำคญัของตนในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมพัฒนำท้องถ่ินกับ
ทำงเทศบำล ผ่ำนกำรให้เกียรติ ยกย่อง เชิดช ูมอบเกียรติบตัร สร้ำงควำมภำคภูมิใจให้ประชำชน 
สร้ำงขวัญก ำลังใจให้เกิดกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมกับเทศบำล และเทศบำลก็จะสนองตอบต่อ      
ควำมต้องกำรของประชำชนผำ่นกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนตำ่ง ๆ 
 จำกข้อมูลข้ำงต้นดงัท่ีได้กล่ำวมำแล้ว สำมำรถน ำมำพิจำรณำเก่ียวกับทัศนคติเก่ียวกับ
กำรน ำหลักกำรมีส่วนร่วมไปใช้ในกำรบริหำรงำนของเทศบำลของนำยกเทศมนตรี และ
ปลดัเทศบำล รองปลดัเทศบำล ของอ ำเภอธัญบุรีได้ว่ำ มีระดบัของกำรมีส่วนร่วมส่วนใหญ่อยู่ท่ี
ระดับ  2 จะอยู่ ใน รูปของกำรเข้ำร่วมประชุม  กำรให้ควำมคิด เห็น  กำรร่ วมระดมสมอง                
กำรท ำประชำคมท้องถ่ิน รวมถึงกำรเป็นตวัแทนของชุมชนเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมกำร   
ชดุต่ำง ๆ กล่ำวคือ ระดบัหนึ่งเป็นระดบัของกำรให้ข้อมูล ซึ่งเป็นระดบัต ่ำสดุและเป็นวิธีกำรท่ีง่ำย
ท่ีสุดของกำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงเทศบำลกับประชำชน เพ่ือให้ ข้อมูลแก่ประชำชนเก่ียวกับ      
กำรตดัสินใจของผู้ วำงโครงกำร มีกำรเปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็นหรือเข้ำมำเก่ียวข้องใด ๆ 
ได้แก่ กำรแจกข่ำว กำรท ำหนงัสือพิมพ์ให้ข้อมูลเก่ียวกบักิจกรรมตำ่ง ๆ ระดบัท่ีสอง เป็นกำรเปิดรับ
ควำมคิดเห็นจำกประชำชน คือ เทศบำลได้เชิญชวนให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือให้ได้
ข้อมูลมำกขึน้ และประเด็นในกำรประเมินข้อดีข้อเสียชดัเจนยิ่งขึน้ เช่น กำรส ำรวจควำมคิดเห็น
ของประชำชนเก่ียวกับกำรริเร่ิมท ำโครงกำรต่ำง ๆ กำรบรรยำยให้ประชำชนฟังเก่ียวกับโครงกำร
ตำ่ง ๆ แล้วขอควำมคิดเห็นจำกผู้ ฟัง รวมไปถึงกำรร่วมปรึกษำหำรือ ส่วนมำกเทศบำลจะมีระดบั
กำรมีสว่นร่วมถึงขัน้นี ้สว่นกำรมีสว่นร่วมระดบัท่ีสำม คือกำรวำงแผนร่วมกนัและกำรตดัสินใจ เป็น
เร่ืองของกำรมีส่วนร่วมท่ีมีขอบเขตกว้ำงขวำงมำกขึน้ มีส ำนึกรับผิดชอบร่วมกันในกำรตดัสินใจ 
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และวำงแผน และเตรียมรับผลท่ีจะเกิดขึน้จำกกำรด ำเนินโครงกำร ระดับนีม้ักใช้ในกรณีท่ีเป็น  
เร่ืองซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมำก เช่น กำรใช้กลุ่มท่ีปรึกษำซึ่งเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิในสำขำต่ำง ๆ       
ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งในเทศบำลของอ ำเภอธัญบุรียังไม่สำมำรถพัฒนำไปถึงขัน้นีไ้ด้ และระดับท่ีส่ี       
เป็นระดับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรมีส่วนร่วม เป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับประชำชนเป็น
ระดบัสงูสดุของกำรมีส่วนร่วม คือเป็นระดบัท่ีผู้ รับผิดชอบโครงกำรได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัและ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจำกกำรมีสว่นร่วมของประชำชนและได้พฒันำสมรรถนะหรือขีดควำมสำมำรถ
ในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนให้มำกขึน้จนอยู่ในระดบัท่ีสำมำรถมีส่วนร่วมได้อย่ำงเต็มท่ีและ 
เกิดประโยชน์สงูสดุ 
 
4.6 การใช้หลักส านึกรับผิดชอบ 
 
 หลักส ำนึกรับผิดชอบเม่ือน ำมำใช้ในกำรบริหำรงำนของเทศบำล ก็จะหมำยควำมถึง
ผู้ บริหำรท้องถ่ินตลอดจนข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงเทศบำล ต้องมีควำมตัง้ใจในกำรปฏิบัติภำรกิจ      
ตำมหน้ำท่ีอย่ำงดียิ่ง โดยต้องมุ่งให้บริกำรแก่ผู้ มำรับบริกำร เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ          
มีส ำนึกรับผิดชอบต่อควำมบกพร่องในหน้ำท่ีกำรงำนท่ีตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมท่ีจะปรับปรุง
แก้ไขได้ทันท่วงที ซึ่งในกำรศึกษำกำรน ำหลักส ำนึกรับผิดชอบมำใช้ในเทศบำล พบว่ำ เทศบำล  
ทุกแห่งมีกำรแบ่งหน้ำท่ีส ำนึกรับผิดชอบตำมสำยกำรบงัคบับญัชำ ตำมโครงสร้ำงของเทศบำล 
โดยแตล่ะกองมีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมควำมรับผิดชอบท่ีก ำหนดไว้ โดยมีกำรประชมุของผู้บริหำรและ
ผู้ ปฏิบัติงำนเป็นประจ ำ อย่ำงน้อยเดือนละหนึ่งครัง้หรือสองเดือนครัง้ โดยในแต่ละกองก็มี        
กำรปรึกษำหำรือกันเป็นประจ ำและสม ่ำเสมอเพ่ือหำรือเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม
แผนงำนท่ีได้ก ำหนดไว้ ซึ่งส ำนึกรับผิดชอบท่ีเทศบำลต้องตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชนในกำรให้บริกำรสำธำรณะ คือต้องมีควำมรวดเร็ว มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำร 
ผังกระบวนงำน พนักงำนผู้ ให้บริกำรต้องเต็มใจให้บริกำรแก่ประชำชน โดยเทศบำลมีหน้ำท่ี        
ในกำรให้บริกำรประชำชนอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง แต่บำงภำรกิจยังประสบปัญหำในกำรขำด
งบประมำณ และเม่ือมีข้อร้องเรียน หรือควำมผิดพลำดท่ีเกิดขึน้จำกกำรให้บริกำรสำธำรณะ 
เทศบำลทกุแห่งให้ควำมส ำคญัในกำรแก้ไขปัญหำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนำยกเทศมนตรีเพรำะส่งผล
ตอ่ควำมนิยมได้ 
 เทศบำลทกุแห่งมีกำรแบง่หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบตำมสำยกำรบงัคบับญัชำ ตำมโครงสร้ำง
ของเทศบำล โดยแตล่ะกองมีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมควำมรับผิดชอบท่ีก ำหนดไว้ ซึ่งเทศบำลสว่นใหญ่มี
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กำรแบง่โครงสร้ำงท่ีเหมือนกนัจ ำนวน 7 กอง ประกอบด้วย 1) ส ำนกัปลดัเทศบำล 2) กองวิชำกำร
และแผนงำน 3) กองคลัง 4) กองช่ำง 5) กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 6) กองกำรศึกษำ         
7) กองสวสัดิกำรและสงัคม โดยเทศบำลเมืองบึงย่ีโถมีงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และ
ส ำนกังำนทะเบียนท้องถ่ิน อยู่ภำยใต้ส ำนกัปลดัเทศบำล ส่วนเทศบำลเมืองสนัน่รักษ์มีส่วนท่ีเพิ่มเติม
คือ งำนทะเบียนรำษฎรและงำนบตัรประจ ำตวัประชำชน และงำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 
ด้ำนเทศบำลนครรังสิตมีกำรแบ่งออกเป็น 6 กอง ได้แก่ ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักกำรคลัง     
ส ำนักกำรช่ำง กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กองกำรศึกษำ และกองสวัสดิกำรสังคม             
ซึ่งในกำรปฏิบตัิงำนของแต่ละกองนัน้มีหวัหน้ำส่วน หวัหน้ำฝ่ำย หวัหน้ำงำน มีค ำสัง่มอบหมำย
งำนลงมำตำมสำยกำรบงัคบับญัชำ  

โดยมีกำรประชมุของผู้บริหำรและผู้ปฏิบตัิงำนเป็นประจ ำ อย่ำงน้อยเดือนละหนึ่งครัง้หรือ
สองเดือนครัง้ โดยในแตล่ะกองก็มีกำรปรึกษำหำรือกนัเป็นประจ ำและสม ่ำเสมอเพ่ือหำรือเก่ียวกบั
กำรปฏิบตัิงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนท่ีได้ก ำหนดไว้ โดยผู้บริหำรท้องถ่ินได้กล่ำวถึงกำรประชุม
ของผู้บริหำรและผู้ปฏิบตัิงำน ดงันี ้นำมสมมตุิ 8 (2557) “มีกำรประชมุเฉพำะภำยในส่วนรำชกำร
ของเทศบำล เดือนละหนึ่งครัง้ เป็นกำรประชุมภำพรวมทั่วไป และปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน เช่น ไฟฟ้ำ ประปำ ขยะ ถนน อำชญำกรรม ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน”     
นำมสมมุติ 7 (2557) “ในกำรบริหำรนัน้จะมีกำรประชุมฝ่ำยบริหำรกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็น
ประจ ำทกุ ๆ เดือนหรือสองเดือนครัง้ และส ำหรับหวัหน้ำส่วนรำชกำรด้วยกันเองหำกมีนโยบำยท่ี
มอบหมำยมำ หรือว่ำในกำรให้บริกำรไปแล้วยังต้องมีกำรปรับปรุงก็จะมีกำรประชุมกันบ่อย ๆ” 
นำมสมมตุิ 6 (2557) “ปีหนึ่งประชมุบอ่ย ๆ ทัง้หมดสำมร้อยคน ประมำณสองเดือนครัง้ ถ้ำมีเร่ือง
ดว่นเข้ำมำก็จดัประชมุ ถ้ำเป็นของภำยในองค์กร ก็มีกำรเรียกประชมุ ทกุคนแสดงควำมคิดเห็นได้ 
เปิดโอกำสให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชำแสดงควำมคดิเห็นได้อยำ่งเท่ำเทียมกนั แตล่ะกองก็จะมีกำรประชมุ
ทุกเดือนไม่เกินสองเดือน เพ่ือดูว่ำแต่ละเดือนต้องมีงำนอะไรท่ีต้องท ำบ้ำง” และนำมสมมุติ 1 
(2557) “ในห้องประชุมเทศบำลจะประชุมทุกวนั แต่มันก็จะมีภำรกิจ เช่น คณะกรรมกำรติดตำม
แผน คณะกรรมกำรเร่ืองก่อสร้ำง คณะกรรมกำรเร่ืองต่ำง ๆ จรำจร แล้วก็ประชุมพนักงำน
โดยทั่วไปก็ประชุมสำมรอบ แต่ว่ำมนัมีเยอะพนกังำนถึง 700 คน แล้วมนัมีกำรบริกำรสำธำรณะ
ด้วยเรำประชมุพร้อมกนัไมไ่ด้” 

ส ำนึกรับผิดชอบในกำรให้บริกำรสำธำรณะท่ีเทศบำลต้องมีต่อประชำชน สำมำรถ
พิจำรณำได้ดงันี ้หนึ่ง ควำมต้องกำรของประชำชน สอง ควำมรวดเร็ว สำม กำรก ำหนดมำตรฐำน
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กำรให้บริกำร ส่ี พนักงำนผู้ ให้บริกำรต้องเต็มใจให้บริกำรแก่ประชำชน  และห้ำ ให้บริกำร        
อยำ่งเพียงพอและทัว่ถึง โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

หนึ่ง ควำมต้องกำรของประชำชน ในกำรบริหำรงำนของเทศบำล ทุกเทศบำลใช้หลัก 
ส ำนึกรับผิดชอบตอ่ควำมต้องกำรของประชำชน ควำมต้องกำรของประชำชนต้องมำก่อนสิ่งอ่ืนใด 
เพรำะประชำชนเป็นกุญแจส ำคัญท่ีส่งผลต่อกำรคงอยู่ของนำยกเทศมนตรี นำยกเทศมนตรี        
ทุกท่ำนจึงให้ควำมส ำคญักับควำมต้องกำรของประชำชนเป็นเป็นอนัดบัแรก โดยสะท้อนได้จำก 
นำมสมมตุิ 2 (2557) และ นำมสมมตุิ 4 (2557) ตำมล ำดบั ดงันี ้“ประชำชนเป็นหวัใจในกำรท ำงำน 
เรำมำอยู่ตรงนี ้เรำต้องดูแลทุ่มเทให้ดีท่ีสุด” และ “ประชำชนต้องมำก่อน สิทธิประโยชน์ของ
ประชำชนต้องมำก่อน มีนโยบำยโดยกำรปิดประกำศเตือนว่ำ ‘ระวงั! อนัตรำย ถ้ำไมท่ ำงำน’ เพ่ือให้
เจ้ำหน้ำท่ีชว่ยกนัท ำงำนให้องค์กรไปได้”  

สอง ควำมรวดเร็ว ในกำรบริหำรงำนของเทศบำล นำยกเทศมนตรีส่วนใหญ่จะใช้       
หลักควำมรวดเร็วในกำรแก้ไขปัญหำให้กับประชำชน โดยเฉพำะปัญหำควำมเดือดร้อนเร่งด่วน 
เทศบำลจะรีบเข้ำไปด ำเนินกำรอย่ำงทนัที ซึ่งในทศันะของนำมสมมุติ 8 (2557) กล่ำวถึง กำรให้ 
บริกำรของเทศบำลในปัจจบุนัวำ่ “มีควำมรวดเร็ว เช่น กำรย่ืนค ำร้องจะให้ตำมล ำดบัเพ่ือควำมเป็น
ธรรม แตห่ำกเป็นเร่ืองเร่งดว่นก็ต้องปฏิบตัิก่อน เช่น ผู้บริหำรสัง่กำรลงมำก็ต้องไปท ำก่อน แตส่่วน
ใหญ่จะก ำหนดไว้ว่ำภำยในหนึ่งวนัค ำร้องตำ่ง ๆ จะต้องได้รับกำรตอบสนอง หรืออยำ่งช้ำไม่เกิน 2 
วนั และท ำให้ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจมำกขึน้ สมยัท่ีแล้วเป็นเดือน สิบห้ำวนั แตต่อนนีว้นัสอง
วนัก็ได้รับกำรแก้ไขแล้ว” สอดคล้องกบันำมสมมุติ 5 (2557) ท่ีกล่ำวว่ำ “ในส่วนตวัผู้ ให้สมัภำษณ์
เองคิดว่ำกำรบริกำรมีควำมรวดเร็วมำก เน่ืองจำกเรำมีผู้ บริหำรรุ่นใหม่ และมีกำรติดตำมกำร
ปฏิบตัิงำนอยู่ทุกเดือน เพรำะฉะนัน้งำนจะไม่มีค้ำง  ซึ่งในองค์กรค่อนข้ำงเข้มงวด ถ้ำเกิดควำม
ลำ่ช้ำ จะโดนวำ่กลำ่วตกัเตือนได้ โดยเรำมีก ำหนดระยะเวลำอยูแ่ล้วซึง่ท ำให้งำนไมช้่ำ” 

สำม กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำร ในทุกเทศบำลจะมีผงักระบวนกำรในกำรระบุ
ขัน้ตอนกำรท ำงำน และมีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนก ำกบัไว้ ทัง้ในสว่นของงำนชำ่ง งำนทะเบียน 
งำนคลงั มีกำรก ำหนดระยะเวลำ เน่ืองจำกมีกำรก ำหนดระบุเป็นตวัชีว้ดั KPI ผลกำรปฏิบตัิงำน 
โดยในแต่ละปีต้องใช้เวลำให้ลดลง กำรให้บริกำรต้องเร็วขึน้ เช่น ระยะเวลำในกำรย้ำยทะเบียน
รำษฎรต้องเสร็จภำยในวนัเดียว กำรแจ้งตำยเปิดบริกำร 24 ชัว่โมง บริกำรแบบจดุบริกำรเบ็ดเสร็จ
ในจุดเดียว กิจกรรมทุกอย่ำงต้องมีกำรก ำหนดระยะเวลำ หัวใจหลักคือส ำนักทะเบียนท้องถ่ิน   
ต้องบริกำรเป็นเลิศ 
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ส่ี พนักงำนผู้ ให้บริกำรต้องเต็มใจให้บริกำรแก่ประชำชน โดยประเด็นกำรให้บริกำรแก่
ประชำชนนีเ้ป็นจุดท่ีผู้ บริหำรท้องถ่ินให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง เน่ืองจำกผู้ ให้บริกำรจะเป็น         
ผู้ ส่ือสำรโดยตรงกับประชำชน หำกให้บริกำรแบบไม่เต็มใจ มีกำรพูดจำไม่ดี หรือไม่ใส่ใจ
ผู้ รับบริกำร ท ำงำนแบบไม่เต็มท่ี ประชำชนผู้ รับบริกำรอำจไม่พอใจและจะแจ้งหรือร้องเรียนให้
ผู้บริหำรได้รับทรำบ โดยผ่ำนหลำกหลำยชอ่งทำงท่ีทำงเทศบำลได้จดัไว้ให้ เช่น กำรเขียนร้องเรียน 
กำรร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์ กำรโทรแจ้งนำยกเทศมนตรีโดยตรง ซึ่งเทศบำลต่ำง ๆ มักได้รับ          
ข้อร้องเรียนอยู่เสมอจึงได้พยำยำมปรับปรุงและสร้ำงทัศนคติท่ีดีแก่ผู้ ให้บริกำร  โดยให้มอง
ประชำชนเป็นหลัก โดยผู้ บริหำรท้องถ่ินได้กล่ำวถึงนโยบำยท่ีมอบหมำยให้ผู้ ให้บริกำรปฏิบัติ       
ในกำรให้บริกำรดงันี ้นำมสมมตุิ 8 (2557) “สร้ำงควำมประทบัใจ ไม่พดูกระโชกโฮกฮำก ไม่ทะเลำะ
กับผู้ ใช้บริกำร หำกมีพฤติกรรมไม่เหมำะสม ประชำชนสำมำรถแจ้งหรือร้องเรียนกลับมำได้ท่ี
ปลัดเทศบำลฯ หรือผู้ บริหำร ทัง้นีห้ำกประชำชนไม่ทรำบข้อมูลต่ำง ๆ ก็ต้องแจ้งให้ทรำบว่ำมี
ขัน้ตอนกำรรับบริกำรอย่ำงไรเพ่ือควำมสะดวก ต้องเตรียมเอกสำรอะไรบ้ำง” นำมสมมตุิ 3 (2557) 
“ข้อส ำคญัท่ีสุดคือ คณุต้องบริกำร คืออย่ำงนำยกเรำท ำภำคเอกชนมำก่อน เรำเห็นประชำชนคือ
ลูกค้ำ เรำก็จะขำยบริกำรแบบนัน้ ท่ี น่ี มี One Stop Service ด้ำนกำรแต่งกำยของพนักงำน        
เรำพยำยำมให้มนัมีลคุใหม่ขึน้มำ ให้มนัดแูปลกตำ คือคนท ำงำนรำชกำรจะเช้ำชำมเย็นชำม แล้ว
เวลำเขำอยู่กับประชำชน เรำก็จะต้องให้เปล่ียนบุคลิกใหม่ ๆ คือ พยำยำมสอนให้เขำรู้ว่ำ เรำต้อง
เข้ำถึงประชำชน แม้แตก่ำรแตง่กำยเรำก็ซือ้เสือ้ ตดัชดุให้ใหม่ ให้เหมือนกบัให้เขำเปล่ียนบคุลิกภำพ
ไปเลย เรำให้ควำมส ำคญักบัจดุนีส้งู ก็ต้องปรับปรุงในเร่ืองของกำรบริกำร Service Mind ภำคเอกชน
จะสูงกว่ำกัน ถ้ำเทียบกันถ้ำมีห้ำแต้มก็น่ำจะได้สกัส่ี เรำยงัไม่ถึงขนำดเต็มห้ำ” โดยนำมสมมุติ 7 
(2557) กล่ำวว่ำ “โดยเรำจะมีนโยบำยหลกั ๆ ท่ีต้องสมัผสักบัประชำชน เช่น จดุ One Stop Service 
โดยจะให้บริกำรประชำชนอย่ำงยิม้แย้มแจ่มใส ต้องยิม้ ตอบค ำถำมได้ชัดเจน อธิบำยให้เคลียร์ 
ส่วนในเร่ืองหมอ กำรจัดล ำดับคิว (บัตรคิว มีกำรใช้ในเร่ืองทะเบียนและบัตร กำรต่อคิว
รักษำพยำบำลตำมศนูย์บริกำรสำธำรณสขุ) กำรให้ค ำอธิบำยท่ีชดัเจน บคุลิกภำพต้องดดีู” 

