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การศึกษาเรื่อง “การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากรในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ศึกษากรณี เทศบาลตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ และศึกษาเงื่อนไขที่มีผลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

ของเทศบาลตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

ผูศึกษาใชวิธีการศึกษาโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 

ประกอบดวย อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ในฐานะผูนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติ บุคลากรผูปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลคุงตะเภา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสวน

ตาง ๆ ภายในองคการบริหารสวนตําบล ตัวแทนจากหนวยงานราชการที่มีสวนเกี่ยวของกับเทศบาล

ตําบลคุงตะเภา ผูนําชุมชนในเทศบาลตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ สําหรับการ

วิเคราะหขอมูลผูศึกษาไดใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

ผลการศึกษาพบวา อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาในฐานะผูนําหลักธรรมาภิ

บาลไปปฏิบัติมีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล และมีการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ในสวนของปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมภิบาลไป

ปฏิบัติในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภานั้น ประกอบดวย การมีภาวะผูนําของผูบริหาร การมี

ความพรอมทางดานทรัพยากร และดานการเงิน รวมไปถึงจํานวนของบุคลากร สําหรับปญหาใน

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติท่ีสําคัญ มี 2 ประการ คือ การมีระบบการใหรางวัลการประกวด

องคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลที่ไมชัดเจน และ

บุคลากรบางสวนไมยอมรับในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
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ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

 1.   นายกองคการบริหารสวนตําบล ควรมีการออกกฎระเบียบเปนลายลักษณอักษรอยาง

ชัดเจนในสวนของการใหรางวัล และการลงโทษบุคลากรผูปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน

ไดรับทราบรวมกันถึงสาเหตุในการไดรับรางวัล หรือการถูกลงโทษ อันเปนผลใหการเกิดความรูสึก

วามีการพิจารณาใหรางวัล หรือมีการตัดสินลงโทษอยางไมเปนธรรมลดลง 

 2.   ควรเพิ่มชองทางในการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นตอการปฏิบัติงาน

ขององคการบริหารสวนตําบล โดยผานทางการจัดกลองรับความคิดเห็นทั้งในหมูบาน และใน

องคการบริหารสวนตําบล จากนั้นใหมีการจัดประชุมเพื่อรับฟงปญหาจากประชาชนเพิ่มเติม พรอม

ท้ังใหองคการบริหารสวนตําบลประมวลความคิดเห็นที่ประชาชนไดสงมา และในกรณีท่ีมีขอทวง

ติง หรือมีการการใหคําแนะนําจากประชาชน องคการบริหารสวนตําบลควรมีการเสนอแนวทางการ

แกไข หรือแนวทางการปฏิบัติท่ีจะดําเนินการตอไป  

 3.   ควรมีการจัดอบรมใหความรู ความเขาใจ และสรางทัศนคติท่ีดีตอการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติใหกับบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล และจัดใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณใน

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติระหวางองคการบริหารสวนตําบลที่ผานเกณฑและไดรับรางวัล

จากการประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และ

ไมผานเกณฑการประกวด เพื่อเปนการศึกษาถึงแนวทางการปฏิบัติ และแนวทางการแกไขปญหา

อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น พรอมทั้งเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกองคการบริหารสวนตําบลที่

ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล แตยังไมผานเกณฑการประกวด 

 4.   ควรมีการจัดตั้งหนวยงานอิสระขึ้น เพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบระบบการใหรางวัล

การประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และควร

มีการคืนรางวัลหากตรวจพบวามีผูรองเรียนถึงการกระทําความผิดอยางรายแรงตอการปฏิบัติตาม

หลักธรรมาภิบาล โดยขอรองเรียนดังกลาวนั้นตองสามารถทําการพิสูจนไดวามีการกระทําความผิด

อยางรายแรงตอการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลจริง 
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  The study aimed to investigate the application of the principle of good governance to 

work at local administrative organization in Tambon Khungtapao Municipality, Muang District, 

Uttaradit Province. 

  In-depth interview was conducted to collect the data from key informants, a former 

chairperson of the Tambon Khungtapao Administrative Organization as an applicant of the good 

governance principle, the personal of the Tambon Khungtapao Municipality, the chief 

administrator of the Tambon Khungtapao Municipality, Administrative Organization Action 

heads in the Organization, representation of government agencies related to the Tambon 

Khungtapao Municipality and community leaders in the Tambon Khungtapao Municipality, 

Muang District, Uttaradit Province. The data were analyzed qualitatively. 

  It was found that the former chairperson of the Tambon Khungtapao Administrative 

Organization as an applicant of the good governance principle had a good knowledge and 

understanding of the principle and of implementing it. The  factors found to contribute to the 

success in applying good governance to the work at the Tambon Khugtapao Administrative 

Organization consisted of leadership of the administrator, knowledge and understanding of the 

good governance principle, and adopting as well as support the principle,  of readiness resources 
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and finance, including sufficient personnel. The two main problems in applying the principle of 

good governance were that the reward system for the contest of Tambon Administrative 

Organizations that applied this principle was poorly defined and that same personnel did not 

accept principle. 
 

Recommendations 

  

  1. The chairman of the Tambon Administrative Organization should clearly determine 

criteria for rewarding and punishing the personnel so that all would know the reason for granting 

rewards or giving penalties. This would reduce feeling of unfair practice among them. 

  2. There should be a channel for people in general to express their opinion on the 

operation of the Tambon Administrative Organization. One channel was to provide an opinion 

box in the community and at the office of the Tambon Administrative Organization. Also a 

meeting should be held to listen to the additional problem provided by the people. The 

Organization should process people’ s opinions, and in case that they made complaints, it should 

find some ways to solve the problems. 

  3. Training should be held for personnel of the Tambon Administrative Organization to 

have a good knowledge and understanding in and to build a good attitude toward the principle of 

good governance. There should also be exchange of experience in applying the principle of good 

governance between the Organizations that met the criteria to get an award and those that didn’t. 

So that the latter could learn from the former, specially about how to apply the principle and how 

to solve problems that might occur. The morale of the Organizations that did not meet the criteria 

should be boosted so that they would follow the principle efficiently. 

  4. An independent organization should be established to check the rewarding system for 

the contest of Tambon Administrative Organizations that applied the good governance principle. 

The reward should be called back if there was an already-proved complaint that the principle was 

seriously violate. 
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เก็บเปนขอมูลสําหรับการศึกษา และใหคําแนะนําท่ีดีท้ังในดานการศึกษา และการวางตัวระหวาง
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 ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุกทานแหงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรท่ีไดเพียร
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