ห้ำ ให้บริกำรอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งในกำรศึกษำพบว่ำ ผู้บริหำรท้องถ่ินส่วนใหญ่ 
มองว่ำยังต้องมีกำรปรับปรุงให้ดีขึน้มำกกว่ำเดิม โดยมีข้อจ ำกัดส่วนใหญ่คือยังประสบปัญหำ    
กำรขำดแคลนงบประมำณและบุคลำกร ซึ่งท ำให้ในกำรให้บริกำรสำธำรณะบำงอย่ำงยังไม่มี  
ควำมเพียงพอและยังไม่ครอบคลุมทุกพืน้ท่ีของท้องถ่ิน เช่น เทศบำลต ำบลธัญบุรี นำมสมมุติ 8 
(2557) ได้กล่ำวว่ำ “เพียงพอประมำณร้อยละ 70-80 โดยยงัมีโครงกำรท่ีทำงผู้บริหำรท้องถ่ินมอง
ว่ำต้องพฒันำเพิ่มเติม อำทิ ตำมตรอก ซอยตำ่ง ๆ ต้องติดหลอดไฟเพิ่ม เพ่ือให้เกิด แสงสว่ำงและ
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ปลอดภัยขึน้ มิจฉำชีพก็จะน้อยลง ถ้ำไฟฟ้ำตำมถนนซอยเล็กซอยใหญ่มันสว่ำงหมด เป็นต้น”  
ด้ำนเทศบำลเมืองสนัน่รักษ์ นำมสมมตุิ 6 (2557) และ นำมสมมตุิ 2 (2557) ได้กล่ำวไว้ตำมล ำดบั
ดงันี ้“บำงทีก็ไม่ได้ เพรำะติดขัดเร่ืองงบประมำณ เช่น เขำขอทำงแยก ขอสะพำนลอย มันเกิน
ควำมสำมำรถของเทศบำล แต่เรำก็จะประสำนให้เขำ บำงอย่ำงท่ีเรำไม่มี เช่น รถสูบส้วมเรำไม่มี 
เรำก็ต้องประสำนไปหน่วยงำนอ่ืน” และ “ต้องปรับปรุง ขำดงบประมำณ เพรำะพืน้ท่ีมำก กำรจดัเก็บ
ได้น้อย ประชำกรแฝงเยอะ รำยจ่ำยเยอะ เงินอดุหนนุได้น้อย” ส่วนเทศบำลเมืองบงึย่ีโถ นำมสมมตุิ 7 
(2557) ได้กล่ำวว่ำ “ในส่วนของกองกำรศกึษำและกองสำธำรณสขุ ในขณะนีก็้ยงัไม่ครอบคลมุทัง้ 
4 หมู่บ้ำน เน่ืองจำกปัญหำด้ำนบุคลำกร ซึ่งจ ำกัดด้วยอตัรำคำ่จ้ำง 40% ท่ีทำงระเบียบมหำดไทย
ก ำหนดไว้ ถ้ำเรำจะเพิ่มอีกศนูย์หนึ่งจะจ ำกดัด้วยงบประมำณในกำรจ้ำงบุคลำกร จ ำกดัด้วยพืน้ท่ี 
ถ้ำจะด ำเนินกำรก็ต้องใช้งบประมำณเพรำะเป็นท่ีเอกชน อีกทัง้ในเร่ืองของระเบียบในกำรปฏิบตัอีิก
ด้วย” และเทศบำลนครรังสิต นำมสมมุติ 1 (2557) กล่ำวว่ำ “ก็อำจจะต้องปรับอยู่ มนัก็ยงัไม่ร้อย
เปอร์เซ็นต์ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ อีกสำมสิบเปอร์เซ็นต์น่ียงัต้องท ำตอ่ มนัมีหลำยปัจจยั ด้วยงบประมำน 
ด้วยบริบทของเมืองแล้วก็บำงสว่นไมอ่ยูใ่นอ ำนำจหน้ำท่ี มนัก็ยงัมีหลำยสว่นท่ียงัต้องประกอบกนั” 
 จำกข้อมูลข้ำงต้นดงัท่ีได้กล่ำวมำแล้ว สำมำรถน ำมำพิจำรณำเก่ียวกับทัศนคติเก่ียวกับ
กำรน ำหลักส ำนึกรับผิดชอบไปใช้ในกำรบริหำรงำนของเทศบำลของนำยกเทศมนตรี และ
ปลัดเทศบำล รองปลัดเทศบำล ของอ ำเภอธัญบุรีได้ว่ำ เทศบำลอ ำเภอธัญบุรี มีกำรใช้            
หลักส ำนึกรับผิดชอบเข้ำมำใช้ในกำรบริหำรงำนอย่ำงเต็ม ท่ี  เน่ืองจำก เทศบำลมีหน้ำท่ี             
ต้องรับผิดชอบตำมท่ีกฎหมำยได้ให้อ ำนำจไว้ โดยกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต้องรับผิดชอบ      
ต่อประชำชน กำรด ำเนินต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชำชนเป็นหลกั ประชำชนต้องมำก่อน 
เทศบำลต้องสำมำรถแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน และสนองตอบตอ่ควำมต้องกำรของท้องถ่ินได้ 
โดยนำยกเทศมนตรีเป็นผู้ ท่ีมีบทบำทส ำคญัในกำรน ำนโยบำยท่ีได้แถลงต่อสภำเทศบำล น ำไปสู่
กำรผลกัดนัให้เกิดกำรปฏิบตัิอย่ำงเป็นรูปธรรม เกิดผลกำรท ำงำนในท้องถ่ินให้เป็นท่ีประจกัษ์ต่อ
ประชำชน โดยเทศบำลมีเป้ำหมำยท่ีชัดเจน ทุกคนเป็นเจ้ำของร่วมกันมีกำรประสำนก ำลังคน    
ร่วมใจกันท ำงำนเพ่ือผลิตภำพโดยรวมขององค์กำร ผู้ บ ริหำรให้ควำมสนับสนุน แนะน ำ               
ท ำกำรตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรประสำนร่วมมือกันท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ    
ในองค์กำร รวมถึงมีกำรติดตำมและประเมินผลงำนอย่ำงสม ่ำเสมอจำกกำรด ำเนินกำรปฏิบตัิงำน
ตำมแผน แต่สิ่งท่ีทุกเทศบำลยังขำดแคลนคืองบประมำณ ซึ่งส่งผลให้ไม่สำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชนได้อยำ่งเตม็ท่ีร้อยเปอร์เซ็นต์ 
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4.7 การใช้หลักความคุ้มค่า 
  
 ในกำรบริหำรงำนทุกอย่ำงนัน้ ทรัพยำกรเป็นสิ่งท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัด ไม่ว่ำจะเป็นวัสดุ
อุปกรณ์  งบประมำณ ทรัพยำกรมนุษย์ หรือกำรบริหำรจัดกำร ดังนัน้ในกำรบริหำรจัดกำร
จ ำเป็นต้องยึดหลกัควำมประหยดัและควำมคุ้มค่ำ เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชำชนมำกท่ีสุด 
ซึ่งในกำรบริหำรงำนของเทศบำลสำมำรถพิจำรณำควำมประหยัดและควำมคุ้ มค่ำได้                  
ในด้ำนของกำรใช้วสัดอุุปกรณ์ต่ำง ๆ งบประมำณ ทุนมนุษย์ และกระบวนกำร โดยในกำรศึกษำ
กำรใช้หลกัควำมคุ้มคำ่ในกำรบริหำรงำนของเทศบำล พบวำ่  
 หนึ่ง ทุกเทศบำลมีมำตรกำรในกำรใช้ทรัพยำกรภำยในองค์กรอย่ำงประหยัด ดังนี ้         
1) กำรใช้กระดำษซ ำ้ โดยกำรน ำกระดำษท่ีใช้แล้วหนึ่งหน้ำมำใช้ซ ำ้อีกหนึ่งหน้ำท่ียังว่ำงอยู ่         
2) วิธีกำรประหยัดไฟ โดยกำรเปิดเคร่ืองปรับอำกำศตอนเก้ำโมง และปิดในช่วงพักกลำงวัน           
ท่ีไม่มีคนอยู่ในส ำนักงำน และปิดก่อนเวลำเลิกงำน (ยกเว้นห้องท่ีเป็นกำรให้บริกำรประชำชน)   
เปิดไฟเท่ำท่ีจ ำเป็นเวลำพกัเท่ียงไม่มีคนก็ปิด และปิดคอมพิวเตอร์เม่ือไม่ใช้งำน 3) ควบคมุกำรใช้
พลงังำนเชือ้เพลิง เช่น ไปทำงเดียวกนัไปด้วยกัน 4) สร้ำงจิตส ำนึกไม่ให้น ำของหลวงไปใช้ส่วนตวั 
ซึ่งในทำงปฏิบตัินัน้ ผู้ วิจยัเห็นว่ำ เป็นมำตรกำรท่ีอำจได้ผลบ้ำงไม่ได้ผลบ้ำง เป็นเร่ืองของกำรให้
ควำมร่วมมือของแตล่ะบคุคล และควำมเอำจริงเอำจงัของผู้บริหำรในกำรส่งเสริมให้เกิดมำตรกำร
ในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยดัและคุ้มคำ่ และโดยมำกแล้วถือว่ำกำรน ำของหลวงไปใช้ส่วนตวั
เป็นกำรกระท ำท่ีผิดไปจำกหลกักำรของกำรน ำควำมคุ้มคำ่ไปใช้ในกำรบริหำรงำน 
 สอง ในเร่ืองควำมคุ้มคำ่ของกำรใช้บคุลำกรในเทศบำลนัน้ พบวำ่ ผู้บริหำรท้องถ่ินสว่นใหญ่
มองว่ำ บุคลำกรในเทศบำลมีกำรทุ่มเทท ำงำนอย่ำงเต็มท่ี คุ้มค่ำกับผลสมัฤทธ์ิของงำนท่ีออกมำ 
ปริมำณคนน้อยกว่ำปริมำณงำน และมองว่ำงำนของเทศบำลเป็นงำนท่ีหนกั ยกเว้นนำมสมมตุิ 4 
(2557) ท่ีกล่ำวถึงกำรท ำงำนของพนกังำนเทศบำลว่ำ “คือท ำงำนบ้ำง ไม่ท ำบ้ำง ยงัมีคนเกียจคร้ำน 
จึงถึงว่ำยังไม่คุ้มค่ำเท่ำท่ีควร วิธีแก้ไขคือจัดประชุมสม ่ำเสมอ ว่ำกล่ำวตักเตือน เค่ียวเข็ญให้
ช่วยกันท ำงำน ซึ่งก็ต้องคอยติดตำมดแูลกันไป” โดยทุกเทศบำลจะมีกำรจดัสรรคนให้ตรงกับงำน 
ตรงกบัควำมรู้ควำมสำมำรถ และพยำยำมไม่เพิ่มอตัรำก ำลงัคนเพรำะมีผลกระทบกบัเร่ืองงบประมำณ 
ซึง่ในกำรท ำงำนของเทศบำลตำ่ง ๆ นัน้ จะมีกำรสนบัสนนุให้พนกังำนเทศบำลท ำหน้ำท่ีแทนกนัได้ 
ชว่ยงำนกนัได้หำกคนไม่พอ พนกังำนหนึ่งคนต้องปฏิบตัิงำนให้ได้ในหลำย ๆ หน้ำท่ี ให้รู้งำนอย่ำง
ละเอียด โดยวิธีกำรจงูใจให้พนกังำนมีควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบตังิำนนัน้ จะอยูใ่นรูปแบบของ
กำรท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินต้องออกไปดแูลด้วยตนเอง มีกำรถำมสำรทุกข์สุกดิบของผู้ ใต้บงัคบับญัชำ 
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ให้ใจแก่พนกังำน รู้จดัยืดหยุ่นไม่เข้มงวดเกินไป มีกำรให้ค่ำนอกเวลำเป็นครัง้ครำว กำรให้โบนัส 
สร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนให้ 
 สำม ในเร่ืองควำมคุ้มคำ่ของงบประมำณท่ีใช้ในกำรจดับริกำรสำธำรณะ พบว่ำ ผู้บริหำร
ท้องถ่ินทุกท่ำนมองว่ำมีควำมคุ้ มค่ำในกำรใช้งบประมำณ เน่ืองจำกกำรใช้งบประมำณ              
ในกำรด ำเนินงำนของเทศบำลนัน้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชำชน เพรำะเป็นกำรจัดสรร
งบประมำณตำมควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถ่ินอยำ่งแท้จริง โดยงบประมำณนัน้ก็ผำ่นสภำ
เทศบำลซึ่งเป็นตวัแทนของประชำชน ซึ่งเม่ือเทศบำลด ำเนินกำรเสร็จแล้วจะส่งผลให้ประชำชน
ได้รับควำมพึงพอใจ เน่ืองจำกตอบสนองต่อประชำชนได้ ประชำชนได้รับประโยชน์ สำมำรถแก้ไข
ปัญหำในท้องถ่ิน  ผู้ บ ริหำรท้องถ่ินก็ถือว่ำคุ้ มค่ำ เน้นประสิทธิผลมำกกว่ำประสิทธิภำพ             
โดยผู้บริหำรท้องถ่ินมองวำ่โครงกำรบำงประเภทไม่สำมำรถวดัควำมคุ้มคำ่ด้ำนตวัเงินท่ีลงไปเทียบ
กับผลลัพธ์ท่ีวัดเป็นตัวเงินไม่ได้ แต่เป็นควำมคุ้ มค่ำทำงจิตใจ เช่น โครงกำรท่ีท ำให้ผู้ สูงอำย ุ
เยำวชน เป็นต้น สะท้อนได้จำกค ำกล่ำวของนำมสมมุติ 3 (2557) “คุ้มค่ำอะไรแบบนีบ้ำงทีมนัพูด
ยำก บำงอย่ำงท่ีเรำไปพบผู้สูงอำยุแล้วเรำบอกว่ำเรำไม่ดูด ำดูดีเขำ เรำก็ไม่รู้จะท ำยังไง เรำก็ให้
เดือนละห้ำร้อย หกร้อย มนัไมพ่อ นกึออกไหม ตอนนีก็้ท ำศนูย์ส ำหรับผู้สงูอำยุ เพ่ือหลกัควำมคุ้มคำ่
อย่ำงนี ้เพ่ือผู้ สูงอำยุก็หมดไปสำมล้ำน แต่เขำมำสมัครเป็นสมำชิกปีหนึ่ง เสียค่ำสมัครหนึ่งร้อย  
แค่ค่ำใช้จ่ำยเรำมันก็ไม่คุ้ม แต่ถำมว่ำท ำไมเรำท ำ ก็คือควำมคุ้มค่ำทำงด้ำนจิตใจ เพ่ือไม่ให้เขำ
เหงำหงอย ซึมอยู่ในบ้ำน ควำมคุ้มคำ่เอำตวัไหนมำวดั ถ้ำควำมคุ้มคำ่ก็ต้องดท่ีูควำมต้องกำรของ
ประชำชนเป็นหลัก คือยอมรับว่ำบอกไม่ได้หรอกว่ำคุ้มค่ำในเม็ดเงินเท่ำไหร่ แต่หมำยถึงควำม
ต้องกำร ถ้ำเป็นชนบทเขำอำจจะมองไม่ส ำคญั แตค่นในเมือง อำจส ำคญัในแง่จิตใจ ต้องดสูภำพ
ของแตล่ะท้องท่ีด้วย” ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีสวนทำงกบัหลกักำรของควำมคุ้มคำ่ เพรำะคุ้มคำ่ทำงจิตใจ
วดัไม่ได้ เน่ืองจำกหลกัควำมคุ้มค่ำคือกำรบริหำรจดักำรและกำรใช้ทรัพยำกรท่ีมีจ ำกัดเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสดุแก่ส่วนรวม ต้องมีควำมประหยดั โดยมีกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ ต้องมีกำร
ใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยต้องมีกำรให้ผลตอบแทนตำมผลงำน  
 ส่ี ในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของเทศบำลนัน้ พบว่ำแต่ละแห่งก็จะมีกำรด ำเนินกำร       
ท่ีแตกต่ำงกัน แตจ่ดุประสงค์ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนนัน้ก็เพ่ือเป็นกำรลดขัน้ตอน และ
เพิ่มประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรปฏิบตัิงำน ซึ่งรูปแบบท่ีทุกเทศบำลน ำมำใช้เหมือนกันคือ  
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ กำรประเมินผลโครงกำรเพ่ือน ำข้อมูลย้อนกลบัท่ีได้มำพฒันำปรับปรุง
ตอ่ไป ส่วนวิธีกำรอ่ืน ๆ นัน้ก็มีกำรใช้เทคนิคกำรบริหำรของแตล่ะแห่ง ตวัอย่ำงของเทศบำลต ำบล
ธัญบุรี คือ กำรเขียนเร่ืองร้องเรียนต่อนำยกเทศมนตรี เปล่ียนจำกกำรรับค ำร้องจำกชัน้ล่ำง          
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แก่เจ้ำหน้ำท่ีซึ่งต้องผ่ำนหลำยขัน้ตอนตำมระบบรำชกำร ให้เป็นกำรให้ขึน้มำเขียนค ำร้องหน้ำห้อง
ของนำยกเทศมนตรีบนชัน้สอง ซึ่งจะมีทีมงำนของนำยกเทศมนตรีเป็นคนคอยรับเร่ืองและสำมำรถ
แจ้งให้นำยกเทศมนตรีทรำบได้ทันที ท ำให้กำรสั่งกำรแก้ไขปัญหำเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว     
ควำมเดือดร้อนได้รับกำรแก้ไขภำยในหนึ่งถึงสองวนั กรณีของเทศบำลเมืองบึงย่ีโถ มีกำรลดขัน้ตอน
กำรปฏิบัติงำน โดยกำรจัดให้มีศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) ซึ่งเจ้ำหน้ำท่ี
จะต้องมีควำมรู้เก่ียวกับงำนทัง้หมดของเทศบำล ต้องสำมำรถให้คนตอบแก่ประชำชนได้           
ถ้ำค ำถำมไหนตอบไม่ได้ก็ให้โทรขึน้ไปหำเจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีลงไปให้บริกำรด้ำนล่ำงได้เลย 
เช่น ผู้สูงอำยุมำรับเบีย้ผู้สงูอำยุ ก็โทรให้เจ้ำหน้ำท่ีลงไปให้บริกำร กรณีของเทศบำลนครรังสิตคือ 
งำนทะเบียนรำษฎรเก็บเอกสำรให้น้อยท่ีสดุเท่ำท่ีกฎหมำยก ำหนดให้เก็บ นอกจำกนัน้อำศยักำรดงึ
ข้อมูลจำกระบบ หรือแบบฟอร์มไม่ต้องกรอก ดึงข้อมูลจำกในระบบ แต่ก็ยงัลดเอกสำรได้ไม่มำก
เน่ืองจำกตดิข้อกฎหมำยตำ่ง ๆ ท่ีก ำหนดให้ต้องมีกำรท ำตำมขัน้ตอน 

จำกข้อมูลข้ำงต้นดงัท่ีได้กล่ำวมำแล้ว สำมำรถน ำมำพิจำรณำเก่ียวกับทัศนคติเก่ียวกับ
กำรน ำหลกัควำมคุ้มคำ่ไปใช้ในกำรบริหำรงำนของเทศบำลของนำยกเทศมนตรี และปลดัเทศบำล 
รองปลัดเทศบำล ของอ ำเภอธัญบุรีได้ว่ำ ยังไม่มีกำรใช้หลักควำมคุ้มค่ำอย่ำงแท้จริง เน่ืองจำก
หลักกำรของควำมคุ้ มค่ำ คือ กำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้ทรัพยำกรท่ีมีจ ำกัดเพ่ือให้เกิด
ผลประโยชน์สงูสดุแก่สว่นรวม โดยรณรงค์ให้มีควำมประหยดั ใช้ของอย่ำงคุ้มคำ่ สร้ำงสรรค์ สินค้ำ
และบริกำรท่ีมีคณุภำพสำมำรถแขง่ขนัได้ในเวทีโลก และรักษำทรัพยำกรให้สมบรูณ์ ประกอบด้วย
ต้องมีกำรประหยดั กำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และต้องมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
ถึงจะเป็นตัวชีว้ัดว่ำมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงคุ้ มค่ำ โดยกำรประหยัดนัน้  อำจประกอบด้วย           
กำรท ำงำนและผลตอบแทนบคุลำกรเป็นไปอย่ำงเหมำะสม กำรไมมี่ควำมขดัแย้งเร่ืองผลประโยชน์ 
กำรมีผลผลิตหรือบริกำรได้มำตรฐำน กำรมีกำรตรวจสอบภำยในและกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงิน 
กำรมีกำรใช้เงินอยำ่งมีประสิทธิภำพ ด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ อำจประกอบด้วย
มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล มีกำรใช้ผลตอบแทน      
ตำมผลงำน ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั อำจมีนโยบำย แผน วิสยัทศัน์ พนัธกิจและเป้ำหมำย 
มีกำรเน้นผลงำนด้ำนบริกำร มีกำรประเมินผลกำรท ำงำน ผู้ บริหำรระดับสูงมีสภำวะผู้ น ำ            
แตใ่นควำมเป็นจริงแล้ว ถึงแม้เทศบำลจะมีนโยบำยในกำรให้ร่วมกนัใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้แล้วหมด
ไปอย่ำงประหยัด มีกำรน ำกลับมำใช้ซ ำ้ แต่ก็ยังมีกำรน ำของหลวงไปใช้เป็นของส่วนตัว และ       
ในกำรด ำเนินนโยบำยตำ่ง ๆ มีกำรด ำเนินงำนท่ีไม่สำมำรถวดัควำมคุ้มคำ่จำก Input และ Output 
Outcome หรือหำกวัดได้ก็เป็นโครงกำรท่ีไม่คุ้ มค่ำ แต่เทศบำลจ ำเป็นต้องท ำ เน่ื องมำจำก        
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เป็นนโยบำยในกำรรักษำฐำนคะแนนของนักกำรเมือง คุ้ มค่ำหรือไม่คุ้ มค่ำ หำกส่งผลต่อ           
ฐำนคะแนนเสียง นกักำรเมืองท้องถ่ินก็ท ำ 

  
4.8 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ธรรมาภบิาล  
 
 ในกำรน ำหลกัธรรมำภิบำลทัง้หกหลกั ได้แก่ นิติธรรม คณุธรรม ควำมโปร่งใส กำรมีส่วนร่วม 
ส ำนึกรับผิดชอบ และควำมคุ้มค่ำ ไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำนของเทศบำลทัง้ส่ีแห่ง พบว่ำ     
มีปัญหำและอปุสรรคท่ีส ำคญั ดงันี ้
 หนึ่ง เกิดแรงต่อต้ำนจำกเจ้ำหน้ำท่ีผู้ ปฏิบัติงำน เน่ืองจำกเกิดกำรเปล่ียนแปลงขึน้        
เป็นเร่ืองของกำรตอ่ต้ำนกำรเปล่ียนแปลง เน่ืองจำกคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่ำผลของกำรเปล่ียนแปลง
นัน้จะเป็นเช่นไร คือมีควำมเส่ียง หรือไม่แน่ใจว่ำระบบใหม่จะดีกว่ำเก่ำจริงหรือไม่ หรือระบบใหม่
เข้ำมำเปล่ียนวิธีปฏิบตัิจำกเดิมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีมีควำมคุ้นชิน ระบบใหม่อำจจะส่งผลต่อควำมมัน่คง 
ในอำชีพหรืออ ำนำจท่ีมีอยู่ หรือระบบใหม่ท ำให้สภำพท่ีเคยมีต้องเปล่ียนไป โดยกำรเปล่ียนแปลง
จะอยู่ในรูปของกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกบัโครงสร้ำงของเทศบำล เชน่ กำรเพิ่มส่วนงำนภำรกิจใหม่ ๆ 
หรืออยู่ในรูปของกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกบัพฤติกรรมหรือธรรมเนียมปฏิบตัิของเทศบำลและคนใน
เทศบำล เช่น กำรติดตั ง้เคร่ืองสแกนลำยนิ ว้มือ กำรจัดท ำแผนผังกระบวนงำนของแต่ละ
กระบวนงำน กำรแต่งกำยวันจันทร์ชุดเคร่ืองแบบสีกำกีและวันอ่ืน ๆ ตำมท่ีก ำหนด และอยู่ใน     
รูปของกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกับเทคโนโลยีท่ีใช้ภำยในเทศบำล เช่น กำรเปล่ียนระบบกำรจดัเก็บ
ข้อมูล กำรเพิ่มช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงประชำชนกับเทศบำลทำงส่ือสังคมออนไลน์ 
โดยปัญหำกำรต่อต้ำนกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวจะอยู่ในช่วงระยะแรกของกำรเปล่ียนแปลง     
เป็นชว่งระยะเวลำสัน้ ๆ  
 สอง ผู้ ปฏิบัติงำนมีภำระรับผิดชอบเพิ่มมำกขึน้ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงบรรทัดฐำนใหม ่
เน่ืองจำกต้องมีกำรท ำงำนเพิ่มเติมเข้ำมำในส่วนท่ียงัขำด หรือยงัไม่ครอบคลุม เช่น ในกำรจดัท ำ
แผนผงักระบวนงำนเพิ่มเติม กำรท ำข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือให้เพียงพอแก่กำรเตรียมเอกสำรหลกัฐำน
ตำ่ง ๆ ของประชำชนในกำรมำขอใช้บริกำร ต้องมีกำรเก็บรวบรวมข้อมลูเยอะขึน้ รวมถึงกำรจดัท ำ
เอกสำรเยอะขึน้ในกำรท ำรำยงำนเพื่อให้ผำ่นเกณฑ์พืน้ฐำนในกำรประเมินตวัชีว้ดั 
 สำม มีข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติงำน เน่ืองจำกมีกฎ ระเบียบ เกณฑ์ต่ำง ๆ หนังสือสั่งกำร      
ท่ีเยอะมำก มีตัววัดผลกำรปฏิบัติงำนท่ีเยอะมำก KPIs ซึ่งถือว่ำสิ่งเหล่ำนีเ้ป็นข้อจ ำกัดในกำร
ปฏิบตัิงำนในกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของท้องถ่ิน เน่ืองจำกระเบียบ กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ มี
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ควำมเข้มงวด ไม่ยืดหยุ่น ส่งผลให้เทศบำลไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำหรือตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนได้เน่ืองจำกติดข้อระเบียบ หลกัเกณฑ์ตำ่ง ๆ เช่น กำรโอนเงินงบประมำณมีข้อจ ำกดั
ท่ีตำยตวัเกินไป ไมยื่ดหยุน่ 
 ส่ี บำงโครงกำรไม่สำมำรถท ำได้ตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชน เน่ืองจำกกำรขำดแคลน
งบประมำณ งบประมำณท่ีได้รับไม่เพียงพอ และบำงโครงกำรวดัควำมคุ้มค่ำในเชิงตวัเลขได้ยำก 
หรือไม่คุ้มค่ำในกำรด ำเนินกำร อีกทัง้ในกำรด ำเนินกิจกรรมต้องใช้งบประมำณท่ีเพิ่มขึน้จำกเดิม 
เน่ืองจำกสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ มีรำคำท่ีเพิ่มสูงขึน้ เช่น     
ค่ำไฟแพงขึน้ เทศบำลเป็นหน่วยงำนใหญ่ มีค่ำใช้จ่ำยในส ำนักงำนสูง ค่ำน ำ้มันเชือ้เพลิงท่ีรำคำ
เพิ่มสงูขึน้ คำ่เหล็กแพงขึน้ เป็นต้น 

โดยเทศบำลมีกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรน ำหลักธรรมำภิบำล ไปใช้ ดังนี ้      
หนึ่ง ผู้บริหำรท้องถ่ินทกุทำ่นใช้กำรชีแ้จง ให้ข้อมลู ให้เหตผุล เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ เน้นกำรพดูคยุ
ทัง้กับระดบัหวัหน้ำส่วนและพนกังำนของเทศบำล เพ่ือให้มีควำมเข้ำใจท่ีตรงกัน เห็นภำพร่วมกัน 
รวมถึงกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้เกิดขึน้ สอง หนงัสือสัง่กำร ระเบียบต่ำง ๆ โดยชีใ้ห้เห็นควำมส ำคญั 
ผลประโยชน์หรือผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ หำกปฏิบตัิตำมหรือไม่ปฏิบตัิตำม สำม ผู้บริหำรท้องถ่ิน 
ยึดมั่นในนโยบำยท่ีมอบหมำยให้น ำไปปฏิบัติ ไม่โลเลเปล่ียนไปเปล่ียนมำ มีควำมชัดเจน         
ตอกย ำ้บ่อย ๆ แตก็่จะไม่กดดนัมำกจนเกินไป ค่อยเป็นคอ่ยไป ส่ี กำรส่งไปอบรมเพ่ือให้เห็นภำพ
ของท่ีอ่ืน เป็นกำรส่งไปอบรมเพ่ือให้รู้สภำพสังคม แนวปฏิบตัิท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงไป ห้ำ ใช้กำร
ตรวจสอบติดตำมอย่ำงตอ่เน่ือง และหก ใช้กำรจงูใจโดยกำรน ำมำตรกำรเร่ืองกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบมำใช้ รวมถึงเร่ืองของโบนัส  และสร้ำงควำมภำคภูมิใจในองค์กรให้เกิดขึน้แก่ตัว
ผู้ปฏิบตังิำน 

 กล่ำวโดยสรุป ผู้บริหำรท้องถ่ินส่วนใหญ่มองว่ำปัญหำและอุปสรรคท่ีส ำคัญในกำรน ำ  
หลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรงำน เป็นเร่ืองของคน กระบวนกำร  และผลลัพธ์ กล่ำวคือ  
เร่ืองของคน เป็นกำรยอมรับจำกผู้ปฏิบตัิงำน เน่ืองจำกผู้ปฏิบตัิงำนต้องเป็นคนท่ีน ำหลกัธรรมำภิบำล
ไปสู่กำรปฏิบตัิลงมือท ำ เร่ืองของกระบวนกำร เป็นเร่ืองของหลกัขัน้ตอนกำรปฏิบตัท่ีิมีควำมละเอียด 
ต้องค ำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ และเป็นเร่ืองของผลลัพธ์ ท่ีบำงครัง้ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย       
ด้วยข้อจ ำกัดต่ำง ๆ ซึ่งในกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคท่ีส ำคัญคือ กำรพูดคุยชีแ้จงให้เห็น
ควำมส ำคญัและกำรสร้ำงจิตส ำนกึให้เกิดขึน้ 
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4.9 ผลกระทบจากการใช้หลักธรรมาภบิาล 
 

จำกกำรน ำหลักธรรมำภิบำลทัง้ นิติธรรม คุณธรรม ควำมโปร่งใส กำรมีส่วนร่วม       
ส ำนึกรับผิดชอบ และควำมคุ้มค่ำ ไปใช้ในเทศบำลทัง้ส่ีแห่ง สำมำรถสรุปได้สำมแนวทำง คือ 
ผลกระทบตอ่กำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน ผลกระทบตอ่องค์กร และผลกระทบตอ่ผู้บริหำร
ท้องถ่ิน ดงันี ้

ด้ำนผลกระทบจำกกำรใช้หลักธรรมำภิบำลต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนใน
ภำพรวม มีดงันี ้หนึ่ง ประชำชนได้รับบริกำรสำธำรณะท่ีรวดเร็ว บริกำรดี มีคณุภำพ และตรงกับ
ควำมต้องกำรมำกขึน้  ประชำชนกับเทศบำลมีควำมใกล้ชิดกันมำกขึน้ ท ำให้ปัญหำต่ำง ๆ       
ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงรวดเร็ว รวมถึงได้รับบริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ท่ีมีมำตรฐำน มีคณุภำพท่ีดีขึน้  
จำกกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรสำธำรณะตำ่ง ๆ จำกเทศบำล โดยประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรง
กับควำมต้องกำร ปัญหำควำมเดือดร้อนก็ได้รับกำรแก้ไข ส่งผลให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึน้               
มีควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สอง งบประมำณจำกภำษีของประชำชน มีกำรใช้
อย่ำงคุ้ มค่ำในกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ หลักธรรมำภิบ ำลช่วยลดปัญหำ              
กำรคอร์รัปชัน่ให้น้อยลงได้ และสำม ควำมขดัแย้งในสงัคมมีน้อยลง เม่ือมีกำรน ำหลกัธรรมำภิบำล
มำใช้ในกำรบริหำรงำนของเทศบำล ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น เทศบำล
ด ำเนินงำนต่ำง ๆ เป็นไปตำมระเบียบข้อบงัคบั โปร่งใส รับผิดชอบต่อประชำชน ใช้งบประมำณ
เพ่ือแก้ไขปัญหำของท้องถ่ิน และพฒันำให้มีควำมเจริญ โดยในกำรบริหำรงำนใช้หลกัคณุธรรม
เพ่ือกลุ่มคนท่ีด้อยโอกำสในสงัคมเป็นตวัประกอบด้วย ทัง้หมดนีจ้ะเป็นกระบวนกำรหล่อหลอม   
ให้ท้องถ่ินอยูร่่วมกนัอยำ่งปรองดอง เกิดควำมสงบสขุขึน้ในชมุชนท้องถ่ิน 

ด้ำนผลกระทบจำกกำรใช้หลักธรรมำภิบำลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีดังนี ้       
หนึ่ง ข้อร้องเรียนจำกประชำชนมีแนวโน้มท่ีน้อยลง เม่ือเทศบำลน ำหลักธรรมำภิบำลไปใช้           
ในกำรบริหำรงำน พบว่ำ จ ำนวนข้อร้องเรียนจำกประชำชนจะมีน้อยลง สอง เทศบำลมีควำมน่ำเช่ือถือ
มำกยิ่ งขึน้  ประชำชนในท้องถ่ินจะให้กำรยอมรับ เช่ือถือ และมองเทศบำลดีขึน้กว่ำเดิม            
สำม เม่ือเทศบำลส่งโครงกำรต่ำง ๆ เข้ำร่วมกำรประกวดรับรำงวัลต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นรำงวัล      
ด้ำนธรรมำภิบำล กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรพัฒนำศูนย์เด็กเล็ก ด้ำนกำรให้บริกำร             
ในด้ำนตำ่ง ๆ ท ำให้เทศบำลเป็นท่ีรู้จกัของคนภำยนอกมำกยิ่งขึน้ โดยเม่ือเทศบำลได้รำงวลัมำแล้ว
ก็ต้องมีกำรรักษำมำตรฐำนกำรปฏิบัติและพัฒนำให้ดีขึน้ในทุก ๆ ปี ซึ่งถือว่ำเป็นกระบวนกำร
ควบคมุกำรท ำงำนของเทศบำลอีกทำงหนึ่งด้วย ส่ี สถำบนักำรศกึษำส่งนกัศกึษำมำฝึกประสบกำรณ์
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ท่ีเทศบำลเพิ่มมำกขึน้ และมีคณะศึกษำดูงำนต่ำง ๆ มำดูงำนท่ีเทศบำล เป็นตัวอย่ำงในกำร       
ท ำโครงกำรตำ่ง ๆ เช่น ด้ำนภูมิปัญญำท้องถ่ิน กำรจดัเก็บภำษี กำรบริหำรจดัเก็บขยะ กำรจดักำร
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ห้ำ เทศบำลได้รับงบประมำณเพิ่มจำกกำรได้รับรำงวลัตำ่ง ๆ ท ำให้เป็นรำยได้
น ำมำพัฒนำท้องถ่ินต่อไป และหก เม่ือองค์กรเป็นท่ียอมรับทัง้จำกท้องถ่ินและจำกภำยนอก 
พนักงำนผู้ปฏิบตัิงำนภำยในองค์กร มีจะเกิดควำมภำคภูมิใจในองค์กร เกิดควำมภำคภูมิใจใน
ผลงำน สง่ผลตอ่กำรปฏิบตังิำนให้ดีขึน้ 

ด้ำนผลกระทบจำกกำรใช้หลักธรรมำภิบำลต่อผู้ บริหำรท้องถ่ิน มีดังนี ้หนึ่ง ผู้ บริหำร
ท้องถ่ิน ได้รับค ำชมเชยจำกประชำชน เวลำไปไหนประชำชนก็ยกยอ่งชมเชย สอง ได้รับกำรยอมรับ
จำกประชำชนมำกขึน้  เวลำด ำเนินโครงกำรใหม่ ๆ ประชำชนก็ให้ควำมร่วมมือมำกยิ่งขึน้         
สำม ผู้บริหำรท้องถ่ินเกิดควำมภำคภูมิใจในตนเอง เห็นคณุคำ่ของตนเอง รักษำเกียรติของตนเอง
และครอบครัวว่ำได้ท ำประโยชน์ให้กับท้องถ่ิน ซึ่งข้ำรำชกำรก็จะเกิดแรงบนัดำลใจว่ำได้ทดแทน
คุณแผ่นดิน ท ำประโยชน์ให้กับประเทศชำติ เกิดแรงจูงใจในกำรท ำงำนมำกยิ่งขึน้ เน่ืองจำก      
กำรได้รับกำรตอบรับในทำงท่ีดีจำกประชำชนและบุคคลภำยนอกต่ำง ๆ และส่ี นำยกเทศมนตรี    
มีฐำนคะแนนเสียงเพิ่มขึน้ส ำหรับกำรเลือกตัง้สมัยหน้ำ โดยนำยกเทศมนตรีส่วนใหญ่กล่ำวว่ำ  
สำมปีแรกของกำรเข้ำมำอยู่ในต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต้องท ำหน้ำท่ีในกำรบริหำรงำนให้มำก 
ส่วนปีสุดท้ำยของกำรอยู่ในต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต้องเน้นบทบำทของนักกำรเมืองให้มำกขึน้ 
เพ่ือเป็นกำรรักษำฐำนคะแนนเสียงและปทูำงส ำหรับกำรเลือกตัง้ในครัง้ตอ่ไป 

กล่ำวโดยสรุป กำรน ำหลกัธรรมำภิบำลไปใช้ในกำรบริหำรงำนเทศบำล ส่งผลกระทบใน
ทำงบวกได้สำมแนวทำง คือ ผลกระทบต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน ประชำชนได้รับ
ผลประโยชน์ตรงตำมท่ีต้องกำร มีควำมสุข และมีคณุภำพชีวิตท่ีดีขึน้ ผลกระทบต่อองค์กรท ำให้
เทศบำลเป็นองค์กรท่ีมีภำพลักษณ์ดีขึน้ น่ำเช่ือถือขึน้ กำรด ำเนินงำนของเทศบำลในภำพรวม       
มีประสิทธิภำพประสิทธิผลเพิ่มขึน้ เพิ่มคณุคำ่ให้กบัเทศบำลในระยะยำว และผลกระทบตอ่ตวัของ
ผู้บริหำรท้องถ่ินคือ ท ำให้มีควำมภำคภูมิใจในตนเอง เป็นท่ียอมรับจำกท้องถ่ินและเป็นกำรปทูำง
ของนำยกเทศมนตรีส ำหรับกำรเลือกตัง้ในครัง้ตอ่ไป 
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บทที่ 5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 การศกึษาเร่ือง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน กรณีศกึษา
เทศบาลในอ าเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี ท าการศกึษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเทศบาล
ทัง้ 4 แห่งในอ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลต าบลธัญบุรี เทศบาลเมือง
สนัน่รักษ์ เทศบาลเมืองบงึย่ีโถ และเทศบาลนครรังสิต โดยมีวตัถปุระสงค์ในการศกึษา 3 ประการ 
คือ หนึ่ง เพ่ือศกึษาถึงทศันคติของนายกเทศมนตรี และปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาลท่ีมีตอ่การ
น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในเทศบาล สอง เพ่ือศึกษาถึงวิธีปฏิบัติของเทศบาลในการน าหลัก     
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานของเทศบาล และสาม เพ่ือศกึษาถึงปัญหาและอปุสรรคในการ
น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในเทศบาล ส าหรับการศึกษาในครัง้นี  ้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) และการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) ซึง่สามารถน าเสนอรายละเอียดได้ดงันี ้ 
 5.1 สรุปผลการศกึษา 
 5.2 อภิปรายผลการศกึษา 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 เทศบาลทัง้ 4 แห่งในอ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี เป็นกลุ่มตวัอย่างของเทศบาลซึ่งอยู่
ในเขตพืน้ท่ีปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ถือได้ว่าเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเป็นสงัคมเมืองสงู มีการน า
ธรรมาภิบาลซึ่ งประกอบด้วยหลักนิติธรรม  คุณ ธรรม  ความโป ร่งใส  ความ มีส่วน ร่วม               
ส านกึรับผิดชอบและความคุ้มคา่ไปประยกุต์ใช้ในการบริหารงานเทศบาล สรุปได้ดงันี ้
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5.1.1 นิตธิรรม 
เทศบาลในอ าเภอธญับรีุมีการท าตามหลกันิติธรรมเฉพาะในมิตขิองการท าตามท่ีกฎหมาย

บญัญตัิไว้เทา่นัน้ และเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายเพราะถกูบงัคบัให้ต้องท าตาม เน่ืองจากเกรงว่า
จะมีปัญหาในยามท่ีหน่วยงานจากส่วนกลาง หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลเข้ามา
ตรวจสอบ อีกทัง้ยงัมองว่าหลกันิติธรรมเป็นขบวนการท่ีสามารถท าให้เกิดขึน้ได้ง่าย เน่ืองจากมี
ระบบหรือกรอบคอยก ากบัให้ต้องท าทกุอย่างตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีได้ก าหนดไว้ รวมถึง
การบงัคบัใช้กฎหมาย ก็เป็นเพียงการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ให้ครบถ้วนเพียงเทา่นัน้ 