   การคอรรัปช่ันเปนปญหาท่ีอยูเคียงคูกับสังคมไทยมาเปนเวลานาน จะเห็นไดจาก หลักฐาน
ทางประวัติศาสตรในสมัยอยุธยา มีคําวา “ฉอราษฎรบังหลวง” ซ่ึงเปนคําท่ีเรียกการคอรรัปช่ันใน
สมัยนั้น ความหมายของคําวา คอรรัปช่ัน ตาม พจนานุกรมสังคมศาสตร (สังสิต พิริยะรังสรรค และ
ผาสุก พงษไพจิตร, 2537: 14) ใหคําจํากัดความวาคอรรัปช่ัน คือ การใชอํานาจเพื่อไดใหมาซ่ึงกําไร 
ตําแหนง ช่ือเสียงเกียรติยศ หรือผลประโยชนเฉพาะกลุมโดยวิธีการท่ีฝาฝนกฎหมายหรือมาตรฐาน
ทางศีลธรรม อาจรวมถึงพฤติกรรมเบ่ียงเบนของผูมีตําแหนงในราชการ เพื่อใหไดผลประโยชนเขา
ตนและพรรคพวก ท้ังในดานสังคม ดานการเงิน ดานตําแหนง สวน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2532: 25) 
ไดใหความหมายของคอรรัปช่ันไววา คอรรัปช่ัน คือ การท่ีขาราชการมีความมุงหวังและมีอุปนิสัย
ท่ัวไปท่ีมุงแสวงหาอํานาจ ความม่ังค่ังและเกียรติยศจากระบบราชการ เปนอุปนิสัยท่ีขาราชการ
แสวงหาอํานาจและผลประโยชนจากการปฏิบัติราชการในทางมิชอบ  
การคอรรัปช่ันเปนความผิดท่ีระบุไวในประมวลกฎหมายอาญา อันไดแก ความผิดตอตําแหนง
หนาท่ีราชการ ความผิดท่ีเกี่ยวกับความยุติธรรม ซ่ึงกลาวไดวา เปนการกระทําเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชนท่ีมิชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน เชน การเบียดบังทรัพยของทางราชการ
เปนของตน หรือเปนของผูอ่ืนโดยทุจริต การใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ การบอกวาจะให
ทรัพยสิน หรือ ประโยชนแกเจาพนักงาน 
  ประเภทของคอรัปช่ัน มีอยู 3 ประเภท ดังนี้ 
  1.  การคอรรัปช่ันขนาดเล็กนอย (Petty Corruption) คือ การรับเงินท่ีไมชอบธรรม หรือไม
ถูกตองของเจาหนาท่ีของรัฐเปนจํานวนเงินท่ีไมมากนัก เพื่อดําเนินการบางอยางใหกับผูท่ีใหเงิน 
  2. การคอรรัปช่ันขนาดใหญ (Big Corruption) ซ่ึงมักเปนการคอรรัปช่ันของเจาหนาท่ี          
ระดับสูงท่ีรับเงินในรูปแบบของสินบนเปนเงินจํานวนสูง และโครงการใหญ ๆ เชน บริษัทตาง ๆ 
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(Gift) เปนการคอรรัปช่ันอีกประเภทหนึ่ง เปนการใหตอบแทนในรูปแบบส่ิงของ หรือการใหตอบ
แทนในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน การเชิญไปรับประทานอาหาร ซ่ึงเปนการพยายามสรางความสัมพันธอัน
ใกลชิด (ธีรภัทร เสรีรังสรรค, 2530: 3) 
   การทวีความรุนแรงของปญหาคอรรัปช่ัน สงผลใหองคกรเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
หลายองคกรมีความสนใจและศึกษาปญหาดังกลาวอยางจริงจังมากข้ึน และเล็งเห็นวาการแกไข
ปญหาคอรรัปช่ันไมอาจทําไดหากจะใชกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายเพียงอยางเดียว แต
จะตองใหความสําคัญกับการแกปญหาโดยใชระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนท่ีแนนอนวาตองรวมไปถึงการมีจริยธรรมในการบริหารของระบบราชการ 
หรือ Good Governance in Bureaucracy หรือ Good Governance ท่ีเรียกกันวา ธรรมาภิบาลนั่นเอง
   แนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาลเปนแนวคิดท่ีธนาคารโลก (World Bank) ไดเสนอใหแกกลุม
ประเทศท่ีกําลังพัฒนาตั้งแตปลายป 1989 เนื่องจากเล็งเห็นความไมไดมาตรฐานในการบริหาร
บานเมืองของกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนา โดยอธิบายความหมายของ Good Governance ไว 3 
ลักษณะ คือ 1.  โครงสรางและรูปแบบของระบอบทางการเมือง 2.  กระบวนการและข้ันตอนท่ีผูมี
อํานาจในทางการเมืองใชในการบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือพัฒนาประเทศ 
3.  ความสามารถของผูมีอํานาจในการบริหารประเทศในการวางแผน การกําหนดนโยบาย และการ
แปลงแผนและนโยบายไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนการปรับเปล่ียนแนวทางการบริหารประเทศ ซ่ึงใน
เวลาตอมาธนาคารโลกไดปรับปรุงแนวทางของ Good Governance โดยตองมีหลักการสําคัญ ดังนี้ 
คือ หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักคุณธรรม (Ethics/Integrity) หลักความโปรงใส 
(Transparency) หลักการมีสวนรวม (Participation) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) และ
หลักความคุมคา (Value of Money)       
   แนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาลในประเทศไทย ไดมีการสอดแทรกในการบริหารราชการแผนดิน
มานานแลว แตยังไมชัดเจนเทากับปจจุบัน หลักธรรมาภิบาล ไดมีการกลาวถึงเปนระยะในชวงกอน
การใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 แตยังไมมีความแพรหลายมากนัก กระท่ังมี
การตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ข้ึน โดยมีสาระสําคัญท่ีมุงเนนการ
บริหารบานเมืองท่ีโปรงใส เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจของภาครัฐ
มากข้ึน รวมถึงการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และเนนเร่ืองของแนวคิดการกระจาย
อํานาจ กอใหเกิดการปฏิรูปการปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหคนในทองถ่ินมีโอกาสในการบริหาร
ภายในทองถ่ินของตนเองได   
  การปกครองทองถ่ินถือเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะเปน
สถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองแกประชาชน ทําใหเกิดความคุนเคยในการใชสิทธิและหนาท่ี
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พลเมือง อันจะนํามาสูความศรัทธาเล่ือมใสในระบอบประชาธิปไตย เปนการแบงเบาภาระของ
รัฐบาล ทําใหประชาชนรูจักการปกครองตนเอง เพราะเปดโอกาสใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวม
ทางการเมือง ซ่ึงจะทําใหประชาชนเกิดสํานึกในความสําคัญของตนเองตอทองถ่ิน ประชาชนจะมี
สวนรับรูถึงอุปสรรค ปญหา และชวยกันแกไขปญหาของทองถ่ินของตน จึงสามารถตอบสนอง
ความตองการของทองถ่ินตรงเปาหมาย และมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเปนแหลงสรางผูนําทาง
การเมือง การบริหารของประเทศในอนาคต ยิ่งไปกวานั้นการปกครองทองถ่ินสอดคลองกับแนวคิด
ในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเอง (สนิท จรอนันต, 2549: 6) 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ินของประเทศไทยในปจจุบันมีอยู 5 รูปแบบ แบงออกเปน
รูปแบบท่ัวไป 3 รูปแบบ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบล (อบต.) และรูปแบบพิเศษ 2 รูปแบบ ไดแก กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา ซ่ึงการ
ปกครองแบบทองถ่ินท่ีมีมากท่ีสุดคือ เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) (โกวิทย     
พวงงาม, 2548: 32) 
   องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรท่ีสะทอนถึงความพยายามของรัฐบาลท่ีจะกระจาย
อํานาจสูหนวยการบริหารระดับตําบล ซ่ึงสงผลให องคการบริหารสวนตําบลเปนจุดเร่ิมตนของการ
กระจายอํานาจการบริหารการปกครองสูองคกรพื้นฐานในระดับตําบล และประชาชนไดรับ
ประโยชนจากองคการบริหารสวนตําบลในดานการพัฒนาตําบลซ่ึงตรงกับปญหา และความ
ตองการของประชาชนอยางแทจริง นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมแนวคิดและกระแสประชาธิปไตย
ในสังคมปจจุบันท่ีเนนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานตําบลจะมีมากข้ึนโดยผาน
ผูแทนของตนในองคการบริหารสวนตําบล ท้ังนี้ เปนท่ีเช่ือไดวาความเจริญและการพัฒนาใน
ทิศทางที่ดีขององคการบริหารสวนตําบล จะสงผลใหเกิดความเจริญและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมในภาพรวมของประเทศตอไป (พรทิพย คําพอ, 2544: 56) 
   เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีการนําแนวคิดธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ
ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติไว และยังมีการตราพระราชกฤษฎกีา
วาดวยการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานสวนราชการ 
สงผลใหการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในการบริหารจัดการภาครัฐนั้นมีความชัดเจนและเปน
รูปธรรมมากยิ่งข้ึน ยิ่งไปกวานั้นยังมีการศึกษาประเมินผลในเร่ืองของการบริหารจัดการท่ีดี โดย
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินซ่ึงใชเกณฑการประเมินตามแนวทาง พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เชน การบริหารราชการเพื่อประโยชน
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ มีประสิทธิภาพและความคุมคา การลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกประชาชน การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติ
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ราชการ แตผลการประเมินท่ีไดกลับพบวาจํานวนองคการบริหารสวนตําบลท่ีผานเกณฑมีจํานวน
นอยกวาองคการบริหารสวนตําบลท่ีไมผานเกณฑ แสดงใหเห็นวาการนําหลักธรรมาภิบาลมา
ปฏิบัติยังคงมีปญหาอยูมาก 
          องคการบริหารสวนตําบลที่ผานเกณฑและไดรับรางวัลจากการประกวดองคการบริหาร
สวนตําบลท่ีมีหลักการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลหลายคร้ังติดตอกันนั้นมีอยูจํานวน
นอย อยางไรก็ตามองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา (ปจจุบันไดปรับเปล่ียนไปสูเทศบาลตําบลคุง
ตะเภานับต้ังแตวันท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2551 ท่ีผานมา) ไดเปนหนึ่งในองคการบริหารสวนตําบลท่ี
ผานเกณฑและไดรับรางวัลการประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลหลายคร้ังติดตอกัน  
          จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผูศึกษามีความสนใจจะทําการศึกษาในสวนของเทศบาลตําบล
คุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ เนื่องจากในระหวางท่ีตําบลคุงตะเภายังเปนองคการบริหาร
สวนตําบลอยูนั้น เคยไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการ
บริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลถึง 3 คร้ัง ไดแก รางวัลชนะเลิศการประกวดองคการบริหาร
สวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล ประจําป 2549 รางวัลชนะเลิศการ
ประกวด องคการบริหารสวนตําบลท่ีมีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ประจําป 
2548 และรางวัลชนะเลิศการประกวดองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีหลักการบริหารจัดการท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล ประจําป 2546 เพื่อศึกษาถึงวิธีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในเทศบาลตําบลคุง
ตะเภา ในระหวางท่ียังเปนองคการบริหารสวนตําบล รวมถึงการศึกษาถึงปญหา อุปสรรคและการ
แกไขปญหาจากการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฎิบัติ และยังสามารถนําผลท่ีไดจากการศึกษาดังกลาว
ไปเปนแนวทางใหกับทองถ่ินอ่ืนในการนําไปประกอบการพิจารณาเพื่อประยุกตใชตอไป  
 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
         1.  เพื่อศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ 
         2.  เพื่อศึกษาเงื่อนไขท่ีมีผลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลคุง
ตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 
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1.3  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 
            1.  ทําใหทราบถึงการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ 
           2.  ทําใหทราบถึงเง่ือนไขท่ีมีผลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลคุง
ตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 
           3. สามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย และมาตรการ
เพื่อการสงเสริมการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคการบริหารสวนตําบลตอไป 
 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 
           1.4.1  ขอบเขตดานเน้ือหา  
                            1.4.1.1  ศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติใน 6 ดาน ไดแก หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา
ของเทศบาลตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 
             1.4.1.2 ศึกษาเง่ือนไขท่ีมีผลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ซ่ึงประกอบดวย 
เง่ือนไขภายนอก จําแนกเปนเง่ือนไขสนับสนุน ไดแก การนํานโยบายไปปฏิบัติไดรับการสนับสนุน
จากชนชั้นนําทางการเมือง และกฎหมาย การนํานโยบายไปปฏิบัติไดรับการสนับสนุนจาก
สวนกลาง และสวนทองถ่ิน มีการควบคุมดูแล และประเมินผลนโยบายอยางสมํ่าเสมอ เง่ือนไข
อุปสรรค ไดแก การนํานโยบายไปปฏิบัติมีการแทรกแซงจากหนวยงานระดับบน เง่ือนไขภายใน 
จําแนกเปนเง่ือนไขสนับสนุน ไดแก ผูบริหารมีภาวะผูนํา ผูบริหารใหการยอมรับและสนับสนุนการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ การมีทรัพยากรดานงบประมาณ และบุคลากร รวมไปถึงขอมูลขาวสารอยาง
เพียงพอ มีการกําหนดบทลงโทษและใหรางวัลอยางเปนระบบ ผูบริหารและผูนํานโยบายไปปฏิบัติมีความรู 
ความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล เง่ือนไขอุปสรรค ไดแก การตอตานจากผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 
รวมถึงการมีทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีไมสอดคลองกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
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           1.4.2  ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายเพ่ือการสัมภาษณ ประกอบดวย 4 สวน 
ดังนี้  
            1.4.2.1  อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาในฐานะผูนําหลักธรรมาภิบาล
ไปปฏิบัติ 
            1.4.2.2  บุคลากรผูปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลคุงตะเภา ไดแก ปลัดเทศบาลตําบลคุง
ตะเภา รองปลัดเทศบาลตําบลคุงตะเภา เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน หัวหนากองคลัง 
หัวหนากองชาง และหัวหนากองสวัสดิการสังคม รวมจํานวน 6 ทาน 
            1.4.2.3  ตัวแทนจากหนวยงานราชการท่ีมีสวนเกี่ยวของกับเทศบาลตําบลคุงตะเภา 
ไดแก เจาหนาท่ีจากสถานีอนามัยเทศบาลตําบลคุงตะเภา 2 ทาน ครูโรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา และ
ครูจากโรงเรียนปากลวยเสริมวิทยา รวมจํานวน 4 ทาน 
            1.4.2.4  ผูนําชุมชนในเทศบาลตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 8 
ทาน 
 