เทศบาลจะท าตามหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน โดยถือว่าเป็นมาตรฐานขัน้ต ่าท่ีพบจากการใช้หลกันิติธรรมในเทศบาล 
ซึง่ถือว่าการท าตามหนงัสือสัง่การจากหนว่ยงานส่วนกลางนัน้เป็นการมุง่ท างานสนองนโยบายจาก
ส่วนกลางเป็นท่ีตัง้ ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ในการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมุ่งเน้นให้ท้องถ่ิน
สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของท้องถ่ินแต่ละแห่ง ทัง้นี เ้ป็นผลมาจาก
พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้ก าหนดหน้าท่ีในการก ากบัดแูลการบริหารและการปฏิบตัิ
ราชการของเทศบาลไว้ให้เป็นอ านาจของผู้ ว่าราชการจังหวดั นายอ าเภอ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ มีอ านาจวินิจฉัยค าสัง่เป็นท่ีสุด และท้ายท่ีสุด ท าให้เทศบาลเคยชินกับ
การรับค าสั่งจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่งผลให้ในท้องถ่ินไม่เกิดการเรียนรู้และพัฒนานวตักรรม
ท้องถ่ินท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของท้องถ่ินเอง และอาจส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใน
ท้องถ่ินได้อยา่งตรงจดุและเหมาะสม  

ในเร่ืองของการเสนอร่างเทศบญัญัติ เทศบาลในอ าเภอธัญบุรีได้มีการตราเทศบญัญัติ
บงัคบัใช้ในเทศบาลหลายฉบบั แต่ร่างเทศบญัญัติดงักล่าวล้วนเสนอมาจากนายกเทศมนตรีหรือ
สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนร่างเทศบญัญัติท่ีประชาชนมีสิทธิเป็นผู้ เสนอนัน้ในทางปฏิบตัิแล้วนบัได้
วา่เป็นเร่ืองยากท่ีจะให้ประชาชนเป็นผู้ เสนอร่างเทศบญัญัติดงักล่าว สาเหตสุ าคญัมาจากกระบวนการ
ในการเข้าช่ือเพ่ือเสนอร่างเทศบญัญัติตามท่ีกฎหมายก าหนด มีความยุ่งยาก ซบัซ้อน ใช้เอกสาร
มากมาย มีความยุ่งยากในการปฏิบตัิ รวมถึงประชาชนยงัมีความคิดและความเช่ือท่ีว่าการออก
กฎหมายเป็นหน้าท่ีของภาครัฐ หรือบางคนก็ไม่สนใจมองว่าเป็นภาระ ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
เข้าไปเก่ียวข้อง 

จากบทบญัญัติมาตรา 286 ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 บญัญัตวิ่า 
ประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิเข้าช่ือร้องขอตอ่ประธานสภาท้องถ่ิน
เพ่ือให้สภาท้องถ่ินพิจารณาออกข้อบญัญตัท้ิองถ่ินได้ จ านวนผู้ มีสิทธิเข้าช่ือ หลกัเกณฑ์และวิธีการ
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เข้าช่ือ รวมทัง้การตรวจสอบรายช่ือ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และหากพิจารณาจาก
พระราชบญัญัตวิ่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบญัญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 พบวา่มีข้อจ ากดัในทางปฏิบตัิ 
ดงันี ้หนึ่ง ปัญหาด้านจ านวนผู้ มีสิทธิเข้าช่ือเสนอร่างเทศบญัญัติ มาตรา 4 ของพระราชบญัญัติว่า
ด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า ให้ประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินนัน้ มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานสภาท้องถ่ินเพ่ือให้สภาท้องถ่ินพิจารณา
ออกข้อบญัญัติท้องถ่ินได้ ซึ่งตามกฎหมายท่ีระบใุห้ประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่ง
ของจ านวนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ในท้องถ่ินนัน้ นบัตัง้แตท่ี่มีการประกาศใช้กฎหมายฉบบันีม้ากวา่เกือบ 
15 ปี มีข้อบญัญัติท้องถ่ินท่ีเกิดขึน้โดยการเสนอของประชาชนเกิดขึน้ น้อยมาก เน่ืองจากในทาง
ปฏิบตัิสามารถเป็นไปได้ยาก เพราะต้องยึดถือตามจ านวนประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ซึ่งถือว่ามี
จ านวนท่ีสงู โดยในการเลือกตัง้นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี 
24 กรกฎาคม 2554 มีจ านวนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ 53,788 คน มีผู้มาใช้สิทธิจ านวน 18,590 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.56 หากจะสามารถเข้าช่ือเสนอร่างเทศบญัญัติต้องใช้ประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ถึง 
26,894 คน การเลือกตัง้นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 
2555 มีจ านวนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ 21,356 คน มีผู้มาใช้สิทธิจ านวน 12,578 คน คิดเป็นร้อยละ 58.90 
หากจะสามารถเข้าช่ือเสนอร่างเทศบัญญัติต้องใช้ประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ 10,678 คน และ
การเลือกตัง้นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลธัญบรีุ เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2555 
มีจ านวนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ 39,588 คน มีผู้มาใช้สิทธิจ านวน 22,824 คน คิดเป็นร้อยละ 57.65 หาก
จะสามารถเข้าช่ือเสนอร่างเทศบัญญัติต้องใช้ประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ 19,794 คน จะเห็นได้ว่า
จ านวนคร่ึงหนึ่งของผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ท่ีมีสิทธิเข้าช่ือร้องขอตอ่ประธานสภาท้องถ่ินเพ่ือให้สภาท้องถ่ิน
พิจารณาออกข้อบญัญัติท้องถ่ินได้นัน้ ถือว่าเป็นจ านวนท่ีมากพอสมควร และข้อจ ากดัประการท่ี
สอง คือ ปัญหากระบวนการเสนอร่างเทศบัญญัติ โดยพระราชบญัญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ก าหนดให้การเข้าช่ือเพ่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ินต้องแนบร่าง
ข้อบญัญัตินัน้ พร้อมบญัชีผู้ ร่วมเข้าช่ือและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าช่ือเสนอเทศบญัญัติมา
พร้อมกันด้วย เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ และลายมือช่ือของผู้ เข้าช่ือทุกคน พร้อมทัง้ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน รายชื่อผู้ แทนของผู้ เข้าชื่อท่ีจะมีอ านาจด าเนินกิจการที่เก่ียวข้องกับการเสนอและ
การพิจารณาข้อบญัญัติท้องถ่ิน ซึ่งกระบวนการตามกฎหมายดงักล่าวมีความยุ่งยาก ซบัซ้อนแก่
การปฏิบตัิอย่างยิ่ง ต้องใช้เอกสารตา่ง ๆ มากมาย รวมถึงการท่ีประชาชนโดยมากไม่ทราบว่าเร่ือง
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ใดท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล เร่ืองใดท่ีจะสามารถออกเทศบญัญัติได้ และจะต้องเขียนร่าง
เทศบญัญตัอิยา่งไร 

ปัจจยัท่ีสง่เสริมให้เกิดนิตธิรรมในเทศบาล ได้แก่ การมีกฎหมาย หรือระเบียบท่ีให้เทศบาล
มีอ านาจบทบาทที่ชัดเจน รวมถึงการตรวจสอบจากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่น (สตง.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
(ปปช.) จังหวดั อ าเภอ ท่ีช่วยกระตุ้นให้เทศบาลมีการด าเนินการตามกฎหมาย ยังรวมถึงการท่ี
ข้าราชการประจ ามีการปฏิบตัิงานและดูแลตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลให้เป็นไปตาม
ระเบียบและข้อบังคับ ส่วนปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเกิดนิติธรรมของเทศบาล ได้แก่ การท่ี
กฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ท่ีไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงของเทศบาล รวมถึงการท่ี
กฎหมายหรือระเบียบล้าสมยั นอกจากนัน้สิ่งท่ีเป็นข้อจ ากดัอีกประการหนึ่งคือ การออกเทศบญัญัติ
ของเทศบาลต้องเป็นเร่ืองท่ีกฎหมายแมบ่ทให้อ านาจไว้เทา่นัน้ 

 
5.1.2 คุณธรรม 
เทศบาลใช้หลักคุณธรรมเฉพาะในมิติของคุณธรรมตามหลักศาสนา ตามศีลธรรม 

จริยธรรมเท่านัน้ ยงัไม่เป็นการน าหลกัคณุธรรมทางด้านวิชาการมาใช้ เพราะในความเป็นจริงนัน้ 
การน าหลกัคณุธรรมไปใช้จ าเป็นต้องพิจารณารวมถึงการปลอดคอรัปชัน่ การปลอดจากการท าผิด
วินยั และการปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ โดยคณุธรรมตามทศันคติ
ของนายกเทศมนตรี และปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล เป็นเพียงการมองในมุมลกัษณะนิสยัสว่น
บคุคลวา่แตล่ะบคุคลควรมีลกัษณะทางศีลธรรม จริยธรรม เท่านัน้ แตไ่มอ่าจสะท้อนได้วา่เทศบาล
มีการน าหลกัคณุธรรมไปใช้อย่างเตม็ท่ี เป็นแคเ่พียงการให้ความเป็นธรรมในกรณีของการเล่ือนขัน้
เล่ือนต าแหน่ง เล่ือนเงินเดือน การให้ความดีความชอบ การโยกย้าย ตลอดจนการให้บคุคลพ้นจาก
งานก็ตาม เป็นการใช้คุณธรรมเฉพาะในเร่ืองของการบริหารงานบุคคล โดยมีการน าเคร่ืองมือ 
เทคนิคต่าง ๆ นวตักรรมใหม่มาใช้ในการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้ได้เคร่ืองมือท่ีมีความเท่ียงตรง 
เช่ือถือได้ เป็นการใช้เคร่ืองมือมาลดอคติท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้ดลุยพินิจของผู้ มีอ านาจตดัสินใจ
เท่านัน้ เช่น การเปล่ียนมาใช้เคร่ืองสแกนลายนิว้มือแทนการลงลายมือช่ือ การประเมินผลงาน
ระดับบุคคล เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นการน าเร่ืองของนวัตกรรม เทคโนโลยีมาช่วยผลักดันในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึน้ในเทศบาลไมม่ากก็น้อย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 288 บญัญัติว่า การแต่งตัง้และ
การให้ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ้นจากต าแหน่ง  ต้องเป็นไปตาม
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ความเหมาะสมและความจ าเป็นของแตล่ะท้องถ่ิน โดยการบริหารงานบคุคลขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกนั และอาจได้รับการพฒันาร่วมกนัหรือสบัเปล่ียนบคุลากร
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันได้ รวมทัง้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ินซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินก่อน จากกฎหมายดงักล่าว
ท่ีมีเจตนารมณ์ให้อ านาจในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมความจ าเป็นของ
แตล่ะท้องถ่ิน จึงได้ให้อ านาจแก่ผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้พิจารณาในการบรรจแุละแตง่ตัง้ การโอนย้าย 
การเล่ือนระดบั การเล่ือนขัน้เงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินยั การให้ออกจากราชการ 
การอทุธรณ์ และการร้องทกุข์ จากการให้อ านาจดงักล่าว พบว่า ท าให้มีข้อครหาซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การสอบบรรจุ การเล่ือนต าแหน่ง การโอนย้าย 
การจ่ายโบนสั มีการเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง นกัการเมืองท้องถ่ินน าระบบอุปถัมภ์
มาใช้กบัการบริหารงานบคุคล เชน่ ในกระบวนการบรรจแุตง่ตัง้ การให้ความดีความชอบ เป็นต้น 

ปัจจยัท่ีสง่เสริมให้เกิดคณุธรรมในเทศบาล ได้แก่ คณุธรรมทางศาสนาเกือ้หนนุให้เกิดการ
บริหารจดัการท่ีดี โครงการปลกูจิตส านึกของความเป็นข้าราชการท่ีดี การบริหารทรัพยากรมนุษย์
โดยยึดหลักความเป็นกลาง เสมอภาค ความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การวัด
ความสามารถของแต่ละบุคคลจาก Action Plan การใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดความเท่ียงตรงใน 
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การเปิดโอกาสให้ข้าราชการและพนกังานท้องถ่ินแสดงความคดิเห็น
และเปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพ รวมถึงโครงการศึกษาดูงาน Workshop เพ่ือพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ส่วนปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเกิดคุณธรรมของเทศบาล ได้แก่ 
ผู้บริหารยงัขาดการมองคณุธรรมในด้านวิชาการ เช่น องค์กรปลอดการคอร์รัปชัน่ การท าผิดวินยั 
มาตรฐานวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ และการท่ีผู้บริหารของท้องถ่ินยงัไม่เข้มงวดในเร่ืองของการน า
วสัดอุุปกรณ์ของส านกังานไปใช้ส่วนตวั เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ สมุด เพราะมองว่าเป็นเร่ือง
เล็กน้อย แต่ในทางวิชาการแล้วนับว่าเป็นการกระท าท่ีอยู่ในข่ายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
เน่ืองจากเป็นการใช้ทรัพย์สินของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ส่วนตน (Using Employer’s Property for 
Private Advantage) 

 
 5.1.3 ความโปร่งใส 
 ความโปร่งใสในการปฏิบตัิงานของเทศบาล เห็นเด่นชดัได้จากมิติของการเปิดเผยข้อมูล
ขา่วสารตอ่สาธารณะ เน่ืองจากเทศบาลทกุแหง่มีการจดัให้มีข้อมลูขา่วสารให้ประชาชนได้รับทราบ 
ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการปฏิบตัิตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว้ เป็นการปฏิบตัิเพ่ือให้ถกูต้องตามระเบียบ
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และเป็นไปตามหนงัสือสัง่การ โดยมีชอ่งทางท่ีใช้ในการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารท่ีหลากหลายเพ่ือให้
เข้าถึงคนกลุ่มคนตา่ง ๆ ในท้องถ่ินให้ได้มากท่ีสดุอย่างเพียงพอ โดยช่องทางท่ีทกุเทศบาลใช้เป็นหลกั 
ได้แก่ บอร์ดประชาสมัพนัธ์ในส านกังานเทศบาล เว็บไซต์ แผ่นพบั วารสาร และการประกาศเสียง
ตามสายของผู้ น าชุมชน โดยเทศบาลทุกแห่งมีการเปิดโอกาสให้บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสีย
เก่ียวข้องหรือไม่ก็ตาม มีสิทธิเข้าตรวจดู ขอส าเนาหรือขอส าเนาท่ีมีค ารับรองถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสาร เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยไม่มีการกีดกัน ซึ่งบางเร่ืองผู้ บริหารท้องถ่ินอาจใช้  
ดุลยพินิจว่าไม่สามารถให้ได้ แต่ต้องมีการชีแ้จงให้เหตุผลต่อผู้ ร้องขอซึ่งกระบวนการจะเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลกัทางวิชาการท่ีระบบงานของหน่วยงานโปร่งใส มีระบบ
การตรวจสอบภายในหนว่ยงานท่ีเข้มแข็ง ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมรับรู้การท างานของหน่วยงาน 
มีระบบบริหารการเงินและพัสดุท่ีรัดกุม ประชาชนมีโอกาสควบคุมฝ่ายบริหารโดยวิธีการต่าง ๆ 
มากขึน้ และการใช้สมาคมวิชาชีพเข้ามาร่วมตรวจสอบหน่วยงาน มีการตรวจสอบจากส่วนกลาง 
โดยอ านาจในการควบคมุดแูลเป็นอ านาจของผู้ วา่ราชการจงัหวดั และนายอ าเภอผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ตามบทบญัญัติของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
2550 มาตรา 282 ได้กล่าวถึงการก ากับดูแลเทศบาลไว้ดงันี ้การก ากับดแูลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องท าเท่าท่ีจ าเป็นและมีหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีชดัเจนสอดคล้องและเหมาะสม
กับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยต้องเป็นไปเพ่ือ      
การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และจะ
กระทบถึงสาระส าคญัแห่งหลกัการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน หรือ
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายบญัญัติไว้มิได้ ในการก ากบัดแูลตามวรรคหนึ่ง ให้มีการก าหนดมาตรฐาน
กลางเพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเลือกไปปฏิบตัิได้เอง โดยค านึงถึงความเหมาะสม
และความแตกตา่งในระดบัของการพฒันาและประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในแตล่ะรูปแบบโดยไม่กระทบตอ่ความสามารถในการตดัสินใจด าเนินงานตามความต้องการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทัง้จดัให้มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานโดยประชาชน
เป็นหลกั 

สว่นการตรวจสอบจากภายในหน่วยงานเป็นการตรวจสอบจากสมาชิกสภาเทศบาล แตว่่า
การท างานของสภาเทศบาลในการถ่วงดุลตรวจสอบฝ่ายบริหารก็ยังไม่สามารถท าได้เต็มท่ี       
การถ่วงดุลโดยสภาเทศบาลอยู่บนรูปแบบความเกรงใจต่อกัน สภาเทศบาลจึงไม่สามารถท่ีจะ
ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารได้อย่างท่ีควรจะเป็น การถ่วงดลุตรวจสอบโดยกระบวนการ
สภาท้องถ่ินจึงอยู่ในรูปแบบการสนบัสนุนการท างานของฝ่ายบริหารมากกว่า เน่ืองจากในสภาพ
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ความเป็นจริงของเทศบาลหลาย ๆ แห่ง พบวา่ นายกเทศมนตรีเป็นทัง้หวัหน้ากลุ่มการเมืองท่ีครอง
เสียงข้างมากในสภาเทศบาล และเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร หากสมาชิกสภาเทศบาลไม่สามารถ
ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารแล้ว การให้อ านาจแก่นายกเทศมนตรีเพิ่มมากขึน้อาจเปรียบ 
เสมือนการรวบอ านาจการปกครองของท้องถ่ินให้อยู่ท่ีบุคคลคนเดียว ถึงแม้จะมีท่ีมามาจากการ
เลือกตัง้โดยตรงของประชาชน แต่หากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถ่ิน 
ขาดการตรวจสอบการท างานของเทศบาล ก็อาจเป็นปัจจยัหนึ่งในการท าลายประชาธิปไตยใน
ระดบัท้องถ่ินได้ 

ส่วนการตรวจสอบโดยประชาชนนัน้ ประชาชนไม่ได้เข้าไปตรวจสอบการท างานของ
เทศบาลตามท่ีก าหนดไว้มากนกั ได้แตเ่พียงตรวจสอบหรือรับทราบการท างานของเทศบาลตามท่ี
เทศบาลได้ประกาศไว้ เชน่ ตามแผ่นป้ายเก่ียวกบัโครงการก่อสร้างตา่ง ๆ เท่านัน้ ส่วนการตรวจสอบ
ในรูปแบบอ่ืน พบว่าประชาชนยงัไมรั่บรู้วา่ตนเองมีสิทธิตรวจสอบ หรือรู้วา่ตนเองมีสิทธิแตไ่ม่ทราบ
ช่องทางท่ีจะตรวจสอบ ดงันัน้การท่ีประชาชนจะเข้ามาตรวจสอบการท างานของเทศบาลจึงไม่
สามารถท าได้เท่าท่ีควร ทัง้นีเ้น่ืองจากการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ทั่วถึงจากทางเทศบาล   
ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของช่องทางการส่ือสารจากเทศบาล เช่น หนังสือประชาสัมพันธ์ในบางครัง้ไม่
สามารถลงไปถึงประชาชน โดยมกัจะหยดุอยู่ท่ีคณะกรรมการชุมชนเท่านัน้ บอร์ดประชาสมัพนัธ์ 
ได้แก่บอร์ดประชาสัมพันธ์ในส านักงานเทศบาล บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณตลาด และบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ตามชมุชนตา่ง ๆ เน่ืองจากมีจ านวนไม่มากพอและการกระจายไมท่ัว่ถึง หลายครัง้ท่ี
ข่าวสารไม่มีการปรับปรุง ประกอบกับประชาชนไม่ค่อยนิยมอ่านมากนกั ส่วนการประกาศเสียง
ตามสายผ่านหอกระจายเสียงของชุมชน เป็นวิธีการท่ีข่าวสารจากเทศบาลมีโอกาสลงไปถึง
ประชาชนมากท่ีสดุ เน่ืองจากประชาชนสามารถรับฟังได้ด้วยตนเองจากท่ีบ้าน แตก็่มีข้อจ ากัดใน
บางจุดท่ีอาจเกิดการช ารุด ท าให้ประชาชนท่ีจะได้รับข่าวสารมีจ ากัดอยู่เพียงบางพืน้ท่ี ส่วนการ
แจ้งขา่วสารไปยงัชมุชนผ่านทางประธานคณะกรรมการชมุชนขึน้อยูก่บัความยากง่ายในการติดตอ่ 
ส่ือสารภายในชมุชน 

ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในเทศบาล ได้แก่ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมถึงการตรวจสอบจากองค์กรอิสระ หน่วยงานกลาง   
ตา่ง ๆ การตรวจสอบจากจงัหวดั อ าเภอ เป็นการเสริมสร้างให้การปฏิบตัิงานของเทศบาลมีความ
โปร่งใสมากยิ่งขึน้ ยังรวมถึงความพร้อมในการให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานจากส านักงาน    
ตรวจเงินแผ่นดิน นอกจากนัน้ยังมีการประชุมสภาท้องถ่ินท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม 
เทศบาลมีการท าโครงการการจดัการอบรมให้แก่ข้าราชการและพนกังานท้องถ่ินเพ่ือสร้างจิตส านึก
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ท่ีดี ชีโ้ทษของการคอร์รัปชั่น การติดตัง้กล้องวงจรปิดเพ่ือบันทึกการท างานของข้าราชการและ
พนกังานเทศบาล ทัง้นีช้่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสู่ประชาชนท่ีมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะผ่าน
ทางบอร์ดประชาสมัพนัธ์ วารสาร แผ่นพบั เว็บไซต์ วิทยุชมุชน เคเบิลทีวี ระบบโทรศพัท์อตัโนมตั ิ
เสียงตามสาย จอแอลอีดี คูมื่อประชาชน รวมถึงการท่ีประชาชนสามารถส่ือสารกบันายกเทศมนตรี
ได้โดยตรงและง่ายผ่านทางเบอร์โทรศพัท์และ Line ล้วนแล้วแตเ่ป็นปัจจยัเสริมให้เกิดความโปร่งใส
มากยิ่งขึน้ ส่วนปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคต่อการเกิดความโปร่งใสของเทศบาล ได้แก่ การเผยแพร่ของ
มูลข่าวสารเป็นการเผยแพร่ตามระเบียบเท่านัน้ เอกสารบางอย่างเป็นเอกสารท่ีมีชัน้ความลับ 
รวมถึงการท่ีนายกเทศมนตรีส่วนใหญ่ก่อนท่ีจะด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีต่างมีธุรกิจเป็นของ
ตนเอง และปัจจุบนัครอบครัวก็สานต่อธุรกิจเหล่านัน้ อาจท าให้เกิดการคอร์รัปชั่นทางนโยบาย 
หรืออาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนได้ และการอยู่ในต าแหน่งเป็นระยะเวลาท่ียาวนานของผู้บริหาร
ท้องถ่ินท่ีส่งผลให้กลายเป็นผู้ มีอิทธิพล สามารถชกัน าและอาจเป็นผู้ผูกขาดการตดัสินใจ ท าให้
ยากตอ่การตรวจสอบถ่วงดลุจากสภาเทศบาล และการตรวจสอบจากประชาชน 
 
 5.1.4 การมีส่วนร่วม 
 ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ท่ีระดับ 2 คือจะอยู่ในรูปของการเข้าร่วมประชุม การให้
ความคิดเห็น การร่วมระดมสมอง การท าประชาคมท้องถ่ิน รวมถึงการเป็นตวัแทนของชมุชนเป็น
องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ กล่าวคือ การมีส่วนร่วมระดับหนึ่งเป็นการให้ข้อมูล     
ซึ่งเป็นระดบัต ่าสุดและเป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดของการติดต่อส่ือสารระหว่างเทศบาลกับประชาชน 
เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนเก่ียวกับการตัดสินใจของผู้ วางโครงการ มีการเปิดโอกาสให้แสดง    
ความคิดเห็นหรือเข้ามาเก่ียวข้องใด ๆ ได้แก่ การแจกข่าว การท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเก่ียวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ส่วนการมีส่วนร่วมในระดบัท่ีสอง เป็นการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน คือ 
เทศบาลได้เชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลมากขึน้ และประเด็นในการ
ประเมินข้อดีข้อเสียชดัเจนยิ่งขึน้ เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการริเร่ิมท า
โครงการตา่ง ๆ การบรรยายให้ประชาชนฟังเก่ียวกับโครงการตา่ง ๆ แล้วขอความคิดเห็นจากผู้ ฟัง 
รวมไปถึงการร่วมปรึกษาหารือ ส่วนมากเทศบาลจะมีระดบัการมีส่วนร่วมถึงระดบันี ้ส่วนการมี
ส่วนร่วมในระดบัท่ีสาม ท่ีมีการวางแผนร่วมกันและการตดัสินใจ เป็นเร่ืองของการมีส่วนร่วมท่ีมี
ขอบเขตกว้างขวางมากขึน้ มีส านึกรับผิดชอบร่วมกนัในการตดัสินใจ และวางแผน และเตรียมรับ
ผลท่ีจะเกิดขึน้จากการด าเนินโครงการ ระดบันีม้กัใช้ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองซบัซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก 
เชน่ การใช้กลุม่ท่ีปรึกษาซึง่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และการมีสว่นร่วมในระดบั
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ท่ีส่ี เป็นระดบัการพฒันาศกัยภาพในการมีส่วนร่วม เป็นการสร้างความเข้าใจให้กบัประชาชนเป็น
ระดบัสงูสดุของการมีส่วนร่วม คือเป็นระดบัท่ีผู้ รับผิดชอบโครงการได้ตระหนกัถึงความส าคญัและ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการมีสว่นร่วมของประชาชนและได้พฒันาสมรรถนะหรือขีดความสามารถ
ในการมีสว่นร่วมของประชาชนให้มากขึน้จนอยูใ่นระดบัท่ีสามารถมีสว่นร่วมได้อย่างเต็มท่ีและเกิด
ประโยชน์สงูสดุ 

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในลกัษณะท่ีเป็นแบบแผน จะอยู่ในรูปของการเข้าร่วมประชุม 
การให้ความคิดเห็น การร่วมระดมสมอง การท าประชาคมท้องถ่ิน รวมถึงการเป็นตัวแทนของ
ชมุชนเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดตา่ง ๆ ส่วนใหญ่เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในระดบัท่ี
สอง คือการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน ลักษณะการเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชน 
เน่ืองจากธัญบุรีเป็นสังคมเมือง มักเกิดการรวมตวัในการประชุมประชาคมยาก เน่ืองจากพืน้ท่ี
ดงักล่าวประกอบไปด้วยร้านค้าเป็นจ านวนมาก ทางคณะกรรมการชมุชนส่วนมากประกอบอาชีพ
ค้าขายหรือท างานภาครัฐและภาคธุรกิจ การท างานในรูปประชาคมชมุชนจึงเป็นการรวมตวัตามท่ี
กฎหมายก าหนดให้มีการประชาคม ผลของการประชาคมจึงเป็นเพียงการประชาคมเพียงรูปแบบ 
ชุมชนท่ีมีประชาชนให้ความร่วมมือการประชุมประชาคมมักเป็นพืน้ท่ีรอบนอก เน่ืองจากยังมี
ลักษณะการประกอบอาชีพท่ีเป็นเกษตรกรรม หรือผู้ สูงอายุซึ่งง่ายต่อการรวมตัว แต่กลุ่มคน
ดงักล่าวไม่รู้ถึงสิทธิหน้าท่ีต่าง ๆ ของตนเอง มองผู้บริหารเทศบาลเป็นเจ้าเป็นนายมากกว่าเป็น
ตวัแทนของตนเอง การเข้ามามีส่วนร่วมเป็นไปในลักษณะการให้ความช่วยเหลือ ความเกรงใจ 
เน่ืองจากความคุ้นเคยกนั แตต่า่งกบักลุม่พ่อค้า ข้าราชการ ท่ีอาศยัอยู่ในเขตชมุชนเมือง ประชาชน
กลุม่นีรู้้ถึงสิทธิพืน้ฐานของตนเองท่ีพงึได้รับ แตต้่องท างานเป็นเวลาเช้าเย็น หรือมุ่งดแูลกิจการของ
ตนเอง 

ประชาชนยงัขาดการเล็งเห็นถึงความส าคญัของการเข้าร่วมกิจกรรม ยงัมองไมเ่ห็นผลของ
กิจกรรมของเทศบาล เช่น กิจกรรมอบรมเก่ียวกับกฎหมาย ถึงแม้จะเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์    
แตกิ่จกรรมดงักล่าวไม่เกิดประโยชน์ตอ่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทนัที ดงันัน้กิจกรรมท่ีประชาชน
มกัจะเข้าร่วมคือ กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการให้บริการของเทศบาล เช่น เทศบาลเคล่ือนท่ี หรือกิจกรรม
ท่ีมีผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมท่ีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมมกัจะเป็นกิจกรรม
ด้านศาสนา ประเพณี เช่น งานท าบุญ แห่เทียนเข้าพรรษา งานลอยกระทง และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ทางเทศบาลจดัขึน้เน่ืองในวนัส าคญั เชน่ กิจกรรมวนัแม่ เป็นต้น 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจากรัฐบาลส่วนกลาง การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนโดยภาครัฐ โดยมากเป็นการบญัญัติกฎหมายหรือการออกนโยบายโดยรัฐบาล เช่น 
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การก าหนดให้การเลือกตัง้เป็นหน้าท่ี การก าหนดให้ประชาชนต้องเข้าร่วมประชาคมในบางประเภท 
หรือการให้อ านาจแก่ประชาชนในการเสนอข้อบญัญัติท้องถ่ิน การถอดถอนผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถ่ิน ดังเช่นบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 281 ระบุว่า รัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และสง่เสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหนว่ยงานหลกั
ในการจดัท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ี มาตรา 285 ระบุ
ว่า ประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดเห็นว่าสมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะ
ผู้ บริหารท้องถ่ินหรือผู้ บริหารท้องถ่ินผู้ ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนัน้ไม่สมควรด ารง
ต าแหน่งต่อไป ให้มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ินผู้นัน้ พ้นจากต าแหน่ง ทัง้นี ้จ านวนผู้ มีสิทธิเข้าช่ือ หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือ 
การตรวจสอบรายช่ือ และการลงคะแนนเสียง ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญัติ  ส่วนมาตรา 286 
บัญญัติว่า ประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อ
ประธานสภาท้องถ่ินเพ่ือให้สภาท้องถ่ินพิจารณาออกข้อบญัญัติท้องถ่ินได้ จ านวนผู้ มีสิทธิเข้าช่ือ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือ รวมทัง้การตรวจสอบรายช่ือ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
มาตรา 287 บัญญัติว่า ประชาชนในท้องถ่ินมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจดัให้มีวิธีการท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ดงักล่าวได้ด้วย ในกรณีท่ีการกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในท้องถ่ินในสาระส าคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแจ้งข้อมูล
รายละเอียดให้ประชาชนทราบก่อนกระท าการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีท่ีเห็นสมควรหรือ
ได้รับการร้องขอจากประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ต้องจดัให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นก่อนการกระท านัน้ หรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตดัสินใจก็ได้ 
ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายบญัญัติ จะเห็นได้ว่าในทางปฏิบตัิจริงแล้วนัน้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นเพียงการก าหนดในด้านกฎหมายหรือเป็นการให้นโยบายจากรัฐบาลกลางท่ี
ก าหนดให้ประชาชนต้องเข้ามามีสว่นร่วม หรือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถท่ีจะเข้ามา
มีส่วนร่วมได้ แตจ่ากลกัษณะการสนบัสนนุการมีส่วนร่วมดงักล่าวเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมท่ี
ปลายเหต ุกล่าวคือ ทางภาครัฐไม่ได้มุ่งท่ีจะแก้ไขพฤติกรรมท่ีจะส่งเสริมประชาชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วม เช่น การให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัการปกครองท้องถ่ินเพ่ือให้เห็นความส าคญัของการมี
ส่วนร่วม การสร้างความตระหนักในการเป็นเจ้าของท้องถ่ิน หรือการสร้างจิตส านึกของการเป็น
พลเมืองท่ีดีของสังคม เป็นต้น ขณะท่ีทางเทศบาลก็ไม่ได้มีนโยบายท่ีสนับสนุนการมีส่วนร่วม
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ทางการเมืองของประชาชนนกั ซึง่เม่ือพิจารณาโครงการตา่ง ๆ จะพบว่าเป็นโครงการท่ีส่งเสริมการ
มีสว่นร่วมของประชาชนน้อยมาก ซึง่โครงการแตล่ะโครงการก็เอาแคผ่า่นเกณฑ์การประเมิน 

ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้เกิดความมีส่วนร่วมในเทศบาล ได้แก่ การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมแบบ
เป็นขัน้เป็นตอน กล่าวคือ ได้มีการรับทราบข้อมูล มีการประชุมหารือ และมีการร่วมกันตดัสินใจ
ข้อคิดเห็น ซึ่งมีการเว้นระยะให้มีการประชุมพิจารณา รวมถึงการท่ีประชาชนสามารถจดัตัง้กลุ่ม
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้ และการเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบ
อาสาสมคัรท่ีเข้ามาท างานร่วมกับเทศบาล รวมถึงตวัแทนชุมชนท่ีได้เข้ามาร่วมประชุมและเป็น
องค์ประกอบของคณะกรรมการคณะตา่ง ๆ ของเทศบาล นอกจากนัน้ในการพิจารณาการจดัล าดบั
การแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินใช้การพิจารณาความจ าเป็นเร่งด่วนเป็นหลกั ใช้หลกั Need มาก่อน 
Want และเป็นการให้ความส าคัญต่อความต้องการของประชาชนมากกว่าความต้องการของ
ผู้บริหาร ส่วนปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคตอ่ความมีสว่นร่วมของเทศบาล ได้แก่ การมีส่วนร่วมท่ีส่วนใหญ่
เป็นเพียงแคก่ารมีส่วนร่วมของผู้น าชมุชน กระจกุตวัอยู่ท่ีผู้น าชมุชน ประชาชนทกุกลุม่ยงัไมเ่ข้ามา
มีสว่นร่วมอยา่งแท้จริง 
 
 5.1.5 ส านึกรับผิดชอบ 
 เทศบาลมีการใช้หลกัส านึกรับผิดชอบเข้ามาใช้ในการบริหารงานอย่างเต็มท่ี เน่ืองจาก
เทศบาลมีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายได้ให้อ านาจไว้ โดยการด าเนินงานของเทศบาลต้อง
รับผิดชอบตอ่ประชาชน การด าเนินต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั ประชาชนต้อง
มาก่อน เทศบาลต้องสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และสนองตอบต่อความต้องการของ
ท้องถ่ินได้ โดยนายกเทศมนตรีเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัในการน านโยบายท่ีได้แถลงตอ่สภาเทศบาล 
น าไปสู่การผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลการท างานในท้องถ่ินให้เป็นท่ี
ประจกัษ์ต่อประชาชน โดยเทศบาลมีเป้าหมายท่ีชดัเจน ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกนัมีการประสาน
ก าลงัคนร่วมใจกนัท างานเพ่ือผลิตภาพโดยรวมขององค์การ ผู้บริหารให้ความสนบัสนนุ แนะน าท า
การตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประสานร่วมมือกันท างานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ใน
องค์การ รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลงานอย่างสม ่าเสมอจากการด าเนินการปฏิบตัิงาน
ตามแผน แต่สิ่งท่ีทุกเทศบาลยังขาดแคลนคืองบประมาณ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อยา่งเตม็ท่ีร้อยเปอร์เซ็นต์ 

เทศบาลทกุแห่งมีการแบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบตามสายการบงัคบับญัชา ตามโครงสร้าง
ของเทศบาล โดยแตล่ะกองมีอ านาจหน้าท่ีตามความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ โดยมีการประชมุของ
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ผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานเป็นประจ า อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้หรือสองเดือนครัง้ โดยในแต่ละ
กองก็มีการปรึกษาหารือกันเป็นประจ าและสม ่าเสมอเพ่ือหารือเก่ียวกับการปฏิบตัิงานให้เป็นไป
ตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้ ส านึกรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะท่ีเทศบาลต้องมีต่อ
ประชาชน ได้แก่ หนึ่ง ความต้องการของประชาชน สอง ความรวดเร็ว สาม การก าหนดมาตรฐาน
การให้บริการ ส่ี พนักงานผู้ ให้บริการต้องเต็มใจให้บริการแก่ประชาชน และห้า ให้บริการอย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง ซึง่ทกุเทศบาลยอมรับวา่มีบางภารกิจท่ียงัต้องมีการปรับปรุงแก้ไข  

ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล
แตเ่พียงผิวเผินและคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง มกัมีความเข้าใจแตเ่พียงวา่ การให้บริการด้าน
สาธารณูปโภคตา่ง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน เป็นหน้าท่ีหลกัของเทศบาล แตแ่ท้จริงแล้ว เทศบาล
ทีหน้าท่ีมากมาย เช่น อ านาจในการตราเทศบญัญัติ มีประชาชนจ านวนน้อยมากท่ีรู้ว่าเป็นอ านาจ
ของเทศบาล นอกจากประชาชนจะขาดความเข้าใจท่ีถูกต้องครบถ้วนเก่ียวกับอ านาจหน้าท่ีของ
เทศบาลแล้ว หน่วยงานของเทศบาลเองยงัขาดความสามารถในการท่ีจะส่ือสารท าความเข้าใจใน
เร่ืองอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลให้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง ปัญหาดงักล่าวส่งผลให้ประชาชน
ขาดการเล็งเห็นความส าคญัของการปกครองท้องถ่ินในรูปแบบเทศบาล ส่งผลให้ขาดความสนใจท่ี
จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เกิดทัศนคติท่ีว่าการบริหารงานของเทศบาลนัน้เป็นเร่ืองของ
เจ้าหน้าท่ีไม่เก่ียวกบัตนเอง จากหลกัการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถ่ิน หากประชาชนไม่เข้าใจถึง
อ านาจหน้าท่ีของเทศบาล ไมรั่บรู้ถึงความส าคญัของการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแล้ว การกระจายอ านาจดังกล่าวก็เป็นเพียงแค่การกระจายอ านาจจากรัฐบาลไปยัง
ผู้ บริหารท้องถ่ินเท่านัน้ หาได้กระจายอ านาจให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายไม ่

ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดส านึกรับผิดชอบในเทศบาล ได้แก่ กฎหมายบัญญัติหน้าท่ีและ
บทบาทงานในแตล่ะด้านของเทศบาลไว้อย่างชดัเจน ในการด าเนินงานมีการก าหนดมาตรฐานการ
ให้บริการ โดยระบเุป็นตวัชีว้ดั KPIs เป็นตวัก ากบัการด าเนินงาน รวมถึงมีการใช้เคร่ืองมือทางการ
บริหาร เชน่ One Stop Service การบริการแบบมี Service Mind และนายกเทศมนตรีส่วนใหญ่จบ
การศกึษาทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ท่ีสามารถน าความรู้มาประยกุต์ใช้ในการจดั
องค์การและแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลได้เป็นอย่างดี ส่วน ปัจจัยท่ีเป็น
อปุสรรคส าคญัตอ่ส านึกรับผิดชอบของเทศบาล ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนด้านงบประมาณ และ
จ านวนบคุลากรท่ีไมเ่พียงพอตอ่การท าหน้าท่ีให้บริการคลอบคลมุทกุพืน้ท่ี 
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5.1.6 ความคุ้มค่า 
 เทศบาลยงัไมมี่การใช้หลกัความคุ้มคา่เข้ามาใช้ในเทศบาลอยา่งแท้จริง เน่ืองจากหลกัการ
ของความคุ้มคา่ คือ การบริหารจดัการและการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากดัเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุ
แก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้มีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์ สินค้าและบริการท่ีมี
คณุภาพสามารถแข่งขนัได้ในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรให้สมบรูณ์ ประกอบด้วยต้องมีการประหยดั 
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และต้องมีความสามารถในการแข่งขนั ถึงจะเป็นตวัชีว้ดัว่า
มีการด าเนินงานอย่างคุ้มค่า โดยการประหยดันัน้ อาจประกอบด้วย การท างานและผลตอบแทน
บคุลากรเป็นไปอยา่งเหมาะสม การไมมี่ความขดัแย้งเร่ืองผลประโยชน์ การมีผลผลิตหรือบริการได้
มาตรฐาน การมีการตรวจสอบภายในและการจัดท ารายงานการเงิน การมีการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาจประกอบด้วยมีการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการใช้ผลตอบแทนตามผลงาน  
ด้านความสามารถในการแข่งขนั อาจมีนโยบาย แผน วิสยัทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมาย มีการเน้น
ผลงานด้านบริการ มีการประเมินผลการท างาน ผู้บริหารระดบัสงูมีสภาวะผู้น า แตใ่นความเป็นจริง
แล้วถึงแม้เทศบาลจะมีนโยบายในการให้ร่วมกันใช้วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้แล้วหมดไปอย่างประหยัด      
มีการน ากลบัมาใช้ซ า้ แตก็่ยงัมีการน าของหลวงไปใช้เป็นของส่วนตวั และในการด าเนินนโยบาย
ต่าง ๆ มีการด าเนินงานท่ีไม่สามารถวดัความคุ้มค่าในรูปแบบของตวัเงินได้ หรือหากวดัได้ก็เป็น
โครงการท่ีไม่คุ้มค่า แต่เทศบาลจ าเป็นต้องท า เน่ืองมาจากเป็นนโยบายในการรักษาฐานคะแนน
ของนกัการเมือง คุ้มคา่หรือไมคุ่้มคา่ หากสง่ผลตอ่ฐานคะแนนเสียง นกัการเมืองท้องถ่ินก็ท า 

ทกุเทศบาลมีมาตรการในการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างประหยดั ปริมาณคนน้อย
กวา่งาน โดยพนกังานเทศบาลต้องมีการปฏิบตัหิน้าท่ีได้ในหลาย ๆ ต าแหนง่เพ่ือให้สามารถท างาน
ทดแทนกันได้ เทศบาลได้มีความพยายามในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือลดขัน้ตอน    
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีมีความ
หลากหลาย แต่ท้ายท่ีสุดก็ยงัไม่มีความคุ้มค่าในการบริหารงาน เน่ืองจากขึน้อยู่กับการตดัสินใจ
ของผู้บริหารท้องถ่ิน ซึ่งเป็นนกัการเมืองท้องถ่ิน บางกิจกรรมตดัสินใจโดยไม่ค านึงถึงความคุ้มค่า 
แตค่ านงึถึงผลประโยชน์หรือคะแนนเสียงของตนเอง 