        1.4.3   ขอบเขตดานเวลา  ระหวางป พ.ศ. 2546-2550 
  
         1.4.4 ขอบเขตดานสถานท่ี  ศึกษาในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การศึกษาในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้
 2.1  แนวคิดเกีย่วกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 2.1.1  ความหมายของการนาํนโยบายไปปฏิบัติ 
        2.1.2  เง่ือนไข/ปจจยัท่ีมีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 2.2  แนวคิดและความหมายของธรรมาภิบาล 
        2.2.1  ความหมายของธรรมาภิบาล 
        2.2.2  องคประกอบของธรรมาภิบาล 
 2.3  แนวคิดเกีย่วกับการปกครองทองถ่ิน 
        2.3.1  ความหมายของการปกครองทองถ่ิน 
        2.3.2  องคประกอบการปกครองทองถ่ิน 
        2.3.3  วัตถุประสงคและความสําคัญของการปกครองทองถ่ิน 
        2.3.4  รูปแบบของการปกครองทองถ่ิน 
 2.4  แนวคิดเกีย่วกับการองคการบริหารสวนตําบล 
        2.4.1  ความเปนมาขององคการบริหารสวนตําบล 
        2.4.2  บทบาทและความสําคัญขององคการบริหารสวนตําบล  
        2.4.3  อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
        2.4.4  โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 
 2.5  เกณฑการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 
 2.6  ผลงานวิจยัท่ีเกีย่วของ 
        2.6.1  งานวิจยัปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
        2.6.2  งานวิจยัปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการนําธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 
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2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 
           2.1.1  ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
           ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Public Policy Implementation)  
  Pressman และ Wildavsky (1973 อางถึงใน มยุรี อนุมานราชธน, 2547: 208) ไดเนนวา การ
นํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการดําเนินงานของรัฐบาลใหประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนด ดังนั้น จึงตองมีนโยบายเกิดข้ึนกอนแลวจึงมีการนํานโยบายไปปฏิบัติให
เกิดผลลัพธออกมา  
 Horn และ Meter (1975: 452) ไดใหความหมายวา การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การ
กระทําโดยคน หรือกลุมของภาครัฐและเอกชนที่มุงใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวตามการ
ตัดสินใจของนโยบายกอนหนานั้น การกระทํานี้มีท้ังความพยายามคร้ังเดียวท่ีจะแปลงการตัดสินใจ
ไปสูการปฏิบัติ และความพยายามอยางตอเนื่องท่ีจะทําใหเกิดผลการเปล่ียนแปลงขนาดใหญ หรือที
ละนอยตามท่ีกําหนดไวในการตัดสินใจของนโยบาย  
 Bardach (1977 อางถึงใน มยุรี อนุมานราชธน, 2547: 208) ไดช้ีใหเห็นวา การนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการทางการเมืองท่ีจะนําการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกของนโยบายไป
ปฏิบัติใหสําเร็จ กิจกรรมในการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีมุงแกไขปญหาสังคมนี้เปนกิจวัตรซ่ึงรัฐบาล
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 Mazmanian และ Sabatier (1989 อางถึงใน มยุรี อนุมานราชธน, 2547: 208) ไดใหความ
คิดเห็นวา การนํานโยบายไปปฏิบัติหมายถึง การนําการตัดสินใจกําหนดนโยบายท่ีไดกระทําไว ซ่ึง
อาจอยูในรูปของกฎหมาย คําพิพากษาของศาล คําส่ังของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี ไปปฏิบัติให
ประสบความสําเร็จ โดยมีกระบวนการซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ คือ การพิจารณาผลลัพธ
ท่ีพึงปรารถนาตามวัตถุประสงคของนโยบาย การยินยอมปฏิบัติตามของผูท่ีเกี่ยวของ และการ
พิจารณาผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการรับรูของผูตัดสินใจกําหนดนโยบาย และหนวยงานท่ีนํา
นโยบายไปปฏิบัติ 
 มยุรี อนุมานราชธน (2547: 208) ไดใหความหมายวา การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง 
การแปลงวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในนโยบาย ซ่ึงอาจเปนกฎหมาย หรือคําส่ังของรัฐบาล หรือ
คณะรัฐมนตรีใหเปนแนวทาง/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมท่ีเปนรูปธรรม ประกอบดวย การจัดหา
ทรัพยากรตาง ๆ เพื่อดําเนินการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค การวางแผนโครงการเพ่ือ
ตอบสนองวัตถุประสงคท่ีกําหนด การออกแบบองคการ และการดําเนินงานใหเปนไปตามแนว
ทางการดําเนินงานโครงการที่กําหนดไว    
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 Edwards (1980 อางถึงใน สมพร เฟองจันทร, 2540: 156) ไดใหคํานิยามการนําเอานโยบาย
ไปปฏิบัติวา เปนข้ันตอนของการกําหนดนโยบายระหวางการกําหนดนโยบายกับผลตอเนื่อง 
(consequences) ของนโยบาย ท่ีจะมีผลกับประชาชน ถานโยบายนั้น ๆ ไมมีความเหมาะสม 
แนวทางที่เสนอมาเพ่ือแกไขปญหาก็คงไมสัมฤทธิผล ไมอาจแกปญหาได อยางไรก็ดี แมแต
นโยบายท่ีถูกกําหนดมาเปนอยางดีแตถาการนําเอานโยบายนั้น ๆ ไปใชไมมีประสิทธิผลพอ ก็ยอม
ทําใหจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวไมอาจบรรลุไดเชนกัน                  
 สมพร เฟองจันทร (2540: 157) ไดใหความหมายวา การนํานโยบายไปปฏิบัติ เปน
กระบวนการ เปนผลตอเนื่อง มาจากข้ันตอนการกําหนดนโยบาย มีความตอเนื่อง นอกจากนั้น ยัง
เปนกิจกรรมท่ีมีการกําหนดเปาหมายไวลวงหนาวาตองการผลสุดทายเปนเชนไร  
 McLaughlin (1975 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 3) ใหความหมายวา การนํา
นโยบายไปปฏิบัติเปนกระบวนการขององคการที่ตอเนื่องเปนพลวัต ซ่ึงไดรับการปรุงแตงและหลอ
หลอมโดยปฏิสัมพันธระหวางเปาหมายและกลยุทธของนโยบาย กับสภาพขององคการท่ีรับผิดชอบ
ในการดําเนินการใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายนโยบาย โดยพยายามปรับเปล่ียนประนีประนอม
ระหวางเปาหมายและกลยุทธท่ีกําหนดไวกับขอจํากัด เง่ือนไข และสภาพแทจริงของหนวยปฏิบัติ 
 
  2.1.2  เงื่อนไข/ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
 เง่ือนไข/ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ประกอบดวย  
            2.1.2.1   ลักษณะของนโยบาย โดยงานวิจัยท่ีผานมาช้ีใหเห็นวา ลักษณะบางประการ
ของนโยบายจะมีสวนในการกําหนดความสําเร็จ หรือลมเหลวของนโยบายน้ัน ๆ ลักษณะดังกลาว 
ไดแก  
                                        1) ประเภทของนโยบาย โดย Horn และ Meter (1975 อางถึงใน ศุภชัย             
ยาวะประภาษ, 2545: 102) ไดตั้งสมมติฐานวา การปฏิบัติตามนโยบายจะประสบความสําเร็จมาก
ท่ีสุด เม่ือนโยบายนั้นเรียกรองใหมีการเปล่ียนแปลงส่ิงตาง ๆ นอยท่ีสุด ในทางตรงกันขาม ถา
นโยบายเรียกรองใหมีการเปล่ียนแปลงมาก และมีความเห็นพองตองกันในวัตถุประสงคนอย 
โอกาสท่ีนโยบายนั้นจะประสบความสําเร็จในทางปฏิบัติจะมีนอย นโยบายท่ีเกี่ยวของกับการ
เปล่ียนแปลงมาก ๆ แตวาความเห็นพองตองกันในวัตถุประสงคมีสูงจะประสบความสําเร็จมากกวา
นโยบายท่ีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงเล็กนอย แตความเห็นพองตองกันในวัตถุประสงคมีนอย  
 Mazmanian และ Sabatier (1981 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 
102) ใหขอสรุปคอนขางคลายคลึงกัน หลังจากท้ังสองทบทวนผลงานทางวิชาการในชวงทศวรรษท่ี
ผานมา จึงใหขอสรุปวา นโยบายที่มุงหวังจะใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลง
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เพียงเล็กนอยจะมีโอกาสในการประสบความสําเร็จมากกวานโยบายท่ีมุงหวังการเปล่ียนแปลงอยาง
ใหญหลวง 
 2)  ผลประโยชนสัมพันธของนโยบายน้ัน ๆ Horn และ Meter (1975 อางถึง
ใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 102) กลาววา ปจจัยความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบายอีกปจจัย
หนึ่ง คือ น้ําหนักของผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมท่ีนโยบายนั้นจะผลักดันใหเกิดขึ้นมา  
 3) ความสอดคลองกับคานิยมท่ีมีอยู ประสบการณท่ีผานมา และความ
ตองการของผูท่ีจะไดรับผลกระทบจากนโยบายน้ัน Woldrigh (1982 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 
2545: 103) ยืนยันวานโยบายจะไดรับการนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับ
ขีดข้ันของความสอดคลองระหวางนโยบายนั้น กับคานิยมท่ีมีอยู ประสบการณท่ีผานมา และความ
ตองการของผูท่ีจะไดรับผลกระทบจากนโยบายนั้นเปนสําคัญ 
 4)   ความเปนไปไดในการทดลองปฏิบัติ Woldrigh (1982 อางถึงใน ศุภชัย      
ยาวะประภาษ, 2545: 103) เสนอวา ความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบายบางสวนจะข้ึนอยูกับวา 
นโยบายนั้นสามารถนํามาทดลองปฏิบัติในลักษณะของโครงการทดลองกอนไดหรือไม นโยบายท่ี
สามารถนํามาทดลองปฏิบัติกอนได จะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากวานโยบายท่ีไมสามารถทํา
เปนโครงการทดลองกอนได  
 5)  ความเห็นผลของนโยบายนั้น Woldrigh (1982 อางถึงใน ศุภชัย                   
ยาวะประภาษ, 2545: 103) ยืนยันวานโยบายท่ีสามารถสงผลท่ีสามารถเห็นไดชัดเจนจะมีโอกาสใน
การประสบความสําเร็จในทางปฏิบัติมากกวานโยบายท่ีไมสามารถชี้ใหเห็นถึงผลที่ชัดเจน 
 6) คุณภาพของการสงขอมูลยอนกลับ Vepa (1974 อางถึงใน ศุภชัย                  
ยาวะประภาษ, 2545: 104) มีความเห็นวาการควบคุมดูแลและประเมินผลนโยบายอยางสมํ่าเสมอ
เปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่งยวดตอความสําเร็จของนโยบายนั้น  
 เชนเดียวกับ Wolman (1981 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 104) ซ่ึง
มีความเห็นคลายคลึงกันวา คุณภาพของการสงขอมูลยอนกลับมีความสําคัญมากตอความสําเร็จของ
นโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง นโยบายท่ีพยายามเสนอการเปล่ียนแปลงใหม ๆ และนโยบายท่ีทํากัน
เปนกิจวัตร และมีมานานแลว 
 2.1.2.2  วัตถุประสงคของนโยบาย คือ การมีตัวช้ีท่ีจะแสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงค
หรือเปาหมายของนโยบาย เปนองคประกอบหนึ่งท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของนโยบายนั้น ซ่ึง
ลักษณะตาง ๆ ดังตอไปนี้ เปนส่ิงท่ีจะมีผลตอความสําเร็จของนโยบาย ไดแก  
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 1)   ความชัดเจนของวัตถุประสงค Mazmanian และ Sabatier (1980 อางถึง
ใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 104) ใหความเห็นวานโยบายจะไดรับการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคมากนอยแคไหนนั้นข้ึนอยูกับความชัดเจนของวัตถุประสงคของนโยบายน้ัน ๆ ดวย 
 Woldrigh (1982 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 104) ใหความเห็น
เชนเดียวกัน โดยกลาววา ความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบายบางสวนจะข้ึนอยูกับความกระจาง
ชัดของวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
 เชนเดียวกันกับ Vepa (1974 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 104), 
Edwards (1980 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 104), Horn และ Meter (1975 อางถึงใน 
ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 104) ตางไดใหความหมายในทํานองเดียวกันนี้  
 2) ความสอดคลองตองกันของวัตถุประสงค วัตถุประสงคของนโยบาย
นอกจากจะตองกระจางชัดแลว ยังจะตองสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันดวย นักวิชาการหลาย
ทานท่ีมีความเห็นวา ความสอดคลองตองกันของวัตถุประสงคมีความสําคัญ ไดแก Edwards (1980 
อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 105), Mazmanian และ Sabatier (1981 อางถึงใน ศุภชัย       
ยาวะประภาษ, 2545: 105), Horn และ Meter (1975 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 105) 
 3)  ความยากงายในการรับรูวัตถุประสงค Woldrigh (1982) ย้ําวา
วัตถุประสงคนอกจากจะตองกระจางชัด และสอดคลองกันแลว ยังจะตองงายแกผูท่ีนํานโยบายไป
ปฏิบัติท่ีจะรับรู 
  เชนเดียวกันกับ Edwards (1979 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 105) 
ท่ีมีความเห็นวา กอนที่ผูนํานโยบายไปปฏิบัติจะปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคของนโยบายได 
เขาเหลานั้นจะตองรูวามีนโยบายออกมาแลว รูวานโยบายน้ัน ๆ มีวัตถุประสงคเชนไร 
 4) ดัชนีช้ีความสําเร็จของนโยบาย Woldrigh (1982 อางถึงใน ศุภชัย                
ยาวะประภาษ, 2545: 105) ย้ําวา ความสําเร็จของนโยบายข้ึนอยูกับวานโยบายน้ันไดแสดงใหเห็นวา
อะไรคือดัชนีท่ีจะช้ีวานโยบายน้ันประสบความสําเร็จ 
 Pressman และ Wildavsky (1973 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 
105) กลาววา เราไมมีทางท่ีจะรูวานโยบายน้ันๆ สําเร็จหรือลมเหลว ถาเราไมมีดัชนีท่ีจะใชช้ีวัด 
 5) ความเที่ยงตรงของขาวสารที่มีไปยังผูนํานโยบายไปปฏิบัติ Edwards 
(1979 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 106) กลาววา ถาคําส่ัง ขาวสาร หรือขอมูลตาง ๆ ท่ีผู
กําหนดนโยบายมีไปยังผูนํานโยบายไปปฏิบัติยิ่งชัดเจนเทาไร โอกาสที่นโยบายนั้นจะไดรับการ
ปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีก็มีมากข้ึนเทานั้น  
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 2.1.2.3  ความเปนไปไดทางการเมือง ความสําคัญของส่ิงแวดลอมทางการเมืองท่ี
เกี่ยวของกับการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย อาจจะกอใหเกิดปญหาบางประการซ่ึงไมควรจะ
มองขามไป ตัวแปรตอไปนี้มีสวนในการสงผลกระทบถึงความเปนไปไดทางการเมืองของนโยบาย
นั้น ไดแก  
 1)  การเจรจาระหวางรัฐบาลกับเอกชน Woldrigh (1982 อางถึงในศุภชัย        
ยาวะประภาษ, 2545: 106) แสดงความเห็นวา ความสําเร็จของนโยบายจะข้ึนอยูกับระดับของการ
สนับสนุน หรือคัดคานท่ีกลุมธุรกิจเอกชนมีตอนโยบายน้ัน ๆ 
 2) การสนับสนุนจากทุก ๆ ฝายท่ีเกี่ยวของ นโยบายท่ีขาดการสนับสนุน
อยางเต็มท่ีจากกลุมผลประโยชน และบุคคลท่ีสําคัญ ๆ ในวงการรัฐบาลและรัฐสภาจะมีโอกาสอยาง
มากท่ีจะถูกโจมตีจากหลาย ๆ ฝายเม่ือเสนอเขามาในกระบวนการทางนิติบัญญัติ และนโยบายน้ัน
มักจะถูกเปล่ียนแปลงแกไขใหผิดไปจากจุดมุงหมายด้ังเดิม จนบางคร้ังทําใหไมสามารถปฏิบัติตาม
เปาหมายท่ีวางไวเม่ือรางนโยบายได  
 3)  ผลกระทบของนโยบายท่ีมีตอกลุมอาชีพท่ีมีอิทธิพล Wolman (1981 อาง
ถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 107) ช้ีใหเห็นวา นโยบายท่ีกลุมอาชีพท่ีมีอิทธิพลเล็งเห็นวาจะ
สงผลกระทบในทางลบตอกลุมของตนจะประสบปญหาในการนําไปปฏิบัติเปนอยางมาก ท้ังนี้
เนื่องจากกลุมดังกลาวจะใชอิทธิพลท้ังทางการเมือง และทางเศรษฐกิจเพื่อท่ีจะยับยั้งการปฏิบัติให
เปนไปตามนโยบายดังกลาว 
 4)  การสนับสนุนจากชนช้ันนํา Vepa (1974 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 
2545: 108) ย้ําถึงความสําคัญของการสนับสนุนจากชนชั้นนําในประเทศท่ีมีตอนโยบายน้ัน โดย
กลาววา ในประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย นโยบาย หากนโยบายไมไดรับการสนับสนุนอยางจริงจัง
จากชนช้ันนําแลว โอกาสที่การนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จจะมีนอย 
 5)  การสนับสนุนจากส่ือมวลชน Horn และ Meter (1975 อางถึงใน ศุภชัย     
ยาวะประภาษ, 2545: 108) กลาววา การสนับสนุนจากส่ือมวลชนตลอดจนประชาชนโดยท่ัวไปจะมี
สวนสําคัญอยางยิ่งในการผลักดันใหนโยบายนั้นประสบความสําเร็จ นโยบายท่ีขาดการสนับสนุน
จากส่ือมวลชนหรือประชาชนโดยท่ัวไปมักประสบปญหาในทางปฏิบัติอยางมาก 
 6)  การสนับสนุนจากผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง Murphy (1971 อางถึงใน 
ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 108) ช้ีใหเห็นวา การปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายจะข้ึนอยูกับการ
สนับสนุนจากผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งวาชอบ หรือไมชอบนโยบายน้ัน 
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 2.1.2.4  ความเปนไปไดทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีมักจะเกิดข้ึน
รวดเร็วมาก และการเปล่ียนแปลงแตละคร้ังมักจะสงผลอยางสําคัญตอการปฏิบัติใหเปนไปตาม
นโยบายตาง ๆ เพราะฉะน้ัน ความเปนไปไดทางเทคโนโลยีจึงเปนส่ิงสําคัญมาก ลักษณะตาง ๆ 
ตอไปนี้จึงเปนลักษณะท่ีควรใหความสนใจ  
 1)  การรางนโยบาย Wolman (1981 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 
109) กลาววา นโยบายท่ีมีลักษณะไมยุงยากสลับซับซอน และมีผูเกี่ยวของในการดําเนินการไมมาก
นักจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในทางปฏิบัติมากกวานโยบายท่ีมีโครงสรางสลับซับซอน มี
ผูคนหรือหนวยงานมาเกี่ยวของมากมาย   
 2)  ขอเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 
Berman (1978 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 109) ใหความเห็นวา นโยบายท่ีตองการใหผู
ปฏิบัติเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากท่ีเคยทําอยูจนเคยชินจะมีโอกาสท่ีจะประสบปญหาในการนําไป
ปฏิบัติ การปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายจะประสบปญหาถาหนวยงานที่รับผิดชอบตองเผชิญกับ
ปญหาท่ีแตกตางจากแนวทางท่ีเคยปฏิบัติกันเปนประจํา 
 3)  ทฤษฎีท่ีเช่ือถือได Pressman และ Wildavsky (1973 อางถึงใน ศุภชัย         
ยาวะประภาษ, 2545: 110) กลาววา ทฤษฎีท่ีเช่ือถือไดก็เปรียบเหมือนแผนท่ีท่ีดีนั่นเอง การเดินทาง
จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งจะมีปญหามาก ถาปราศจากแผนท่ีท่ีดี นโยบายก็เปรียบเสมือน
สมมติฐานวา ถามี ก และ ข จะเกิด ค สมมติฐานดังกลาวควรจะตั้งอยูบนรากฐานของทฤษฎีท่ี
นาเช่ือถือได  
 4)  ลักษณะของเทคโนโลยี Vepa (1974 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 
2545: 110) ยืนยันวา เทคโนโลยีท่ีจะนําไปใชในการปฏิบัติตามนโยบายท่ีวางไวนั้นตองเปน
เทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับสถานการณหรือภาวะแวดลอมท่ีจะนํานโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้นขอเสนอ