ปัจจยัท่ีสง่เสริมให้เกิดความคุ้มคา่ในเทศบาล ได้แก่ การใช้มาตรการประหยดั เช่น การใช้
กระดาษซ า้อีกหนึ่งหน้า การก าหนดเวลาเปิดปิดเคร่ืองปรับอากาศ มีการจดัการประชมุตดิตามงาน
เพ่ือให้พนักงานใช้เวลาท างานให้คุ้มค่า จัดสรรคนให้ตรงกับงานเพ่ือเป็นการลดข้อผิดพลาดท่ี
อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงมาตรการในการรักษาก าลงัคน ไม่เพิ่มอตัราก าลงัคน โดยใช้การพฒันาทกัษะ 
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ให้คนหนึ่งคนท างานได้หลายหน้าท่ี (Multi Skill) พฒันาคนให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึน้ ท างานได้
ปริมาณมากและหลายประเภทมากขึน้ ใช้วิธีลดขัน้ตอนในการปฏิบตังิาน เพ่ือให้การท างานเป็นไป
อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึน้ ใช้การวัดความคุ้มค่าของโครงการจากการส ารวจความพึงพอใจและ
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงการจัดการอบรมให้แก่
นายกเทศมนตรีของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย ส่วนปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคส าคัญต่อหลักความคุ้ มค่าของเทศบาล ได้แก่ 
มาตรการประหยดัท่ีน ามาใช้ขึน้อยู่กบัความร่วมมือของพนกังานแตล่ะคน และปัญหาจากแรงต้าน
ของบคุลากรในระยะแรก จากการเปล่ียนแปลงระบบการท างานเพ่ือให้เกิดความคุ้มคา่มากยิ่งขึน้ 
 
 อาจกล่าวสรุปได้ว่า ธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กรณีศกึษาเทศบาลในอ าเภอธญับรีุ ยงัไมเ่ป็นไปตามหลกัทฤษฎีธรรมาภิบาลอยา่งแท้จริง จากการ
น าธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานนัน้ สิ่งสุดท้ายท่ีนายกเทศมนตรีคาดหวังจะได้รับคือ 
คะแนนเสียงจากประชาชน ส่วนปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล คาดหวงัจากการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาล คือ การท่ีหน่วยงานได้รับรางวลัในการบริหารจดัการในด้านต่าง ๆ ท่ีจะสะท้อน
ให้เห็นถึงผลการปฏิบตัิงานตามแนวทางธรรมาภิบาล รวมถึงการท่ีเป็นคนโปรดหรือเป็นท่ีถูกอก
ถกูใจ พอใจของนายกเทศมนตรี ท่ีสามารถรับนโยบายจากนายกเทศมนตรีมาสู่การปฏิบตัิงานท่ี
บรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

การศกึษาเร่ือง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน กรณีศกึษา
เทศบาลในอ าเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี เป็นการศกึษาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ข้อค้นพบท่ี
ได้จากการศึกษาดังกล่าว จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลเทศบาล มี
ประโยชน์ตอ่เทศบาล และมีประโยชน์ตอ่ประชาชนในท้องถ่ิน ดงันี ้
 1) ผู้น าฝ่ายการเมือง หรือ นายกเทศมนตรี ต้องเป็นผู้ ท่ีมีวิสยัทศัน์ มองการณ์ไกล เป็นทัง้
นกับริหาร นกัยทุธศาสตร์ และนกัการเมือง กล่าวคือ สืบเน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
หน่วยงานของภาครัฐท่ีอยู่ใกล้ชิดกบัประชาชนมากท่ีสดุ ใกล้ชิดทัง้ทางด้านกายภาพและด้านจิตใจ 
โดยใกล้ชิดด้านกายภาพคือ ท าเลท่ีตัง้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตัง้อยู่ในชมุชนท้องถ่ิน สง่ผล
ดีต่อการไปมาหาสู่หรือมีความง่ายในการเข้าถึง ประชาชนสามารถไปติดต่อได้อย่างสะดวก 
ใกล้ชิดด้านจิตใจคือ คณะผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือแม้กระทัง่ข้าราชการประจ า
หรือพนกังานท้องถ่ิน เป็นคนในพืน้ท่ีนัน้ ซึง่ส่งผลดีตอ่การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในส่วนท่ีบุคคลเหล่านีจ้ะเป็นผู้ ท่ีเข้าใจสภาพบริบทของท้องถ่ินของตนได้เป็นอย่างดี ท าให้ในการ
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ตดัสินใจด าเนินนโยบายใด ๆ ของผู้บริหารท้องถ่ินและการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีตา่ง ๆ เป็นไป
ด้วยความเข้าใจในสภาพของปัญหา ความเดือดร้อน ความจ าเป็น และความต้องการของท้องถ่ิน 
โดยมีสมาชิกสภาท้องถ่ินซึ่งเป็นตวัแทนของคนในท้องถ่ินเป็นผู้คอยตรวจสอบการท างานของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอีกทาง และมีข้าราชการหรือพนักงานท้องถ่ิน เป็นผู้ ขับเคล่ือนน า
นโยบายตา่ง ๆ ไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดงันัน้ในการท่ีจะน าพาองค์กรปกครอง
ท้องถ่ินให้สามารถขบัเคล่ือนไปข้างหน้าได้อยา่งมีศกัยภาพนัน้ นายกเทศมนตรีจะต้องเป็นผู้น าท่ีมี
วิสัยทัศน์ เป็นนักบริหาร เป็นนักยุทธศาสตร์ และเป็นนักการเมือง ท่ีรู้ว่าจะน าพาองค์กรไปใน
ทิศทางใด ด้วยวิธีใด ต้องบริหารองค์กรเช่นไร มีกลวิธีในการจงูใจให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กรเช่นไร โดยท่ีการน าองค์กรไปยงัทิศทางท่ีต้องการนัน้ต้องมีการขบัเคล่ือนไป
พร้อม ๆ กบัชมุชนท้องถ่ินด้วย ต้องมีการประสานความร่วมมือระหวา่งกนั ในการร่วมน าพาท้องถ่ิน
ให้มีการพัฒนาและยั่งยืน จะละเลยภาคประชาชนไม่ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้
นายกเทศมนตรีเป็นบุคคลส าคญัในการน าธรรมาภิบาลไปใช้ในเทศบาล เพราะถ้าผู้น าองค์กร
ตระหนกัและเล็งเห็นถึงความส าคญัของการน าธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหาร เทศบาลนัน้ ๆ ก็
ย่อมจะประสบความส าเร็จในการน าธรรมาภิบาลไปใช้ มากกว่าหน่วยงานท่ีนายกเทศมนตรีไม่ได้
ให้ความส าคญักบัการน าธรรมาภิบาลไปใช้ในเทศบาล  
 2) ฝ่ายข้าราชการประจ า ได้แก่ ปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล และหวัหน้าส่วนราชการ 
เป็นกลไกส าคญัในการน านโยบายจากฝ่ายการเมืองไปสูก่ารปฏิบตัิ เน่ืองจากข้าราชการประจ าจะ
เป็นผู้ บังคบับัญชาโดยตรงของเจ้าหน้าท่ีผู้ ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ซึ่งหากข้าราชการประจ า     
ไม่น าเอานโยบายท่ีผู้บริหารได้มอบหมายไว้ ไปสู่การถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานระดบั
ตา่ง ๆ แล้ว นโยบายเหล่านัน้ก็ไม่มีทางท่ีจะประสบความส าเร็จได้เลย รวมทัง้ข้าราชการประจ า
ระดบัสงูเหล่านีจ้ะเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบงานประจ าของเทศบาล ซึ่งต้องรับผิดชอบดแูลการปฏิบตัิงาน
ต่าง ๆ ของเทศบาลให้เป็นไปตามหนงัสือสัง่การจากหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานอ่ืนซึ่งมี
หน้าท่ีก ากบัดแูลเทศบาล ดงันัน้ฝ่ายข้าราชการประจ ามีหน้าท่ีตอบสนองนโยบายจากสองทางคือ 
จากผู้บริหารซึ่งมาจากการเลือกตัง้ของประชาชนในท้องถ่ิน และจากหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ี
ก ากับดูแลเทศบาล ซึ่งความน่าสนใจอยู่ท่ีการให้ความส าคัญของข้าราชการประจ าว่าจะให้
ความส าคัญกับนโยบายจากผู้ บริหารหรือระเบียบปฏิบัติจากหน่วยงานส่วนกลางมากกว่ากัน      
ซึ่งในการจะท าให้นโยบายจากทัง้สองทางไปด้วยกันได้ ข้าราชการประจ าต้องใช้ศาสตร์และศิลป์
ควบคู่กันเป็นอย่างมาก เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองได้ทัง้นโยบายจากผู้ บริหารและระเบียบ 
ขัน้ตอนต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานจากส่วนกลางได้ก าหนดลงมา ซึ่งในการน าธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
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บริหารงานหรือด าเนินงานในกระบวนการตา่ง ๆ ของเทศบาลนัน้ ฝ่ายข้าราชการประจ าถือว่าเป็น
กุญแจส าคัญอีกดอกหนึ่งในการน าธรรมาภิบาลไปใช้ เพราะเป็นผู้ ควบคุมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลกัการ ซึ่งหากข้าราชการประจ าเล็งเห็นความส าคญัของการใช้
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานแล้ว ก็จะเกิดมาตรการในการผลกัดนัให้มีการใช้ธรรมาภิบาลอย่าง
จริงจงัขึน้ในหนว่ยงาน 
 3) เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล หรือพนักงานเทศบาล เป็นผู้ ปฏิบัติงานในทุก ๆ ภารกิจของ
เทศบาล ซึ่งในการด าเนินงานของผู้ปฏิบตัิงานหากมีความเข้าใจว่างานท่ีได้กระท าไปนัน้เป็นไป
เพ่ือการใด ตอบสนองต่อเป้าหมายใดขององค์กร และผลลพัธ์ท้ายท่ีสุดแล้วจะเกิดผลดีต่อสงัคม
อย่างไร เม่ือรู้เป้าหมาย ทราบทิศทาง และมีการให้ค าแนะน าปรึกษาจากหวัหน้างาน เจ้าหน้าท่ี
ของเทศบาลจะสามารถปฏิบตัิงานในหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง เต็มศกัยภาพ เป็นก าลงัส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนองค์กร เพราะถือว่าเป็นกลไกในการปฏิบตัิงาน ซึ่งในการน าธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
ด าเนินงานของเทศบาลนัน้ หากเจ้าหน้าท่ีได้รับทราบนโยบายท่ีมีความชดัเจนจากผู้บริหาร ได้รับ
มอบหมายให้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจน ก็จะมีการน านโยบายไปสูก่ระบวนการปฏิบตัติามท่ี
ได้รับมอบหมาย โดยหากเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลมีความรู้ ความเข้าใจในงานท่ีปฏิบตัิ และทราบถึง
ความส าคญัของการน าธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบตัิงานจะท าให้เกิดการยอมรับน าธรรมาภิบาล
ไปใช้ในการด าเนินงานอย่างไม่มีการตอ่ต้าน หรือเกิดการตอ่ต้านน้อย เพราะท้ายท่ีสดุเม่ือผู้บริหาร
ท้องถ่ินมีนโยบายท่ีชดัเจน เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลก็ต้องมีการปฏิบตัิตามนโยบายอย่างหลีกเล่ียง
ไมไ่ด้ เป็นไปตามกระบวนการท่ีองค์กรมีมาตรการให้ปฏิบตัิตาม  
 4) ประชาชนในท้องถ่ิน ภาคประชาสังคม มีบทบาทต่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างมาก 
เน่ืองจากเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ของเทศบาล 
เป็นลกูค้า เป็นผู้ รับบริการของเทศบาล เทศบาลจะคงอยู่ไม่ได้หากไม่มีประชาชน ซึ่งในกระบวนการ
น าธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของเทศบาลนัน้ ประชาชนในท้องถ่ินมีความส าคญัในด้าน
ของการเป็นผู้ ท่ีเทศบาลต้องมีหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อประชาชน ประชาชนเป็นแรงผลักดนัท่ี
ส าคญัท่ีท าให้เกิดกิจกรรมตา่ง ๆ เน่ืองจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องได้รับการแก้ไข 
ความต้องการในบริการสาธารณะของประชาชนเป็นสิ่งท่ีเทศบาลและนายกเทศมนตรีให้ความส าคญั
เป็นอนัดบัแรก ซึ่งหากประชาชนในท้องถ่ินมีการรับรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ตา่ง ๆ ของเทศบาล จะเป็นอีกวิธีการหนึง่ท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานของเทศบาลได้ 
โดยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนนัน้จะก่อให้เกิดผลดีทัง้ตอ่การบริหารงานของเทศบาล และ
ก่อให้เกิดผลดีตอ่การพฒันาท้องถ่ินโดยรวม กลา่วคือ เม่ือประชาชนเข้ามาร่วมประสานการท างาน 
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เข้ามารับรู้ รับฟัง ท าความเข้าใจร่วมกัน ช่วยกันคิดแก้ไขปัญหา หรือร่วมกันในการวางแผนเพ่ือ
พฒันาท้องถ่ิน จะท าให้เทศบาลได้รับรู้ทศันะ รู้คา่นิยม รู้ความคาดหวงัของประชาชนท่ีมีตอ่เทศบาล 
โดยประชาชนสามารถแจ้งปัญหา ความต้องการให้แก่เทศบาลได้ เทศบาลก็จะสามารถน าข้อมูล
ไปจดัโครงการเพ่ือตอบสนองตอ่ประชาชนตอ่ไป ประชาชนก็จะได้รับบริการสาธารณะท่ีถกูใจ ตรง
กบัความต้องการ เป็นการส่ือสารสองทาง ก่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกนั เกิดการร่วมมือร่วมใจใน
การพฒันาท้องถ่ินให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยัง่ยืน เพราะเป้าหมายคือการกินดีอยู่ดี มีคณุภาพชีวิตท่ี
ดีขึน้ของคนในท้องถ่ินนัน่เอง 
 5) ในการน าธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถ่ิน ผู้ บริหาร
ท้องถ่ินต้องมีการให้ความรู้เร่ืองธรรมาภิบาลแก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในท้องถ่ินได้รับ
ทราบ เพ่ือเป็นการปพืูน้ฐานให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วนในท้องถ่ินทราบถึงความส าคญัของ
ธรรมาภิบาล เน่ืองจากถ้าทกุภาคส่วนให้ความส าคญักบัการน าธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงาน
ขององค์กรแล้ว จะท าให้เกิดความจริงจงัในการน าธรรมาภิบาลไปใช้ในการด าเนินงานอยา่งแท้จริง 

6) การน าธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนัน้ ผู้บริหาร
ท้องถ่ินต้องตดัสินใจให้ค่าน า้หนกัว่าในแต่ละกิจกรรมท่ีเทศบาลจะด าเนินการนัน้ ให้ความส าคญั
กบัหลกัใด เน่ืองจากในบางกิจกรรมนัน้อาจต้องมีการชัง่น า้หนกัว่าจะด าเนินการเพ่ือตอบสนองตอ่
หลักการใด หากด าเนินการตามกฎระเบียบทุกขัน้ตอนในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอาจจะ
ลา่ช้า ไม่ทนัการณ์ หรือหากจะด าเนินการเพ่ือให้เกิดการประหยดั คุ้มคา่กบัจ านวนเม็ดเงิน อาจได้
บริการสาธารณะท่ีไม่เพียงพอและอาจไม่ใช่สิ่งท่ีประชาชนต้องการ ซึ่งในการน าธรรมาภิบาลไปใช้
ในการบริหารให้ครบทุกหลักในการด าเนินการเร่ืองเดียวเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างจะล าบากเช่นกัน
ในทางปฏิบตั ิ
  
 5.1.7 ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัในการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน เป็นเร่ือง
ของคน กระบวนการ และผลลพัธ์ กล่าวคือ เร่ืองของคน เป็นการยอมรับจากผู้ปฏิบตังิาน เน่ืองจาก
ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นคนท่ีน าหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติลงมือท า  หากผู้ปฏิบัติงานไม่ให้
ความส าคญัรวมถึงไม่ปฏิบตัิตามธรรมาภิบาลแล้ว ธรรมาภิบาลก็เกิดขึน้ยาก  ส่วนในเร่ืองของ
กระบวนการนัน้ เป็นเร่ืองของหลกัขัน้ตอนการปฏิบตัิท่ีมีความละเอียด ค านึงถึงหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ 
ซึง่กระบวนการในการท าให้เกิดธรรมาภิบาลนัน้เป็นเร่ืองยุง่ยาก มีความซบัซ้อน เก่ียวพนัขึน้อยู่กบั
หลาย ๆ ปัจจยั และเร่ืองของผลลพัธ์นัน้ เป็นเร่ืองท่ีในบางครัง้การด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
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ท่ีได้ก าหนดไว้ ด้วยข้อจ ากดัตา่ง ๆ ซึ่งบางครัง้เป้าหมายในการบรรลธุรรมาภิบาลอาจไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน หลักธรรมาภิบาลบางข้อเป็น
อุปสรรคในการบรรลุธรรมาภิบาลอีกข้อ เช่น หลักนิติธรรมอาจไม่สนับสนุนหลักการมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงในบางบริบท หลกัความคุ้มคา่ไม่สนบัสนนุหลกัการมีส่วนร่วม เป็นต้น ซึ่งในการแก้ไข
ปัญหาและอปุสรรคท่ีส าคญัในการจะท าให้บรรลธุรรมาภิบาลในเทศบาล คือ การพูดคยุชีแ้จงให้
เห็นความส าคญัและการสร้างจิตส านกึให้เกิดขึน้แก่ประชาชนทกุกลุม่ 

 
5.1.8 ผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
ผลกระทบตอ่การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ท าให้การบริหารจดัการมีความโปร่งใส 

ประชาชนตรวจสอบได้ และมีความยตุธิรรม ท าให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนได้ ประชาชนเกิด   
ความเช่ือมั่นและศรัทธา เพราะได้รับผลประโยชน์ตรงตามท่ีต้องการ มีความสุข และมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีขึน้ ส่งผลระยะยาวต่อสังคม และช่วยให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ    
ส่วนผลกระทบต่อองค์กร ท าให้การด าเนินงานของเทศบาลมีกลไกและกฎเกณฑ์ท่ีดี มีระบบ        
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล           
เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ท าให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสามารถตอบสนอง   
ทนัต่อการเปล่ียนแปลง ซึ่งจะท าให้เทศบาลมีความน่าเช่ือถือ ส่งเสริมให้องค์กรมีภาพลกัษณ์ท่ีดี 
เพิ่มโอกาสและคณุคา่ให้กบัเทศบาลในระยะยาว และผลกระทบตอ่ตวัของผู้บริหารท้องถ่ินคือ ท า
ให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ได้เป็นบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับจากท้องถ่ิน และเป็นการปูทางของ
นายกเทศมนตรีส าหรับการเลือกตัง้ในครัง้ตอ่ไป 
  
5.2 อภปิรายผลการศึกษา 
 
 จากผลการศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน 
กรณีศกึษาเทศบาลในอ าเภอธญับรีุ ยงัไมเ่ป็นไปตามหลกัทฤษฎีธรรมาภิบาลอยา่งแท้จริง จากการ
น าธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานนัน้ สิ่งสุดท้ายท่ีนายกเทศมนตรีคาดหวังจะได้รับคือ 
คะแนนเสียงจากประชาชน ส่วนปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล คาดหวงัจากการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาล คือ การท่ีหน่วยงานได้รับรางวลัในการบริหารจดัการในด้านต่าง ๆ ท่ีจะสะท้อน
ให้เห็นถึงผลการปฏิบตัิงานตามแนวทางธรรมาภิบาล รวมถึงการท่ีเป็นคนโปรดหรือเป็นท่ีถูกอก
ถกูใจ พอใจของนายกเทศมนตรี ท่ีสามารถรับนโยบายจากนายกเทศมนตรีมาสู่การปฏิบตัิงานท่ี
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บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สามารถอภิปรายถึงสาเหตุท่ีธรรมาภิบาลยังไม่สามารถเกิดขึน้ใน
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอย่างแท้จริงได้ ดงันี ้