ตาง ๆ ของนักวิชาการหรือท่ีปรึกษาชาวตางประเทศอาจจะไมสอดคลองกับสภาพการณในประเทศ
ท่ีกําลังพัฒนาก็เปนไปได 
 2.1.2.5  ความพอเพียงของทรัพยากร Edwards (1980 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 
2545: 111) ยืนยันวานโยบายท่ีจะประสบความสําเร็จนั้นตองไดรับการสนับสนุนทางทรัพยากรทั้ง
ดาน การเงิน และกําลังคนอยางเต็มท่ี มิฉะนั้น นโยบายนั้นจะปรากฏอยูบนหนากระดาษเทานั้นเอง 
ปจจัยทางดานทรัพยากรตอไปนี้ เปนปจจัยท่ีตองคํานึงถึงอยางมาก 
 1)  การสนับสนุนทางดานการเงิน Mazmanian และ Sabatier (1981 อางถึง
ใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 111) กลาววา นโยบายจะประสบความสําเร็จในทางปฏิบัติตอง
ไดรับการสนับสนุนทางดานการเงินอยางพอเพียง  
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 2)  กําลังและคุณภาพของบุคลากร  Edwards (1981 อางถึงใน  ศุภชัย               
ยาวะประภาษ, 2545: 112) ยืนยันวา จํานวนบุคลากรท่ีจะนําเอานโยบายไปปฏิบัตินั้นตามปกติมักจะ
มีนอยกวาจํานวนท่ีตองการสําหรับการปฏิบัติใหเปนผลสําเร็จ ผลของการขาดแคลนกําลังคน
ดังกลาวจะมีสวนโดยตรงตอความไมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย 
 3) ปจจัยทางดานบริการ Woldrigh (1982 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 
2545: 112) ย้ําวา ความสําเร็จของนโยบายข้ึนอยูกับปจจัยดานบริการตาง ๆ มีเพียงพอหรือไม 
 2.1.2.6  ลักษณะของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ โครงสรางของหนวยงานท่ีนํา
นโยบายไปปฏิบัติจะสงผลอยางมากตอความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบายน้ัน ลักษณะตอไปนี้
จะเปนลักษณะท่ีควรจะใหความสนใจ  
 1)  ประเภทของหนวยงาน Mazmanian และ Sabatier (1981 อางถึงใน 
ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 113) กลาววา นโยบายท่ีประสบความสําเร็จนั้นมักจะเปนนโยบายท่ี
มอบหมายใหแกหนวยงานที่มีอยูแลวและสนับสนุนนโยบายนั้น และก็เปนหนวยงานท่ีมีกําลังคน
และทรัพยากรอื่น ๆ พรอมอยูแลว หรือไมก็ตองเปนหนวยงานท่ีตั้งข้ึนใหมโดยแรงผลักดันของกลุม
การเมืองท่ีมีอํานาจขณะนั้น  
 2)  โครงสรางและลําดับช้ันการบังคับบัญชา ระดับช้ันการบังคับบัญชา
รวมท้ังจํานวนผูอยูใตบังคับบัญชา จะมีผลอยางมากตอความสําเร็จหรือลมเหลวของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ  
 3)  ความสามารถของผูนํา Levin (1980 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 
2545: 114) วิเคราะหโครงการที่ประสบความสําเร็จ 10 โครงการ พบวาภาวะผูนําท่ีเขมแข็งซ่ึงมี
ความสามารถในการระดมการสนับสนุนจากแหลงตาง ๆ กับความสามารถในการสังเคราะหเพื่อ
สรางส่ิงใหมข้ึนมา เปนองคประกอบรวมท่ีสําคัญของท้ัง 10 โครงการ 
 4)  ความสัมพันธกับหนวยงานท่ีกําหนดนโยบาย Horn และ Meter (1975 
อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 114) กลาววา ยิ่งมีความสัมพันธดังกลาวมาก โอกาสที่
นโยบายจะประสบความสําเร็จจะมีมาก  
 5)  ลําดับข้ันของการส่ือสารแบบเปด Meter และ Horn (1975 อางถึงใน 
ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 114) เสนอวา การส่ือสารแบบเปดซ่ึงรวมถึงการเปดโอกาสใหมีการ
พูดคุยกับบุคคลภายนอก การเปดโอกาสใหมีการสรางสายใยแหงความสัมพันธท้ังในแนวต้ัง และ
แนวนอน และอ่ืน ๆ จะมีสวนสําคัญในการกําหนดความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบาย  
 2.1.2.7  ทัศนคติของผูท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ นโยบายหลายเร่ืองจัดอยูในจําพวกท่ีผู
ปฏิบัติไมมีผลประโยชนเกี่ยวของ นโยบายเหลานี้อาจจะนําไปปฏิบัติอยางจริงใจ ซ่ึงจะตรงขามกับ
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นโยบายท่ีขัดกับความรูสึกพื้นฐาน หรือผลประโยชนของผูปฏิบัติ นโยบายประเภทหลังนี้จะนําไป
ปฏิบัติอยางไมสูเต็มใจ และอาจบิดเบือนใหเปนไปในแนวทางที่พวกเขาตองการ ลักษณะทาง
ทัศนคติตอไปนี้อาจสงผลกระทบตอความสําเร็จ หรือลมเหลวของนโยบายได  
 1)  ทัศนคติท่ีมีตอวัตถุประสงคของนโยบาย Horn และ Meter (1975 อางถึง
ใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 115) ยืนยันวา ความเขาใจของผูปฎิบัติท่ีมีตอวัตถุประสงคของ
นโยบาย ทิศทางของทัศนคติท่ีมีตอนโยบายนั้น รวมตลอดถึงความผูกพันท่ีมีตอนโยบายมีผลตอ
ความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในโยบายท่ีผูปฏิบัติจะนําไปปฏิบัติดวยดี ตองเปนนโยบาย
ท่ีผูปฏิบัติเขาใจ เห็นดวย และมีความรูสึกผูกพัน 
 2) ผลกระทบท่ีจะมีตอพฤติกรรมของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ Woldrigh 
(1982 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 115) กลาววา ขอบเขตการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ผูนําเอานโยบายไปปฏิบัติมีความสําคัญมาก นโยบายท่ีมีผลใหผูปฏิบัติตองเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ไปจากแนวทางเดิมท่ีปฏิบัติเปนเวลาชานานแลวมักจะประสบความลมเหลว สวนนโยบายท่ีไม
กระทบกระเทือนตอพฤติกรรมของผูปฏิบัติจะมีโอกาสสําเร็จสูง 
 3)  ความขัดแยงท่ีมีตอคานิยมของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ Woldrigh (1982 
อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 115) ย้ําวา ความขัดแยงเนื่องจากคานิยมของผูนํานโยบายไป
ปฏิบัติไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของนโยบายจะสงผลไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
นโยบาย ถาผูนํานโยบายไปปฏิบัติเพียงแตไมเห็นดวยกับนโยบายเทานั้น ก็จะนําไปสูการเพิกเฉย 
ละเลย ไมปฏิบัติตามนโยบาย หรือเลือกปฏิบัติเฉพาะสวนท่ีไมขัดกับคุณคาท่ีตนเองยึดถือ ซ่ึงใน
ท่ีสุดจะทําใหนโยบายลมเหลว  
 4) ผลกระทบท่ีมีตองาน อํานาจ ศักดิ์ศรี และผลประโยชนของผูนําเอา
นโยบายไปปฏิบัติ Woldrigh (1982 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 116) กลาววา ผลกระทบ
ท่ีนโยบายจะมีตองาน อํานาจ ศักดิ์ศรี หรือผลประโยชนของผูนํานโยบายไปปฏิบัติมีความสําคัญ
มากตอความสําเร็จของนโยบายนั้น  ๆ  การมอบหมายนโยบายใหกับผู ท่ี มีความเห็นหรือ
ผลประโยชนไมสอดคลองกับนโยบายน้ัน ๆ ก็เทากับเปนการเรียกรองหาความยุงยากนั่นเอง 
เนื่องจากผูกําหนดนโยบายจะตองแสวงหาวิธีการนานัปการมาควบคุมพฤติกรรมของผูไมเห็นดวย
เหลานั้น 
 2.1.2.8  ความสัมพันธระหวางกลไกตาง ๆ ท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ ลักษณะสําคัญ
ตอไปนี้จะนําไปสูความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบาย  
 1) จํ านวนหน ว ย ง าน ท่ี เ กี่ ย วข อ ง  Wolman (1981 อ า ง ถึ ง ในศุ ภชั ย                             
ยาวะประภาษ, 2545: 116) กลาววา ยิ่งจํานวนหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติใหเปนไปตาม
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นโยบายมีมากข้ึนเทาใด ปญหาเร่ืองการประสานงานระหวางหนวยงานเหลานั้นก็จะมีมากข้ึน
เทานั้น และยิ่งปญหาเร่ืองการประสานงานมีมากเทาใด โอกาสที่นโยบายจะลมเหลวก็มีมากข้ึน
เทานั้น 
 2) จํานวนจุดตัดสินใจ Mazmanian และ Sabatier (1981 อางถึงใน ศุภชัย        
ยาวะประภาษ, 2545: 117) กลาววา จํานวนจุดตัดสินใจ (Clearance Points) ของนโยบายตาง ๆ จะมี
มากนอยตางกัน ยิ่งจํานวนจุดตัดสินใจมีมากเทาใด ความลาชาในการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย
ก็มีมากข้ึนเทานั้น จุดตัดสินใจจํานวนมากนี่เองท่ีทําใหนโยบายของรัฐบาลกลางมักจะมีโอกาสใน
การประสบปญหามากกวานโยบายของรัฐบาลทองถ่ิน  
 3) ความสัมพันธดั้งเดิม ลักษณะของความสัมพันธดั้งเดิมระหวางหนวยงาน
ท่ีรวมกันปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายจะมีสวนอยางสําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลวของ
นโยบายนั้น  
 4) การแทรกแซงของหนวยงานระดับบน มีผลอยางมากตอการปฏิบัติให
เปนไปตามนโยบาย Mazmanian และ Sabatier (1981 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 117) 
ช้ีใหเห็นวา ถึงแมจะมีจุดตัดสินใจไมมาก มีลําดับข้ันของการบังคับบัญชานอย นโยบายนี้อาจจะ
ประสบปญหาไดถาถูกแทรกแซงจากหนวยงานระดับบนมากเกินสมควร  
 มยุรี อนุมานราชธน (2547: 211) กลาวถึง เง่ือนไข/ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติวามีองคประกอบดังนี้  
 1.   สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานท่ีเอ้ืออํานวยตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ อุปสรรคใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนส่ิงท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของผูบริหาร เพราะอุปสรรคนั้นมักอยู
ในสภาพแวดลอมภายนอกตัวนโยบาย และอยูภายนอกหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ หรืออาจ
เปนอุปสรรคทางการเมือง กลาวคือ แนวทาง/มาตรการที่จําเปนตองใชในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ไมเปนท่ียอมรับ และถูกคัดคานโดยกลุมท่ีมีผลประโยชนเกี่ยวของหรือกลุมท่ีมีอํานาจขณะน้ัน 
(ไดแก พรรคการเมือง สหภาพแรงงาน ทหาร) และผูนํานโยบายไปปฏิบัติไมอาจดําเนินการอะไร
ได นอกจากใหขอมูลแกผูกําหนดนโยบายไดรับทราบปญหาเพื่อนําไปปรับปรุงเปล่ียนแปลง
นโยบายนั้น  
 2.  เวลา และทรัพยากรที่เพียงพอสําหรับดําเนินการตามแนวทาง/แผนงาน/โครงการ 
เง่ือนไขดานเวลาและทรัพยากรมักจัดเปนขอจํากัดภายนอกตัวนโยบาย นโยบายท่ีมีความเปนไปได
ทางดานกายภาพ และทางดานการเมืองอาจจะไมสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด เนื่องจาก
ทัศนคติของผูเกี่ยวของคาดหวังจากนโยบายมากเกินไปในระยะเวลาอันส้ัน เหตุผลอีกประการหนึ่ง
ก็คือ ขอจํากัดดานงบประมาณอาจทําใหแนวทาง/แผนงาน/โครงการตองเผชิญปญหาดานทรัพยากร
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ไมเพียงพอ ส่ิงท่ีควรคํานึงถึงก็คืองบประมาณไมใชส่ิงเดียวกันกับทรัพยากร และบวนการแปลง
งบประมาณใหเปนทรัพยากรอาจเกิดความลาชา ความกลัวท่ีจะตองคืนงบประมาณท่ีไมไดนําไป
ดําเนินงานในตอนส้ินปงบประมาณทําใหหนวยงานภาครัฐใชงบประมาณอยางเรงรีบ บางคร้ัง
จัดสรรงบประมาณไปในแผนงาน/โครงการที่ไมเกิดประโยชน  
 3.  การวางแผนจัดสรรทรัพยากรท่ีตองการใช ในแตละข้ันตอนของกระบวนการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ ตองมีการผสมผสานทรัพยากร การไมมีงบประมาณในชวงเวลาใดเวลาหน่ึงกอ
ความเสียหายท่ีรายแรงนอยกวาการไมมีทรัพยากรที่ตองการใช เพราะงบประมาณอาจจะไมสามารถ
แปรเปล่ียนไปเปนทรัพยากรท่ีตองการ เชน ท่ีดิน วัสดุอุปกรณ หรือแรงงานในขณะท่ีดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ผูบริหารโครงการและผูยกรางโครงการจึงตองใชเทคนิคโครงขายในการ
วางแผน และควบคุมกําลังคนและสินคาคงคลัง เทคนิคเหลานี้ชวยแกไขปญหาการมีทรัพยากรมาก
เกินจําเปน (Bottleneck) และจัดสรรทรัพยากรใหเหมาสมในขณะดําเนินโครงการ  
 4. นโยบายท่ีมีพื้นฐานอยูบนทฤษฎี/หลักสาเหตุและผลลัพธท่ีเช่ือถือได บางนโยบาย
ประสบความลมเหลว เนื่องมาจากผูกําหนดนโยบายไมเขาใจปญหาท่ีนโยบายตองการแกไขอยาง
เพียงพอวาอะไรเปนสาเหตุ อะไรเปนทางแกไขปญหา อะไรเปนโอกาส หรืออะไรเปนอาการของ
ปญหา  
 5.  ความสัมพันธระหวางสาเหตุและผลลัพธ เปนความสัมพันธทางตรงโดยไมมี
ความสัมพันธอ่ืนใดมาแทรกซอน Pressman และ Wildavsky (1973 อางถึงใน มยุรี อนุมานราชธน, 
2547: 213) กลาววา นโยบายอาศัยความสัมพันธเชิงเหตุและผลตามลําดับของเหตุการณท่ี
ตอเนื่องกัน ยิ่งหลายฝายเขามาเกี่ยวของสัมพันธกันในเชิงเหตุผลมากเทาใด ความสัมพันธจะยิ่ง
สลับซับซอน เปนไปไดท่ีฝายตาง ๆ จะไมเขาใจนโยบายน้ันอยางถ่ีถวน ทําใหนํานโยบายไปปฏิบัติ
ไดไมดีเทาท่ีควร หรือมีแนวโนมท่ีจะลมเหลว 
 6.  ความสัมพันธแบบพึ่งพาระหวางหนวยงานอยูในระดับตํ่า โดยท่ัวไปการนํานโยบายไป
ปฏิบัติจนสัมฤทธ์ิผลระดับสูงตองอาศัยหนวยงานเดียวเทานั้นท่ีรับผิดชอบนํานโยบายไปปฏิบัติ 
อาจกลาววาการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีประสบความสําเร็จตองไมพึงพาหนวยงานอ่ืน ถามี
หนวยงานอ่ืนเขามาเกี่ยวของ  ความสัมพันธดังกลาวตองเปนความพึ่งพาในระดับต่ําและ
ความสัมพันธนั้นตองไมคอยมีความสําคัญนัก การนํานโยบายไปปฏิบัติมีความยุงยากสลับซับซอน 
เพราะตองทําใหผูเกี่ยวของจํานวนมากเห็นพองกันหรือยอมรับตัวนโยบาย ปจจัยนี้ทําใหผลลัพธท่ี
คาดหวังเกิดข้ึนไดยาก  
 7.  ความเขาใจและเห็นพองตองกันในวัตถุประสงคอยางสมบูรณ เปนส่ิงจําเปนตลอด
ระยะเวลาที่มีการนํานโยบายไปปฏิบัติ วัตถุประสงคของนโยบายควรจะกําหนดในลักษณะ
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เฉพาะเจาะจงและในลักษณะท่ีวัดไดเปนตัวเลข/เชิงปริมาณ วัตถุประสงคนั้นควรเปนท่ีเขาใจและ
เห็นพองตองกันในองคกร รวมท้ังควรสอดคลองกันและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  เพื่อนํา
วัตถุประสงคมาเปนแนวทางกําหนดทิศทางและควบคุมโครงการ ในความเปนจริง เปนเร่ืองยากท่ี
จะกําหนดวัตถุประสงคในลักษณะดังกลาว วัตถุประสงคท่ีเปนทางการอาจจะไมสอดคลองกันเอง 
และอาจขัดแยงกันเนื่องจากกลุมท่ีเกี่ยวของกับนโยบายนําวัตถุประสงคท่ีไมเปนทางการของกลุม
เขามารวมไวในวัตถุประสงคของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ จึงทําใหเกิดความสับสนใน
วัตถุประสงคของนโยบายมากข้ึน วัตถุประสงคท่ีเปนทางการมักจะไมเปนท่ีเขาใจกัน เพราะ
กระทรวง กรม สํานักงานใหญ หรือหนวยงานแมมักไมคอยใชการติดตอส่ือสารจากลางข้ึนบน และ
จากภายนอกองคกร แมวาวัตถุประสงคจะเปนท่ีเขาใจและเห็นพองตองกันต้ังแตข้ันกําหนดนโยบาย 
ในการนํานโยบายไปปฏิบัติความเขาใจและความเห็นพองตองกันอาจแปรเปล่ียนไปในชวงอายุของ
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ เพราะวัตถุประสงคของนโยบายอาจจะเปนวัตถุประสงคท่ีสืบเนื่องกัน 
เปนวัตถุประสงคท่ีเพ่ิมข้ึนจากวัตถุประสงคเดิม เปนวัตถุประสงคท่ีขยายจากวัตถุประสงคเดิม และ
เปนวัตถุประสงคใหมซ่ึงเขามาแทนท่ี ลักษณะของวัตถุประสงคดังกลาวอาจทําใหกระบวนการนํา
นโยบายไปปฏิบัติมีความยุงยากและอาจจะทําใหนโยบายนั้น ๆ ไมประสบความสําเร็จได 
นอกจากนี้ ความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติอาจจะมาจากข้ันตอนอ่ืน ๆ ในกระบวนการ
กําหนดนโยบาย  
 8.  การจัดกิจกรรมตามลําดับอยางเหมาะสม เพื่อใหวัตถุประสงคของนโยบายบรรลุสัมฤทธ์ิผล 
จะตองกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีผูนํานโยบายไปปฏิบัติตองดําเนินงาน กําหนดรายละเอียดและ
ลําดับของกิจกรรมท้ังหมดในการนํานโยบายไปปฏิบัติมักมีปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ แตเทคนิค
โครงขายอาจนํามาใชเปนกรอบในการวางแผนและควบคุมโครงการ โดยระบุกิจกรรมที่ตอง
ดําเนินการ ผูกความสัมพันธของกิจกรรมตาง ๆ และจัดวางลําดับของกิจกรมอยางเปนเหตุเปนผล 
หลังจากนั้นก็ตองมีการจัดการเพื่อใหเกิดความแนใจวากิจกรรมตาง ๆ ไดดําเนินการอยางถูกตอง
ตามตารางเวลา และถาดําเนินการไมถูกตองก็ตองไดรับการแกไขใหเหมาะสม  
 9.  การติดตอส่ือสารและประสานงานอยางเต็มท่ีระหวางฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการ
บริหารโครงการเปนส่ิงจําเปน การติดตอส่ือสารเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการประสานงานในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ โดยท่ัวไปมักไมมีการติดตอส่ือสารท่ีสมบูรณ แมระบบสารสนเทศอาจจะชวย
ใหไดขอมูลท่ีตองการ แตไมไดใหหลักประกันวาขอมูล และคําส่ังของผูสงขอมูลจะมีการนําไป
ปฏิบัติตามท่ีกําหนดหรือยางท่ีเขาใจกัน ท้ังนี้เนื่องมาจากการประสานงานสัมพันธกับการใชอํานาจ
สวนตัวของผูท่ีเกี่ยวของซ่ึงสงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ การประสานงานจึงไมใชเพียงการ
ติดตอส่ือสารกันดวยขอมูลหรือการจัดโครงสรางการบริหารที่เหมาะสมเทานั้น  
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 10.  ผูมีอํานาจหนาท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติตองไดรับการยอมรับอยางแทจริง Hood (1976 
อางถึงใน มยุรี อนุมานราชธน, 2547: 213) ใหความหมายของ ความเช่ือฟง/การยอมรับโดยส้ินเชิง 
วา หมายถึง การไมตอตานคําส่ังใด ๆ แตถาในการนํานโยบายไปปฏิบัติ เกิดการตอตานจากผูท่ี
เกี่ยวของ ระบบขอมูลท่ีมีอยูท้ังหมดจะตองชวยใหทราบลวงหนาถึงปฏิกิริยาท่ีตอตานเพื่อสามารถ
เขามาจัดการควบคุมการตอตานนั้นไดทันที เง่ือนไขท่ีทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดข้ึนไดอยาง
เต็มรูปแบบก็คือ ผูมีอํานาจหนาท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติตองมีอํานาจบารมีในการทําใหบุคคลอ่ืนท้ัง
ภายในและภายนอกองคการยอมรับตนเอง เพื่อผูมีอํานาจหนาท่ีนั้นจะไดรับความเห็นชอบและสมา
รถประสานงานนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนตอความสําเร็จของนโยบาย/แผนงาน/
โครงการนั้น  
 วรเดช จันทรศร (2548: 439-449) ไดแสดงทัศนะวา เง่ือนไข/ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จใน
การนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น สามารถจําแนกได 12 ดาน ซ่ึงในแตละดานลวนมีองคประกอบยอย 
ดังตอไปนี้ 
 1.  ดานนโยบาย มีองคประกอบ ไดแก  
   -  นโยบายท่ีจะประสบความสําเร็จในการนําไปปฏิบัติ ควรเปนนโยบายเกา หรือเคย
ดําเนินการมากอน  
   -  เปนนโยบายท่ีมีการระบุแนวทางในการแกไขปญหาชัดเจน  
   -  เปนนโยบายท่ีชวยใหกําหนดโครงสรางการปฏิบัติงานไดงาย  
      -  เปนนโยบายท่ีมีเปาหมายและวัตถุประสงคชัดเจน  
                   -  เปนนโยบายท่ีมีทฤษฎีรองรับ  
   -  เปนนโยบายท่ีสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย  
   -  เปนนโยบายท่ีสอดคลองกับนโยบายอ่ืนๆ  
   -  เปนนโยบายท่ีสอดคลองกับความเปนจริง  
   -  เปนนโยบายท่ีมีตัวช้ีวัดและมาตรฐานมีความชัดเจน  
   -  นโยบายดังกลาวชวยใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงาน  
       -  มีการนํามาทดลองใชในกลุมเปาหมายบางสวน  
 2.  ดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ประกอบดวย  
   -  ข้ันตอนของการปฏิบัติงานมีความชัดเจน  
   -  มีความสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายหลัก  
   -  มีแนวทางปฏิบัติงานชัดเจน เขาใจงาย  
   -  มีกฎระเบียบในการปฏิบัติงานพอดี และมีความยืดหยุน  
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   -  มีการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลอยางเปนระบบ  
   -  มีการจัดสรรอํานาจหนาท่ีของผูปฏิบัติงานอยางชัดเจน  
 3.  ดานทรัพยากร ประกอบดวย  
   -  ทรัพยากรทางการเงินมีจํานวนมากพอ  
   -  มีความพรอม  
   -  การจัดสรรทรัพยากรทางการเงินมีความเหมาะสม  
   -  มีการกระจายทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ  
 4.  หนวยงาน/องคการท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ ประกอบดวย  
   -  โครงสรางของหนวยงาน/องคการไมซับซอน  
   -  หนวยงาน/องคการสามารถปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงไดอยางดี  
   -  ไมมีความซับซอนของปฏิสัมพันธและเครือขายภายในองคการ  
   -  มีความยืดหยุนในการดําเนินงาน  
   -  กฎระเบียบในการดําเนินงานของหนวยงาน/องคการมีพอสมควร  
   -  จํานวนบุคลากรมีนอย  
   -  กระบวนการติดตอส่ือสารเปนระบบ และไมเปนทางการ  
   -  หนวยงาน/องคการมีประสบการณในความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
   -  หนวยงาน/องคการมีระบบการส่ือสารแบบเปด  
   -  หนวยงาน/องคการมีลักษณะของการเรียนรู  
   -  หนวยงาน/องคการมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  
 5.  ผูบริหาร และผูกําหนดนโยบาย ประกอบดวย  
   -  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  
   -  ผูบริหารมีทักษะ และความสามารถในการบริหารงาน  
   -  ผูบริหารรูจักการใชอํานาจตามอํานาจหนาท่ี  
   -  มีกระบวนการตัดสินใจไมซับซอน  
   -  ผูบริหารใหความสนับสนุนในนโยบาย  
   -  ผูบริหารมีสวนรวมกับนโยบาย  
   -  ผูกําหนดนโยบายเขาใจสภาพการปฏิบัติงาน  
   -  มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงาน  
   -  สามารถสรางใหเกิดความผูกพันตอสมาชิกดวยกัน  
   -  มีความสามารถในการแกปญหาความลาชาไดอยางรวดเร็ว  
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 6.  บุคลากรผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย  
   -  มีการคัดสรรเจาหนาท่ีใหเหมาะสมกับงาน  
   -  ผูปฏิบัติงานมีบุคลิกภาพท่ีดี  
   -  ผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดีตอนโยบาย  
   -  ผูปฏิบัติงานมีทักษะ และความรูความสามารถ  
   -  ผูปฏิบัติงานยอมรับในเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบาย  
   -  ผูปฏิบัติงานมีความเต็มใจและพอใจในงานท่ีทํา  
   -  ผูปฏิบัติงานมีการตอบสนองเปนไปในทิศทางเดียวกับนโยบาย  
   -  มีการทํางานเปนทีม  
   -  ผูปฏิบัติงานมีความจงรักภักดีตอองคการ  
   -  ขอบเขตของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตอผูปฏิบัติงานมีนอย  
   -  ผูปฏิบัติงานสามารถปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายไดดี  
   -  ผูปฏิบัติงานมีความสามารถในการเจรจาตอรอง  
   -  ผูปฏิบัติงานมีความสามารถในการเรียนรูจากประสบการณไดอยางรวดเร็ว  
   -  ผูปฏิบัติงานไดรับการฝกอบรม  
 7.  สภาพแวดลอม ประกอบดวย  
       -  สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีการเปล่ียนแปลงนอย  
   -  ไมมีการตอตานหรือคัดคานนโยบายจากฝายตาง ๆ  
   -  ไมสงผลกระทบตอศีลธรรมของสังคม  
   -  ไดรับการสนับสนุนทางการเมืองและกฎหมาย  
   -  ไดรับการสนับสนุนจากสวนกลางและสวนทองถ่ิน  
   -  บุคคลภายนอกเขาไปมีสวนรวมไดพอสมควร  
   -  ส่ือมวลชนใหความสนใจตอปญหา  
   -  สภาพแวดลอมของนโยบาย และการนํานโยบายไปปฏิบัติสอดคลองกัน  
 8.  กลุมเปาหมาย/ประชาชนผูรับบริการ ประกอบดวย  
   -  กลุมเปาหมายมีทัศนคติท่ีดีตอนโยบาย  
   -  ไดรับการสนับสนุนจากประชาชน  
   -  ประชาชนเขาใจในประโยชนและผลเสียท่ีตามมา  
 9.  การประสานงานและความรวมมือ ประกอบดวย  
   -  การประสานงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  
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     -  การส่ือสารระหวางองคการมีความสม่ําเสมอ  
     -  จํานวนหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีนอย  
     -  ความรวมมือระหวางหนวยงานมีประสิทธิภาพ  
 10.  การประชาสัมพันธ ประกอบดวย  
 -  รูปแบบของส่ือมีความครอบคลุมทันสมัย และเขาถึงประชาชนกลุมเปาหมาย  
 -  การประชาสัมพันธสงเสริมการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 11.  การวางแผนและการควบคุม ประกอบดวย  
 -  มีประสิทธิภาพในการดําเนินการควบคุม  
 -  วิธีการควบคุม ดูแล และการประเมินผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐาน  
 -  มีมาตรการในการกระตุนสงเสริม  
 12.  มาตรการในการตรวจตราและประเมินผล ประกอบดวย  
 -  มีการประเมินผลสะทอนกลับท่ีอยูในกระบวนการวางแผน และการออกแบบ
แผนงาน/โครงการ  
 -  มีการประเมินผลระหวางการดําเนินการ  
 -  การประเมินผลไมสงผลกระทบตอบุคลากรผูปฏิบัติงาน 
 จากทัศนะของนักวิชาการหลายทานในดานเงื่อนไข/ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการนํา
นโยบายไปปฏิบัตินั้นยังมีความหลากหลายอยูมาก ผูศึกษาจึงนํามาจําแนกโดยใชเกณฑลักษณะรวม
กันขององคประกอบเง่ือนไข/ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนําโยบายไปปฏิบัติ และนําเสนอใน
รูปแบบของตารางแสดงความถ่ีของเง่ือนไข/ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
เพื่อใหเกิดความเขาใจ และเห็นภาพชัดเจนยิ่งข้ึน ดังตารางท่ี 2.1 
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ตารางที่ 2.1 แสดงความถี่ของเงื่อนไขที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
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1.  นโยบายดังกลาวเปนนโยบายเกา  23 