หนึ่ง สืบเน่ืองมาจากระบบการเมืองการปกครองของไทย ท่ีประเทศไทยมีการปกครอง
แบบรวมศูนย์อ านาจการปกครองไว้ท่ีศูนย์กลาง นับตัง้แต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นต้นมา กล่าวคือ  
สมยักรุงสโุขทยัมีการจดัการปกครองในรูปแบบพ่อปกครองลกู โดยมีพระเจ้าแผน่ดนิเป็นผู้ปกครอง 
มีประชาชนเป็นผู้อยู่ใต้ปกครอง มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนัเปรียบเสมือนพ่อกบัลกู เม่ือประชาชนมี
ความเดือดร้อนสามารถไปร้องทุกข์ต่อพระเจ้าแผ่นดินได้โดยตรง ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา       
มีการปกครองแบบสมมุติเทพ ซึ่งถือว่าพระเจ้าแผ่นดินมีฐานะเป็นเทพเจ้าท่ีอวตารมาจากสวรรค์ 
ต่อเน่ืองมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พอถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 5 ได้ทรงปฏิรูปการปกครองในปี พ.ศ. 2435 ยกเลิกระบบจตสุดมภ์ แล้วจดัตัง้กระทรวง 
ทบวง กรม ขึน้มาแทน ซึ่งถือว่าเป็นการวางรากฐานส าคญัของการจดัระเบียบการบริหารราชการ
แผ่นดินในระยะต่อมา โดยเฉพาะยิ่งการบริหารราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคท่ีเน้นการรวม
อ านาจสูศ่นูย์กลาง แตร่ะบอบการปกครองของไทยก็ยงัคงเป็นการปกครองท่ีอ านาจสูงสดุรวมอยู่ท่ี
องค์พระมหากษัตริย์ อ านาจในการปกครองประเทศไม่ได้กระจายไปสู่ประชาชน จนกระทัง่เม่ือ
วนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้มีคณะราษฎร์ใช้ก าลงัเข้ายึดอ านาจการปกครองจากรัฐบาลเพ่ือ
เปล่ียนแปลงการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย
โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา ตัง้แต่การปฏิรูประบบราชการสมัย ร. 5 
จนถึงการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ช่วงนีรั้ฐก็ยังรวมศูนย์อ านาจการปกครองไว้ท่ี
ส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ มีการจดัตัง้กระทรวง ทบวง กรม ตา่ง ๆ มีการแบง่อ านาจให้ภูมิภาค และ
กระจายอ านาจให้ท้องถ่ินยังมีน้อย โดยมีการจัดตัง้สุขาภิบาลกรุงเทพฯ กับสุขาภิบาลหัวเมือง   
อาจนับได้ว่าการรวมศูนย์อ านาจการปกครองของไทยมีมาอย่างยาวนาน ส่งผลต่อสังคมไทยท่ี
ประชาชนยงัเคยชินกบัการได้รับการดแูลจากรัฐมากกว่าจะดแูลท้องถ่ินตนเอง ส่งผลให้ขาดสิทธิ
เสรีภาพอย่างแท้จริง ขดัต่อหลกัการกระจายอ านาจ ถึงแม้ไทยจะเปล่ียนแปลงการปกครอง ในปี 
พ.ศ. 2475 แล้วก็ตาม จนกระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2540 ท่ีไทยเร่ิมให้ความส าคญัต่อการกระจายอ านาจ
การปกครองสู่ท้องถ่ิน แต่ก็เป็นเพียงแคจุ่ดเร่ิมต้นในการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถ่ิน ยงั
อยู่ในขัน้ล้มลุกคลุกคลาน ยงัไม่เป็นสงัคมท่ีการกระจายอ านาจการปกครองลงไปสู่ท้องถ่ินอย่าง
แท้จริง เป็นข้อจ ากดัในการน าธรรมาภิบาลไปปรับใช้ในการบริหารงานของเทศบาล เน่ืองจากเคย
ชินกบัการบริหารงานแบบ Top-Down การมีส่วนร่วมจึงไม่เกิด สงัคมไทยยงัก้าวไม่พ้นการปกครอง
แบบรวมศนูย์อ านาจไว้ท่ีศนูย์กลาง 
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สอง ระบบอุปถมัภ์ในสงัคมไทย ระบบอปุถมัภ์ (The Patron-Client System) เป็นระบบท่ี
อยู่ในสงัคมจารีตนิยม ระบบอปุถมัภ์เกิดจากความเหล่ือมล า้ของมนษุย์ในด้านความมัง่คัง่ สถานะ 
อ านาจ จิตใจ ศีลธรรมและจริยธรรม ผู้อปุถมัภ์ (Patron) จะเป็นผู้ ท่ีอยู่ในฐานะเอือ้อ านวยประโยชน์
ได้ทัง้ในอ านาจทางการเมือง ต าแหน่งหน้าท่ีราชการ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สถานะทางสงัคม 
ส่วนผู้ อยู่ใต้อุปถัมภ์ คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีต้องอาศัยผู้ อุปถัมภ์เพ่ือผลประโยชน์ดังกล่าว    
โดยกว้าง ๆ กล่าวได้ว่าเป็นระบบความสมัพนัธ์ของคน 2 ฝ่ายซึ่งมีความไม่เท่าเทียมกัน ฝ่ายท่ีอยู่
เหนือกว่าคือ มีทรัพยากรมากกว่า หรือสูงศกัดิ์ มีอ านาจมากกว่า จะอยู่ในฐานะอปุถมัภ์ ฝ่ายท่ีอยู่
ต ่ากว่าคือ ผู้ ท่ีมีทรัพยากรน้อยกว่า หรือมีอ านาจด้อยกว่าจะเป็นผู้ ใต้อุปถัมภ์ ต่างฝ่ายต่างมีการ
แสวงหาแลกเปล่ียนผลประโยชน์กนัในลกัษณะต่างตอบแทน ซึ่งขึน้อยู่กบัความสมคัรใจของคนทัง้ 
2 ความสมัพนัธ์ลกัษณะนีด้ ารงอยู่ได้ ไม่ใช่เพียงเพราะต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เท่านัน้ แตต้่องมี
อดุมการณ์ท่ีชว่ยจรรโลงความสมัพนัธ์นีเ้อาไว้  

โครงสร้างศักดินา ระบบเจ้าขุนมูลนาย เป็นท่ีมาของการเกิดระบบอุปถัมภ์ของไทย 
กล่าวคือ โครงสร้างศกัดินาแบ่งคนออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มมูลนายและกลุ่มไพร่ กลุ่มมูลนายมี
สถานภาพโดยก าเนิด มีต าแหน่งลดหลัน่ลงไปเร่ือย ๆ และขนุนางคือคนท่ีถวายตวัรับใช้แล้วได้รับ
ยศถาบรรดาศักดิ์บรรจุสูงขึน้เร่ือย ๆ การพาไปถวายตัวกับกษัตริย์ก่อให้เกิดระบบอุปถัมภ์ขึน้   
ส่วนกลุ่มไพร่ก็รับการอุปถัมภ์จากกลุ่มมูลนายผ่านการยกเว้นแรงงาน การได้รับการปกป้อง
คุ้มครอง โอกาสในการเปล่ียนสถานภาพทางการเมือง โดยแลกเปล่ียนผ่านรูปแบบของการให้
แรงงาน ให้ทรัพยากรต่าง ๆ เสริมศกัดิ์ศรี บารมี หรือให้ความจงรักภักดี ดงันัน้ โครงสร้างระบบ
อปุถัมภ์จึงส่งผลกระทบกับความเช่ือ ค่านิยม พฤติกรรมของคนไทย นับแต่นัน้เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบนั อาจกล่าวได้ว่า ความสมัพันธ์แบบอุปถัมภ์ การยอมรับความแตกต่างในเร่ืองฐานะของ
บุคคล การเน้นการพึ่งผู้ อ่ืนและการยึดมั่นตัวบุคคล ยังคงมีอิทธิพลต่อการปกครองเร่ือยมา         
ดงัจะเห็นได้วา่ลกัษณะเจ้าขนุมลูนายยงัคงอยูใ่นระบบราชการไทยคอ่นข้างมาก ข้าราชการจ านวน
ไมน้่อยมีความรู้สึกวา่ ตนเป็นนายของประชาชน เหมือนดงัเชน่ มลูนายเป็นนายของพวกไพร่ ทัง้ ๆ 
ท่ีตามแนวคิดของการจดัการภาครัฐแนวใหม่ ข้าราชการไม่ได้เป็นนายของประชาชน หากแต่เป็น
ผู้น าบริการตา่ง ๆ ของรัฐไปสูป่ระชาชน ภายใต้ขอบเขตแห่งอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐ 
โดยข้าราชการจะได้รับเงินเดือนเป็นผลตอบแทนในการปฏิบตัิงาน เงินเดือนเหล่านีไ้ด้มาจากภาษี
ของประชาชน ข้าราชการจึงมีฐานะเป็นผู้ รับใช้ประชาชน แตส่ิ่งท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทยกลบักลายเป็น
วา่ ข้าราชการรู้สกึว่าตนเป็นนายของประชาชน และทางฝ่ายประชาชนเองก็ยอมรับวา่ มีความรู้สึก
ต่อข้าราชการเหมือนดงัเป็นมูลนายของตน มีความกลัวเกรง นอบน้อม และเคารพเช่ือฟังระบบ



156 
 

ราชการ ข้าราชการจึงมีอิทธิพลในการควบคมุความคิดและพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน
เหมือนระบบไพร่เคยควบคุมความคิดอ่านและวิถีชีวิตของไพร่ในสังคมสมัยเก่า  สิ่งเหล่านีเ้ป็น
อปุสรรคตอ่การพฒันาการเป็นธรรมาภิบาลของเทศบาล 

สว่นในด้านความสมัพนัธ์ระหว่างข้าราชการผู้ ใหญ่กบัข้าราชการผู้ น้อยภายในระบบราชการ
ก็ได้รับอิทธิพลลักษณะความสัมพันธ์ของระบบไพร่อยู่ไม่น้อย ระบบราชการไทยยงัคงยึดมั่นใน
ความผูกพนักนัเป็นเชิงส่วนตวัตามลกัษณะความสมัพนัธ์แบบอปุถมัภ์มากกว่าจะมีความสมัพนัธ์
กนัเป็นทางการตามกฎระเบียบท่ีได้วางไว้ และมีแนวโน้มท่ีจะปฏิบตัิราชการตามค าสัง่ของหวัหน้า
โดยไม่มีการโต้แย้ง และไม่มีความคิดริเร่ิมใด ๆ เหมือนเช่นมูลนายระดบัล่างปฏิบตัิต่อมูลนาย
ระดบัสงูในสงัคมสมยัเก่า สะท้อนให้เห็นเดน่ชดัตอ่เน่ืองมาจนปัจจบุนัจากค ากล่าวท่ีว่า “ได้ครับพ่ี 
ดีครับนาย สบายครับผม เหมาะสมครับท่าน” ท าให้เป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงต่อการน า       
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานของเทศบาล 
 นอกจากลักษณะเจ้าขุนมูลนายท่ีปรากฏอยู่ในระบบราชการแล้ว การอุปถัมภ์ค า้ช ู      
การเน้นการพึ่งผู้ อ่ืน การยึดมั่นในตวับุคคล ยังคงมีอิทธิพลอยู่มากในสงัคมไทย ดงัจะเห็นได้ว่า 
บคุคลใดแม้ว่าจะมีความสามารถมากเพียงใด หากไม่ได้รับการอุปถมัภ์ค า้ชจูากผู้ ใหญ่ท่ีมีอ านาจ
แล้วก็มีโอกาสน้อยมากท่ีจะเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานอย่างเต็มท่ี ความสามารถใน
การฝากเนือ้ฝากตวักบัผู้ มีอ านาจจึงเป็นปัจจยัส าคญัอีกประการหนึ่งตอ่การเล่ือนต าแหน่งการงาน
และการเล่ือนฐานะในสงัคม 
 นอกจากนัน้ ชนชัน้น าทางการเมืองและชนชัน้น าทางเศรษฐกิจก็มีความสัมพันธ์กัน ใน
รูปแบบของการแลกเปล่ียนประสานผลประโยชน์ซึง่กนัและกนัอยา่งใกล้ชิด กล่าวคือ ชนชัน้น าทาง
การเมืองจะให้ความคุ้ มครองช่วยเหลือแก่กิจการทางด้านธุรกิจของชนชัน้น าทางเศรษฐกิจ         
ในขณะเดียวกันชนชัน้น าทางเศรษฐกิจก็จะให้ผลตอบแทนแก่ชนชัน้น าทางการเมืองในรูปของ
เงินตรา ความสมัพนัธ์แบบอปุถมัภ์จึงยงัคงมีอยูท่่ามกลางความเจริญก้าวหน้าของสงัคมสมยัใหม ่
เพียงแตรู่ปแบบความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้อปุถมัภ์และผู้อยูใ่ต้อปุถมัภ์ท่ีมีอยูเ่หมือนว่าจะเน้นคา่นิยม
ในเร่ืองของ “การให้” เพ่ือ “แลกเปล่ียน” เป็นหลกั ความสมัพนัธ์ของชนชัน้น าทางการเมืองและชน
ชัน้น าทางเศรษฐกิจพฒันาจนกระทั่งเกิดรูปแบบท่ีนกัธุรกิจเข้ามาเล่นการเมืองเองเพ่ือให้ตนเอง
สามารถเข้ามาเป็นผู้ก าหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในสงัคมได้ ไม่ต้องพึ่งพาชนชัน้น า
ทางการเมืองอีกต่อไป กลายเป็นนักธุรกิจและนักการเมืองเป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งในบางครัง้
ก่อให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือการคอร์รัปชัน่เชิงนโยบาย 
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 ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ คือ ระบบอุปถัมภ์ในหมู่ญาติ ระบบ
อปุถัมภ์ในหมู่มิตรสหาย ระบบอปุถมัภ์ในองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน ก็จะส่งผล
ท าให้ระบบบริหารขาดประสิทธิภาพ การใช้ระบบอุปถัมภ์มากเกินไปก็อาจจะท าให้เกิดความ
ระส ่าระสาย เกิดการเสียขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานท่ีอยู่นอกวงอุปถัมภ์ได้
เชน่กนั และระบบอปุถมัภ์ระหวา่งอาชีพ  

ผู้ น าท้องถ่ินจะสร้างระบบอุปถัมภ์ของตนขึน้มา เช่น ผู้ อุปถัมภ์แต่ละคนจะมีอิทธิพล
เฉพาะด้าน ซึ่งอาจมีอิทธิพลทางด้านการเมือง หรือการฝากเข้าท างาน สะท้อนจากลักษณะ
พฤติกรรมจากนกัการเมืองท้องถ่ินท่ีนิยมการรับลูกหลานของตนเองหรือลูกหลานของหวัคะแนน
ภายในท้องถ่ินมาท างานในหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ิน น าไปสู่ปัญหาของการมีลกูจ้างท้องถ่ิน
จ านวนมากท่ีขาดศกัยภาพ (Incapable Local Official) ท่ีส่งผลต่อการปฏิบตัิงานให้ได้มาตรฐาน 
ไม่คุ้มค่า อาจเกิดความล าเอียงหรืออคติในการตัดสินใจ ไม่กล้าตักเตือน ส่งผลการผลิตภาพ
โดยรวมของเทศบาล ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ ระบบอุปถัมภ์ส่งผลในทางการเมือง ดังนี ้ระบบ
การเมืองมีลกัษณะของระบบอุปถัมภ์มากขึน้ การเมืองในลกัษณะเช่นนีจ้ะไม่มีพลงัเพียงพอท่ีจะ
ก่อให้เกิดการปฏิรูปของระบบได้ ท าให้ประชาชนไม่เข้าใจ Concept ของสาธารณะแต่เข้าใจ
ความสมัพนัธ์ส่วนตวั ขาดจิตสาธารณะ ไม่ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม ขาดความรับผิดชอบต่อ
สว่นรวม ฝ่าฝืนกติกาของสงัคม ไม่เข้าใจและยอมรับการตรวจสอบสาธารณะ เป็นอปุสรรคตอ่การ
น าธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงาน 

สาม ความสนใจการเมืองของประชาชน ประชาชนโดยทัว่ไปไม่คอ่ยให้ความสนใจในการ
ติดตามข่าวสารทางการเมืองมากนกั ประชาชนส่วนใหญ่ยงัคงมุ่งให้ความสนใจในการประกอบ
อาชีพของตนเอง และยังคงมีทัศนคติเก่ียวกับการมองการเมืองว่าเป็นเร่ืองไกลตวั ประชาชนให้
ความสนใจการเมืองในระดบัท้องถ่ินน้อยกว่าการเมืองระดบัชาติ ทัง้นี อ้าจมาจากสาเหตท่ีุส าคญั
คือ ส่ือและช่องทางการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แรงจูงใจด้าน
การเมืองให้เกิดขึน้กบัประชาชนในระดบัท้องถ่ินยงัมีน้อยอยู ่ไมท่ัว่ถึง และขาดประสิทธิภาพ  

ส่ี จิตส านึกของการเป็นพลเมือง ประชาชนยงัขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดความตระหนกั
ถึงสิทธิและหน้าท่ีท่ีพึงมีพึงปฏิบัติของตนเองว่า ตนเองมีสิทธิและหน้าท่ีอะไรบ้าง  จะประพฤติ
ปฏิบตัิให้ถกูต้องและสอดคล้องกบัสิทธิและหน้าท่ีของตนได้อย่างไร และขาดวิจารณญาณในการ
ตดัสินใจว่าการแสดงออกทางการเมืองของตนเองจะเกิดผลได้ ผลเสียตามมาอย่างไร ถูกต้อง 
เหมาะสมหรือไม่ ทัง้นีเ้น่ืองมาจากวิถีชีวิตของประชาชนมีลกัษณะของความประนีประนอมและมี
ความเกรงใจสงู ประชาชนยงัคงมีทศันคติตอ่ผู้บริหารเทศบาลในลกัษณะเป็นผู้ปกครองอยู่ จึงท า
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ให้ประชาชนยงัมีความรู้สึกนึกคิดว่าตนเป็นเพียงผู้ถกูปกครอง การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
จงึมีลกัษณะค าสัง่จากบนลงล่าง รวมถึงลกัษณะเฉพาะของประชาชนท่ีเป็นกลุ่มชนชัน้กลางขึน้ไป 
คือ กลุ่มข้าราชการ พนกังานทัง้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และธุรกิจส่วนตวัในเขตชุมชนเมือง
ตา่งมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองพอสมควร พอท่ีจะเข้าใจว่าตนเองมีสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างไร   
รู้ว่าการกระท าสิ่งใดเป็นการใช้สิทธิ การกระท าสิ่งใดเป็นการละเมิดสิทธิ เล็งเห็นความส าคญัของ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแตจ่ากภาระหน้าท่ีการงาน ลกัษณะการประกอบ 
อาชีพท าให้เป็นข้อจ ากดัในการเข้ามาร่วมด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ยากแก่การรวมตวั ส่วนประชาชน
ในกลุม่ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือแม่บ้าน มกัจะไม่เรียกร้องสิทธิ อาจมาจากสาเหตท่ีุเข้าใจ
วา่ตนเองยงัเป็นผู้ถกูปกครองจึงง่ายตอ่การถกูชกัจงูในการแสดงออกทางการเมืองในทางท่ีผิด แต่
ประชาชนกลุม่นีม้กัให้ความร่วมมือกิจกรรมตา่ง ๆ ของเทศบาลดี  

ห้า กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการต่าง ๆ ในท้องถ่ิน ความสมัพนัธ์ของกลุ่ม
ผลประโยชน์และกลุม่ท่ีไม่เป็นทางการ เช่น ครอบครัว ญาต ิเครือข่ายตา่ง ๆ พรรคการเมืองท้องถ่ิน 
พรรคการเมืองระดบัชาติ ส่ือมวลชน สิ่งเหล่านีล้้วนแล้วแต่เป็นข้อจ ากดัในการผลกัดนัและส่งเสริม
สนบัสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในท้องถ่ิน เน่ืองมาจากกลุ่มผลประโยชน์เหล่านีม้กัจะมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจของนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลทัง้ทางตรงและทางอ้อม ท าให้ในการ
ด าเนินนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน อาจไม่ได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มร้อย 
หรือในการบริหารงานก็อาจละเลยหรือมองข้ามการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลบ่อยครัง้ 
โดยรูปแบบท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจของนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารอาจอยูใ่นรูปของการ
กดดนั หรือการเอนเอียงไปตามท่ี เครือญาติ เพ่ือนร่วมรุ่น พันธมิตรทางการเมือง คู่ค้าทางธุรกิจ 
และผู้ มีผลประโยชน์ตา่งตอบแทน ต้องการ โดยกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการตา่ง ๆ 
มกัมีการสืบทอดอ านาจจากรุ่นสู่รุ่น เช่น การสืบทอดอ านาจจากพ่อสู่ลูก การสืบทอดอ านาจต่อ
จากเพ่ือน และมักมีการสะสมอ านาจของกลุ่มตนเองมาเป็นระยะเวลานานจนกระทั่งกลายเป็น
กลุม่ท่ีมีอิทธิพลในท้องถ่ิน 

ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้น าชมุชนนิยมไปตามงานตา่ง ๆ เพ่ือเป็นการ
รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มท่ีไม่ เป็นทางการต่าง ๆ เช่น งานศพ งาน
บวช งานแตง่งาน นยัหนึ่งเพ่ือเป็นการรักษาไว้ซึง่ฐานเสียงส าหรับในการเลือกตัง้ท่ีจะเกิดขึน้ในครัง้
ต่อ ๆ ไป โดยถือว่าเป็นการแสดงตวัให้เป็นท่ีรู้จกั ถือว่าเป็นบุญคณุต่อเจ้าภาพ ถ้าผู้ ใดเป็นท่ีรู้จกั
มากก็ย่อมจะได้คะแนนเสียงมากด้วยเช่นกัน ในทางกลับกันผู้สมัครรับเลือกตัง้คนใดก็ตามท่ีมี
สมคัรพรรคพวกน้อย ก็ยอ่มจะได้คะแนนเสียงน้อยตาม 
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หก การก าหนดวิสยัทศัน์และนโยบายของเทศบาลกบัการจดัสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินงาน 
เม่ือพิจารณาจากนโยบายและยุทธศาสตร์ของเทศบาลทัง้ 4 แห่งนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นการพฒันา
ด้านสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานภายในเขตเทศบาลด้านต่าง ๆ ส่วนยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับ       
ธรรมาภิบาลมีดงันี ้เทศบาลนครรังสิต ก าหนดไว้ในนโยบายข้อท่ี 1 ด้านการเมืองและการบริหาร  
ท่ีมีนโยบายท่ีจะบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลโดยให้เกิดความเสมอภาค ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพฒันาท้องถ่ิน การจัดให้มีเวทีประชาคม ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ิน ปรับปรุงการจดัท า
บริการสาธารณะในส่วนการให้บริการประชาชนให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค
และเป็นธรรม โดยน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการบริหารจดัการ ส่งเสริมจริยธรรม วฒันธรรม
การให้บริการของพนกังานเทศบาลเพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการท่ีดี ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว 
และประทบัใจ ส่วนเทศบาลเมืองสนัน่รักษ์ ก าหนดไว้ในนโยบายด้านการบริหารงานเทศบาล โดย
บริหารงานด้วยความซ่ือสตัย์ โปร่งใส จริงใจ ตรวจสอบได้ และค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถ่ินเป็นส าคญั ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ินตามระบอบประชาธิปไตย 
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล อันได้แก่ นิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม 
ส านึกรับผิดชอบ และความคุ้มค่า พฒันาบคุลากรของเทศบาลเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการ
งานพัฒนาและสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ ให้บริการแก่ประชาชน ท าให้งานมีมาตรฐาน และ
ประทับใจแก่ผู้ มารับบริการ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาและ
โครงการส าคญั ๆ ของเทศบาล โดยการเปิดเวทีประชาคม ด้านเทศบาลเมืองบงึย่ีโถ ได้ก าหนดไว้ว่า 
ผู้บริหารจะบริหารงานโดยยึดถือตามหลกัธรรมาภิบาล 6 หลกั คือ นิติธรรม คณุธรรม ความโปร่งใส 
การมีส่วนร่วม ส านึกรับผิดชอบ และความคุ้มค่า โดยได้ก าหนดนโยบายการพฒันาเทศบาลเมือง
บงึย่ีโถเพ่ือให้เกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชนชาวเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ ผ่านนโยบายด้านการพฒันา
ประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน และเทศบาลต าบลธัญบุรี ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า การคมนาคมสะดวก ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองท่ีดี     
โดยผู้บริหารได้แถลงนโยบายด้านการเมืองและการบริหารว่า บริหารงานด้วยการบริหารบ้านเมือง
ท่ีดี กระจายอ านาจสู่ชุมชนและกระจายงบประมาณให้แก่ชุมชนเพ่ือบริหารจัดการด้วยตนเอง
ภายใต้กรอบระเบียบและกฎหมาย จดัตัง้ศนูย์ข้อมลูข่าวสารและรับเร่ืองร้องทกุข์ตลอด 24 ชัว่โมง 
ส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่เยาวชนและประชาชนทัว่ไป ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
องค์กรต่าง ๆ ให้เข้ามามีสวนร่วมกิจกรรมของเทศบาล ส่งเสริมบทบาทชุมชนและประชาคมท่ี
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เข้มแข็งในการมีส่วนร่วมพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาคมได้ร่วมให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะ ร่วมด าเนินกิจกรรมและติดตามจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ 

เม่ือพิจารณาจากทัง้วิสัยทัศน์และนโยบายของเทศบาล พบว่า เทศบาลทุกแห่งได้ให้
ความส าคญักับการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล แต่เม่ือพิจารณาลงไปในเอกสารเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีแล้ว จะพบวา่ งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานส่งเสริมและสนบัสนนุ
ด้านธรรมาภิบาลจะอยู่ในสัดส่วนงบประมาณท่ีไม่สูงนักเม่ือเทียบกับรายจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวม ซึง่ทกุเทศบาลจะใช้จ่ายเงินงบประมาณไปในด้านนโยบายสาธารณูปโภคพืน้ฐานเป็นหลกั 
ส่วนโครงการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธรรมาภิบาลนัน้ โดยมากมกัเป็นโครงการท่ีเก่ียวกบัด้านบริหาร
ทั่วไป เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือโครงการการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการ
สง่เสริมและสนบัสนนุการสร้างงานในชมุชน เช่น กิจกรรมของคณะกรรมการชมุชน โครงการอบรม
คณะกรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนย่อย ซึ่งหาก
คณะกรรมการชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งก็อาจจะสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากโครงการต่าง ๆ มา
เผยแพร่ตอ่ประชาชนภายในชมุชน แตห่ากชมุชนไหนท่ีมีการรวมตวัยาก เช่น ชมุชนท่ีมีลกัษณะมี
ความเป็นเมืองสงู โครงการดงักล่าวมกัจะมีผลสิน้สุดท่ีคณะกรรมการชมุชน เน่ืองจากไม่สามารถ
เผยแพร่ตอ่ไปยงัประชาชนภายในชมุชนได้ สะท้อนให้เห็นวา่ในการด าเนินงานของเทศบาลแม้จะมี
การให้ความส าคัญต่อธรรมาภิบาล แต่เม่ือมีการแปลงนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติในรูปของ
โครงการต่าง ๆ จะพบว่าโครงการจ านวนมากไม่ได้สนับสนุนหรือส่งเสริมหรือพัฒนาให้เกิด        
ธรรมาภิบาลในท้องถ่ินอยา่งแท้จริง 
 เจ็ด ลกัษณะสภาพของความเป็นเมืองของพืน้ท่ีธญับรีุท่ีมีความเป็นชมุชนท่ีมีลกัษณะเป็น
เมือง ซึ่งประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพค้าขาย หรือท างานทัง้ราชการและพนักงานเอกชน 
ลักษณะชุมชนประกอบไปด้วยร้านค้า ธนาคาร ชุมชนเหล่านีมี้จ านวนประชากรมาก แต่จะมี
ลกัษณะท่ีรวมตวัยาก การอยู่อาศยัเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ ดงันัน้การให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ตา่ง ๆ มกัมีไมม่าก นอกจากนีค้ณะกรรมการชมุชนท่ีมีลกัษณะเป็นชมุชนเมืองมกัไม่มีความเข้มแข็ง 
กลุ่มข้าราชการ คนค้าขายในอ าเภอธัญบรีุคอ่นข้างมีความรู้ มีก าลงัทรัพย์ มีบารมี มีอ านาจในการ
ตอ่รอง แตป่ระชาชนกลุ่มนีมุ้่งท่ีจะประกอบอาชีพของตนเอง ค านึงถึงการประกอบอาชีพมากกว่า 
ไมใ่ห้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลมากนกั โดยเฉพาะถ้าเป็นกิจกรรมท่ีตนเห็นว่า
ไม่มีประโยชน์ตอ่ตวัเองหรือจะท าให้เสียเวลาท ามาหากิน รวมถึงการท่ีธัญบุรีเป็นสงัคมเมือง จึงมี
จ านวนประชากรแฝงจ านวนมาก ผู้คนเหล่านัน้ไม่มีความรู้สึกรัก หวงแหน ไม่รู้สึกเป็นเจ้าของ เข้า
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มาอยูใ่นพืน้ท่ีเป็นชว่งระยะเวลาหนึ่ง และมีการหมนุเวียนของประชากรแฝงอยูต่ลอดเวลา เทศบาล
ไมส่ามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของประชากรท่ีมีจ านวนมาก และไม่สามารถมีงบประมาณ
มาแก้ไขปัญหาท่ีมีความสลบัซบัซ้อนได้ สิ่งเหล่านีล้้วนส่งผลต่อการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล
ของเทศบาลในอ าเภอธญับรีุไมป่ระสบความส าเร็จทัง้สิน้ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ 

5.3.1.1 หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะราชการส่วนกลางควรมีการทบทวนแก้ไข
กฎระเบียบให้เหมาะสมกบัสภาพสงัคมในปัจจุบนั หรือยกเลิกกฎระเบียบท่ีไม่มีความจ าเป็นและ
ซ า้ซ้อน เน่ืองจากท้องถ่ินถูกจ ากัดด้วยกฎระเบียบต่าง ๆ มากมายท่ีผูกมดัและจ ากัดให้ท้องถ่ินมี
หน้าท่ีมากมาย แตไ่ม่ได้ให้อ านาจแก่ท้องถ่ินเท่าท่ีควร เป็นผลให้ท้องถ่ินไม่สามารถบริหารจดัการ
ตนเองได้อย่างเต็มท่ี สาเหตุหลัก ๆ เป็นผลมาจากการท่ีท้องถ่ินแต่ละแห่งมีสภาพปัญหาท่ีต้อง
ได้รับการแก้ไขท่ีแตกตา่งกนั แตล่ะท้องถ่ินมีความต้องการท่ีแตกตา่ง หลากหลายและสลบัซบัซ้อน
แตกต่างกันออกไปตามสภาพบริบททางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของแต่ละแห่ง ดังนัน้
ราชการส่วนกลางจึงควรมีกฎระเบียบท่ีเป็นเพียงแต่การวางกรอบแนวทางให้ท้องถ่ินปฏิบตัิตาม
อย่างกว้าง ๆ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารจดัการท้องถ่ิน
ของตนเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ไม่ถูกจ ากัดด้วยข้อกฎหมายและระเบียบท่ีอาจไม่
เหมาะสมและเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา และเพ่ือให้ท้องถ่ินได้มีการบริหารจัดการตาม
แนวทางธรรมาภิบาลท่ีเหมาะสมตามพืน้ท่ีของตนเอง อันเน่ืองมาจากสาเหตุท่ีกฎระเบียบ
บางอย่างเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการบริหารงานของท้องถ่ินตามหลกัธรรมาภิบาล เช่น ควรแก้ไข
กฎหมายวา่ด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบญัญัติท้องถ่ินให้มีจ านวนผู้ เข้าร่วมมีสดัส่วนท่ีเหมาะสมยิ่งขึน้ 
หรือปรับปรุงกฎหมายให้มีช่องทางการตรวจสอบการท างานของเทศบาลให้มีความสอดคล้องกับ
สภาพการเปล่ียนแปลงของสงัคม และการตรวจสอบมีความชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

5.3.1.2 ปลกูฝังจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตยให้แก่เยาวชน โดยก าหนดหลกัสตูร
เก่ียวกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการปกครองท้องถ่ิน ตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษาเพ่ือให้
เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ รู้ท่ีมาเก่ียวกับโครงสร้างทางการเมืองการปกครองว่าการเมือง      
การปกครองทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัท้องถ่ินมีความส าคญัอย่างไร และมีความสมัพนัธ์ตอ่กนัเช่นไร 
โดยเร่ิมจากระดบัท่ีง่ายและเพิ่มความซบัซ้อนเม่ือเยาวชนศกึษาในระดบัชัน้ท่ีสงูขึน้ อาจเร่ิมต้นจาก
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วิชาท้องถ่ินของเราซึ่งเป็นใกล้ตัวของเยาวชน เป็นการศึกษาถึงเร่ืองของท้องถ่ินนัน้ ๆ เพ่ือให้
เยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทราบความเป็นมาของชุมชนท้องถ่ินของตนเอง ท าให้เล็งเห็น
ความส าคญัของชุมชนท้องถ่ิน รวมถึงเป็นการสร้างจิตส านึกให้เยาวชนมีความรักท้องถ่ินชุมชน
ของตนเอง นอกจากนีอ้าจมีการส่งเสริมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดให้มีการเลือกตัง้
หวัหน้าห้อง โดยยึดเสียงข้างมากเป็นหลกั เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบถึงวิถีทางประชาธิปไตย 
การสนบัสนนุให้เด็กและเยาวชนสมคัรรับเลือกตัง้เป็นคณะกรรมการนกัเรียน คณะกรรมการกลุ่มสี 
หรือคณะกรรมการประจ าชัน้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทราบถึงบทบาทของการเป็น
ตวัแทน ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงความคดิเห็นในเร่ืองตา่ง ๆ เช่น มีกลอ่งรับฟังความคิดเห็นในด้าน
ตา่ง ๆ ประกอบกบัส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จริยธรรม และหลกัค าสอนของศาสนา เพ่ือให้เด็กคุ้นเคย
กับหลักคุณธรรม ทัง้นีเ้พ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้และเข้าใจความเป็นประชาธิปไตย
ตัง้แตเ่ด็ก เห็นความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ินและสงัคมของตนเอง ทัง้นีเ้พ่ือ
เป็นการวางรากฐานท่ีส าคญัในการท่ีจะเติบโตไปเป็นพลเมืองท่ีมีคณุภาพ เข้าใจสิทธิ หน้าท่ีของ
พลเมือง และประพฤตปิฏิบตัตินตามวิถีทางแหง่ประชาธิปไตยในอนาคต 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะต่อเทศบาล  
5.3.2.1 ผู้บริหารท้องถ่ิน ทัง้นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล   

ในฐานะท่ีเป็นผู้น าระดบัสงูของเทศบาล ต้องมีความจริงจงัและจริงใจในการน าธรรมาภิบาลไปใช้
ในการบริหารงานเทศบาลอยา่งแท้จริง 

5.3.2.2 เทศบาลต้องมีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกให้
พนกังานเทศบาลในทกุสว่นตระหนกัถึงความส าคญัของการน าธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบตังิาน 
อาจอยู่ในรูปแบบของการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการน าหลัก    
ธรรมาภิบาลไปปฏิบตัิให้กับบุคลากรในเทศบาล และจดัให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการ
น าหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบตัิระหว่างเทศบาลท่ีผ่านเกณฑ์และได้รับรางวลัการบริหารจดัการท่ีดี
ตามหลกัธรรมาภิบาล และเทศบาลท่ียงัไม่เคยได้รับรางวลั เพ่ือเป็นการศึกษาถึงแนวทางปฏิบตั ิ
และแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ พร้อมทัง้เป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจแก่เทศบาลท่ี
ยงัไมเ่คยได้รับรางวลั 

5.3.2.3 เทศบาลต้องมีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนในท้องถ่ินมีความรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถ่ินของตนเอง เทศบาลต้องสนบัสนนุและส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของท้องถ่ินให้มากยิ่งขึน้ เพ่ือเ ป็นการ
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กระตุ้นให้ประชาชนเป็นผู้ขบัเคล่ือนและพัฒนาท้องถ่ินอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นปัจจยัเสริมให้เกิด 
ธรรมาภิบาลในท้องถ่ินอยา่งยัง่ยืน เช่น การจดัการศกึษาในระบบท่ีมุ่งเน้นการจดัการเรียนการสอน
ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลด้วยการเน้นการเรียนการสอนท่ีเก่ี ยวข้องกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการปกครองท้องถ่ิน        
จดักิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นให้นกัเรียนได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย 
การรู้จกัเคารพสิทธิและหน้าท่ีของตนเองและผู้ อ่ืน การส านกึรักและหวงแหนชมุชนของตนเอง หรือ
การจดัให้มีโครงการ กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมด้านการเมืองการปกครอง จดัเวทีเสวนาส าหรับให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนีย้งัมีการประชาสมัพนัธ์ โดยจดัให้มีและพฒันาการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานของเทศบาล การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน บทบาทหน้าท่ีของ
เทศบาล ตลอดจนบทบาทหน้าท่ีของนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลให้ประชาชนได้
ทราบ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายช่องทาง 

 
5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

5.3.3.1 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นจากสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน ซึ่งเป็นผู้ รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ี
มีความรอบด้านมากย่ิงขึน้ 

5.3.3.2 ควรมีการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบอ่ืนนอกจากเทศบาล 
เพ่ือให้เห็นถึงลกัษณะของความคล้ายคลงึหรือความแตกตา่งของการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ 

5.3.3.3 ควรมีการศึกษาถึงการน าธรรมาภิบาลไปปฏิบตัิว่ามีระดบัธรรมาภิบาลใน
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอย่างไร เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีมีความถกูต้องมากย่ิงขึน้ 

5.3.3.4 ควรมีการศกึษาเทศบาลในพืน้ท่ีอ่ืน หรือภูมิภาคอ่ืนท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อม
หรือบริบทท่ีแตกต่างจากธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นตวัแทนของเทศบาลท่ีมีพืน้ท่ีอยู่ในเขต
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครท่ีถือได้ว่าเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเป็นสงัคมเมืองสงู อาจศกึษาเทศบาล
ในพืน้ท่ีอ่ืนซึ่งมีความแตกตา่งในเชิงภูมิศาสตร์ เชิงเศรษฐกิจ เชิงสงัคม ซึ่งอาจส่งผลตอ่ความเป็น
ธรรมาภิบาลท่ีแตกตา่งกนัในเชิงเปรียบเทียบ 

5.3.3.5 ถอดบทเรียนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีได้รับรางวลัการบริหารจดัการท่ีดี 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

แนวทางการสัมภาษณ์ 
 

การศกึษาเร่ือง “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
กรณีศกึษาเทศบาลในอ าเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี” 

 
1. ช่ือเทศบาล 
 
2. ข้อมูลพืน้ฐานผู้ให้สัมภาษณ์ 

1) ช่ือ-สกลุ  
2) อาย ุ
3) ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
4) สถาบนัท่ีจบการศกึษา 
5) ประวตักิารฝึกอบรม 
6) สถานภาพ 
7) อาชีพหลกัของครอบครัว 
8) ประสบการณ์การท างานในอดีต 
9) ระยะเวลาในการด ารงต าแหนง่ 
 

3. การน าหลักธรรมาภบิาลไปใช้ในเทศบาล 
1) หลกันิตธิรรม 

(1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการออกเทศ
บญัญตัติา่ง ๆ หรือไม ่อยา่งไร 

(2) มีการน าปัญหาหรือความต้องการของประชาชนมาก าหนดเป็นเทศบัญญัติหรือไม ่
อยา่งไร 

(3) มีมาตรการในการน าเทศบญัญตัมิาบงัคบัใช้อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรมอยา่งไร  
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2) หลกัคณุธรรม 
(1) มีหลกัหรือคตธิรรมในการท างานอยา่งไร 
(2) ในการบริหารงานบคุคลมีการใช้หลกัการใด 
(3) มีการเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรมในการท างานแก่บคุลากรอยา่งไร 
 

3) หลกัความโปร่งใส 
(1) มีการเปิดเผยและเผยแพร่เอกสารข้อมลูท่ีไมมี่ชัน้ความลบัตอ่สาธารณะอย่างไร 
(2) มีขัน้ตอนการเข้าถึงข้อมลูเอกสารท่ีเผยแพร่อยา่งไร 
(3) มีการจดัตัง้คณะกรรมการตดิตามประเมินผลงานจากทกุภาคส่วนหรือไม ่อยา่งไร 
(4) มีมาตรการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างไร 
 

4) หลกัการมีสว่นร่วม 
(1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีชอ่งทางในการเข้ามามีสว่นร่วม อยา่งไร 
(2) น าความต้องการของประชาชนและภาคีอ่ืน  ๆ บรรจุลงในแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี 

และแผนพฒันาเทศบาลประจ า 3 ปี หรือไม ่อยา่งไร 
(3) มีการสนบัสนนุการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีอ่ืน ๆ ในการด าเนินการในกิจกรรม

ตา่ง ๆ ของเทศบาลอยา่งไร 
(4) มีวิธีการสร้างจิตส านกึการมีสว่นร่วมของประชาชนอยา่งไร 
 

5) หลกัความรับผิดชอบ 
(1) มีผู้ รับผิดชอบและโครงสร้างขององค์กรมีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 
(2) มีการจดัประชมุผู้ เก่ียวข้องมากน้อยเพียงไร 
(3) เทศบาลมีความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งให้บริการแก่ผู้ มารับบริการหรือไม ่

อยา่งไร 
(4) เทศบาลมีการพฒันาการบริการพืน้ฐานให้มีความเพียงพอและทัว่ถึงอยา่งไร 
  

6) หลกัความคุ้มคา่ 
(1) มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุ้มคา่หรือไม ่อยา่งไร 
(2) เทศบาลมีการปรับปรุงการให้บริการ เพ่ือลดขัน้ตอนท่ีลา่ช้าในการด าเนินงานอย่างไร 
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4. ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภบิาลไปใช้ 
1) เทศบาลประสบปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในหน่วยงานอย่างไร

บ้าง 
2) เทศบาลมีการแก้ไขปัญหาและขจดัอปุสรรคเหลา่นัน้อย่างไร 

 
5. ผลกระทบจากการน าหลักธรรมาภบิาลไปใช้ 

1) การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในเทศบาลเกิดผลกระทบอยา่งไรบ้าง 
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