หรือเคยดําเนินการมากอน 

2.  นโยบายมีเปาหมายและวัตถุประสงคชัดเจน 

3.  วัตถุประสงคของนโยบายสามารถทําให 

ผูนํานโยบายไปปฏิบัติเขาใจไดงาย 

4.  นโยบายมีทฤษฎีรองรับ 

5.  ความสอดคลองกันของวัตถุประสงคของนโยบาย  

และมีความสอดคลองกันกับนโยบายอื่น 

6.  นโยบายมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

7.  นโยบายไมสงผลกระทบตองาน อํานาจ ศักดิ์ศรี  

คานิยม และผลประโยชนของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 



 24 

ตารางที่ 2.1 (ตอ) 
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1.  มีการจัดสรรอํานาจหนาที่ ระบุกิจกรรมเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงค และระบุ/ผูรับผิดชอบในการนํา

นโยบายไปปฏิบัติอยางชัดเจน  
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2.  มีการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัล 

อยางเปนระบบ 

ดานทรัพยากร  

1.  มีทรัพยากรทางดานการเงิน  

และบุคลากรอยางเพียงพอ  

2.  มีความเหมาะสมของเทคโนโลยี 

ที่นํามาใชในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
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1.  หนวยงาน/องคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติ 

มีโครงสรางไมสลับซับซอน  

2.  จํานวนหนวยงาน/องคการที่มีความเกี่ยวของ 
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กับการนํานโยบายไปปฏิบัติมีนอย  

3.  มีการติดตอสื่อสารภายใน และภายนอก 

ของหนวยงาน/องคการ 

ผูบริหาร และผูกําหนดนโยบาย  

1.  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  

2.  ผูบริหารมีสวนรวมกับนโยบาย 

3.  ผูบริหารใหการยอมรับ และสนับสนุนโยบาย 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 
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 บุคลากรผูปฏิบัติงาน  

1.  บุคลากรผูนํานโยบายไปปฏิบัติมีความเขาใจ 

และยอมรับในเปาหมายและวัตถุประสงคของ

นโยบาย 

2.  บุคลากรผูนํานโยบายไปปฏิบัติมีทักษะ ความรู 

ความเขาใจ ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

3.  ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอ

ผูปฏิบัติงานมีนอย 
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 จากตารางท่ี 2.1 แสดงใหเห็นวานักวิชาการและผูท่ีทําการศึกษาวิจัยในเร่ืองของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติหลายทานมีความเห็นตรงกันวาเง่ือนไข/ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ คือ การมีภาวะผูนําของผูบริหาร การมีความรูความเขาใจและใหการยอมรับ
ในนโยบายของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ การมีทรัพยากรดานการเงิน และบุคคลากรเพียงพอในการนาํ
นโยบายไปปฏิบัติ และจากตารางท่ี 2.1 ยังแสดงใหเห็นอีกวาเง่ือนไข/ปจจัยท่ีสําคัญหลายประการที่
จะสงผลใหประสบความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ การนํานโยบายไปปฏิบัติไดรับการ
สนับสนุนจากชนช้ันนําท้ังในทางการเมือง และกฎหมาย การไดรับการสนับสนุนจากสวนกลาง
และสวนทองถ่ิน การกําหนดบทลงโทษ และการใหรางวัลอยางเปนระบบ การควบคุมดูแล และ
ประเมินผลการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  
 ผูศึกษามีความเห็นวาผลสรุปจากตารางท่ี 2.1 ซ่ึงเปนเร่ืองของเงื่อนไข/ปจจัยท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติดังกลาว สามารถจําแนกไดเปนปจจัยภายนอก และปจจัย
ภายใน โดยตัวปจจัยภายนอก และภายในน้ัน มีองคประกอบท่ีสงผลใหการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลว การจําแนกประเด็นเง่ือนไข/ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติอยางเดนชัด และสอดคลองกับการศึกษา ซ่ึงผูศึกษาไดนําประเด็นเง่ือนไข/ปจจัย
ท่ีมีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติดังกลาวไปเปนกรอบในการศึกษาในคร้ังนี้ มี
รายละเอียดดังนี้ 
 ปจจัยภายนอก ประกอบดวย  

 1  องคประกอบท่ีทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ ไดแก  
                    1) การนํานโยบายไปปฏิบัติไดรับการสนับสนุนจากชนช้ันนําท้ังทางการเมือง และ
กฎหมาย ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ผูใชอํานาจทางการเมือง เชน นักการเมืองระดับประเทศ หรือ
นักการเมืองระดับทองถ่ิน และผูใชอํานาจอธิปไตย เชน ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และศาล มี
อํานาจสนับสนุน หรือคัดคานการนํานโยบายไปปฏิบัติ แสดงออกโดย การควบคุมนโยบาย การ
อนุมัติงบประมาณ การแสดงความคิดเห็น และการใหขอเสนอแนะแกผูนํานโยบายไปปฏิบัติ  
  นักวิชาการหลายทาน ไดแก Vepa (1974 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 108) 
และ Wolman (1981 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 107) ซ่ึงเปนนักวิชาการตางประเทศ ตาง
ก็ยืนยันวา การสนับสนุนจากชนช้ันนําท้ังทางการเมือง และกฎหมาย ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
เปนปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ สวนนักวิชาการไทยท่ีใหทัศนะ
คลายกันนี้ ไดแก มยุรี อนุมานราชธน (2547: 211) และ วรเดช จันทรศร (2548: 446) ยิ่งไปกวานั้น
ยังพบวาผลการศึกษาของสุรพร เส้ียนสลาย (2539: 272) ท่ีไดทําศึกษาการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอ
การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ศึกษากรณีนโยบายการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมในประเทศ
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ไทย ไดแสดงใหเห็นวาการสนับสนุนจากชนช้ันนําท้ังทางการเมือง และกฎหมาย ในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ เปนปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
  2)  การนํานโยบายไปปฏิบัติไดรับการสนับสนุนจากสวนกลางและสวนทองถ่ิน ในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ ผูมีอํานาจในการกําหนด ควบคุมนโยบาย อนุมัติงบประมาณท้ังจากสวนกลาง
และสวนทองถ่ินใหการสนับสนุนผูนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยวิธีการใหความชวยเหลือในดานตาง 
ๆ เชน ดานทรัพยากร ดานบุคลากร ดานงบประมาณ หรืออํานวยความสะดวก และใหขอเสนอแนะ 
หรือใหการชวยเหลือในวิธีการอ่ืนใดแกผูนํานโยบายไปปฏิบัติ  
    จากผลการศึกษาของกลา ทองขาว (2535: 342) ท่ีไดทําการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ กรณีศึกษานโยบายรณรงคเพื่อการรูหนังสือ
แหงชาติ ไดแสดงใหเห็นวาการนํานโยบายไปปฏิบัติหากไดรับการสนับสนุนจากท้ังสวนกลางและ
สวนทองถ่ิน การนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นจะประสบความสําเร็จ 
     3)  การควบคุมดูแล และประเมินผลการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ จะเปนการ
สรางความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน และหลีกเล่ียงปญหาความลําเอียงในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อันเกิดจากการประเมินผลหนวยงานของตนเอง 
 ในสวนของนักวิชาการท่ีมีทัศนคติวาการควบคุมดูแล และประเมินผลการนํานโยบายไป
ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ มีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ วรเดช    จันทรศร (2548: 
449) และผลการศึกษาของกลา ทองขาว (2535: 344) ท่ีไดทําการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ศึกษากรณีนโยบายรณรงคเพื่อการเรียนรู
หนังสือแหงชาติ พบวามาตรการควบคุมประเมินผลเปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลในการทํานาย
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 2  องคประกอบท่ีทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความลมเหลว ไดแก 
 1) มีการแทรกแซงจากหนวยงานระดับบน ในการนํานโยบายไปปฏิบัติหากมีการ
แทรกแซงจากหนวยงานภายนอกโดยเฉพาะหนวยงานระดับบน เชน หนวยงานของสวนกลาง โดย
การมีกฎระเบียบขอบังคับท่ีขัดแยงตอหนวยงาน/องคการในการนํานโยบายไปปฏิบัติ หรือมีแนว
ทางการปฏิบัติงานท่ีขัดแยงกัน รวมไปถึงการไมใหการสนับสนุนในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
เหลานี้เปนอีกหนึ่งสาเหตุสําคัญท่ีสงผลใหการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความลมเหลว 
 ในสวนของนักวิชาการท่ียืนยันวา ในการนํานโยบายไปปฏิบัติหากมีการแทรกแซงจาก
หนวยงานระดับบนจะสงผลใหการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความลมเหลว ไดแก Mazmanian 
และ Sabatier (1981 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 117) 
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 ปจจัยภายใน ประกอบดวย  
 1  องคประกอบท่ีทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัตปิระสบความสําเร็จ ไดแก  
 1)  ผูบริหารมีภาวะผูนํา เปนกระบวนการท่ีผูบริหารเทศบาลตําบลคุงตะเภามีอิทธิพลตอ
ผูรวมงาน และผูตาม โดยเปล่ียนแปลงความพยายามของผูรวมงาน และผูตามใหสูงข้ึนกวาความ
พยายามที่คาดหวัง เปนการพัฒนาความรูความสามารถของผูรวมงาน และผูตามไปสูระดับท่ีสูงข้ึน
และมีศักยภาพมากข้ึน เพ่ือใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของทีมและองคการ จูงใจ
ใหผูรวมงาน และผูตามมองไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของกลุมองคการ
หรือสังคม ซ่ึงกระบวนการดังกลาวจะกระทําโดยผานองคประกอบ คือ  
 (1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence หรือ Charisma Leadership: 
II หรือ CL) หมายถึง การท่ีผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยาง หรือเปนโมเดลสําหรับผูตาม ผูนําจะเปน
ท่ียกยอง เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ และทําใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือรวมงานกนั ผูตามจะ
พยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนําและตองการเลียนแบบผูนําของเขา ส่ิงท่ีผูนําตองปฏิบัติเพื่อ
บรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผูนําจะตองมีวิสัยทัศนและสามารถถายทอดไปยังผูตาม ผูนําจะมีความ
สมํ่าเสมอ สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤต ผูนําเปนผูท่ีไวใจไดวาจะทําในส่ิงท่ี
ถูกตอง ผูนําจะเปนผูท่ีมีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผูนําจะหลีกเล่ียงท่ีจะใชอํานาจเพื่อ
ผลประโยชนสวนตน แตจะประพฤติตนเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืนและเพ่ือประโยชนของกลุม 
ผูนําจะแสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความต้ังใจ การเช่ือม่ันในตนเอง ความ
แนวแนในอุดมการณ ความเช่ือและคานิยมของเขา ผูนําจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี 
และความม่ันใจของผูตาม และทําใหผูตามมีความเปนพวกเดียวกันกับผูนํา โดยอาศัยวิสัยทัศนและ
การมีจุดประสงครวมกัน ผูนําแสดงความม่ันใจชวยสรางความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกัน เพื่อการบรรลุ
เปาหมายท่ีตองการ ผูตามจะเลียนแบบผูนําและพฤติกรรมของผูนําจากการสรางความมั่นใจใน
ตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูนําการเปล่ียนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการ
บรรลุเปาหมายและปฏิบัติภาระหนาท่ีขององคการ 
 (2)  การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: IM) หมายถึง  การที่ผูนําจะ
ประพฤติในทางท่ีจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตาม โดยการสรางแรงจูงใจภายใน  การให
ความหมายและทาทายในเร่ืองงานของผูตาม ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทีม (Team  Spirit) ใหมี
ชีวิตชีวา มีการแสดงออกซ่ึงความกระตือรือรน โดยการสรางเจตคติท่ีดีและการคิดในแงบวก ผูนํา
จะทําใหผูตามสัมผัสกับภาพท่ีงดงามของอนาคต ผูนําจะสราง และส่ือความหวังท่ีผูนําตองการอยาง
ชัดเจน ผูนําจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน  ผูนําจะแสดง
ความเช่ือม่ันและแสดงใหเห็นความตั้งใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได  ผูนําจะชวย
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ใหผูตามมองขามผลประโยชนของตนเพื่อวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ ผูนําจะชวยใหผูตาม
พัฒนาความผูกพันของตนตอเปาหมายระยะยาว และบอยคร้ังพบวาการสรางแรงบันดาลใจนี้ 
เกิดข้ึนผานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและการกระตุนทางปญญา ชวยใหผูตามจัดการกับ
อุปสรรคของตนเองและเสริมความคิดสรางสรรค 
 (3) การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation: IS) หมายถึง การที่ผูนํามีการ
กระตุนผูตามใหตระหนักถึงปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน ทําใหผูตามมีความตองการหา
แนวทางใหม ๆ มาแกปญหาในหนวยงาน เพื่อหาขอสรุปใหมท่ีดีกวาเดิม เพื่อทําใหเกิดส่ิงใหมและ
สรางสรรค โดยผูนํามีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีการ
ตั้งสมมติฐาน การเปล่ียนกรอบ (Reframing) การมองปญหา และการเผชิญกับสถานการณเกา ๆ 
ดวยวิถีทางใหมแบบใหม ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเร่ิมใหม ๆ ในการพิจารณาปญหา 
และการหาคําตอบของปญหา มีการใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีใหม ๆ ผูนํา
มีการกระตุนใหผูตามแสดงความคิดและเหตุผล และไมวิจารณความคิดของผูตาม  แมวามันจะ
แตกตางไปจากความคิดของผูนํา ผูนําทําใหผูตามรูสึกวาปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนส่ิงท่ีทาทายและเปน
โอกาสดีท่ีจะแกปญหารวมกัน โดยผูนําจะสรางความเชื่อมั่นใหผูตามวาปญหาทุกอยางตองมี
วิธีแกไข แมบางปญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูนําจะพิสูจนใหเห็นวาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุก
อยางได จากความรวมมือรวมใจในการแกปญหาของผูรวมงานทุกคน ผูตามจะไดรับการกระตุนให
ตั้งคําถามตอคานิยมของตนเอง ความเช่ือและประเพณี การกระตุนทางปญญา เปนสวนท่ีสําคัญของ
การพัฒนาความสามารถของผูตามในการท่ีจะตระหนัก เขาใจ และแกไขปญหาดวยตนเอง 
  (4)  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) ผูนําจะ
มีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคลและทํา
ใหผูตามรูสึกมีคุณคา และมีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช (Coach) และเปนท่ีปรึกษา (Advisor) ของ
ผูตามแตละคน เพื่อการพัฒนาผูตามผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคล 
เพื่อความสัมฤทธิ์ผล และเติบโตของแตละคน ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผูตามและเพ่ือนรวมงาน
ใหสูงข้ึน นอกจากนี้ผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตามโดยการใหโอกาสในการเรียนรูส่ิงใหม ๆ สราง
บรรยากาศของการใหการสนับสนุน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความจําเปนและ
ความตองการ การประพฤติของผูนําแสดงใหเห็นวาเขาใจ และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 
เชน บางคนไดรับกําลังใจมากกวา บางคนไดรับอํานาจการตัดสินใจดวยตนเองมากกวา  บางคนมี
มาตรฐานท่ีเครงครัดกวา  บางคนมีโครงสรางงานท่ีมากกวา ผูนํามีการสงเสริมการส่ือสารสองทาง 
และมีการจัดการดวยการเดินดูรอบ  ๆ  (Management by Walking Around) มีปฏิสัมพันธกับผูตาม
เปนการสวนตัว ผูนําสนใจในความกังวลของแตละบุคคล เห็นปจเจกบุคคลเปนบุคคลท้ังครบ (As  a 
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Whole Person) มากกวาเปนพนักงานหรือเปนเพียงปจจัยการผลิต  ผูนําจะมีการฟงอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) ผูนําจะมีการมอบหมายงานเพ่ือเปนเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาผูตาม เปดโอกาสใหผูตามไดใชความสามารถพิเศษอยางเต็มท่ีและเรียนรูส่ิงใหม ๆ ท่ี
ทาทายความสามารถ ผูนําจะดูแลผูตามวาตองการคําแนะนํา การสนับสนุนและการชวยใหกาวหนา
ในการทํางานท่ีรับผิดชอบอยูหรือไม โดยผูตามจะไมรูสึกวาเขากําลังถูกตรวจสอบ 
  นักวิชาการตางประเทศท่ีแสดงทัศนะวา การมีภาวะผูนําของผูบริหารจะสงผลตอ
ความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก Mazmanian และ Sabatier (1981 อางถึงใน ศุภชัย   
ยาวะประภาษ, 2545: 114) และ Vepa  (1974 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 114) รวมไปถึง 
Levin (1980 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 114) ตางก็แสดงทัศนะในทํานองเดียวกันนี้ ซ่ึง
ในสวนของนักวิชาการไทยท่ีแสดงทัศนะคลาย ๆ กันกับท่ีกลาวมา ไดแก วรเดช จันทรศร (2548: 
443) นอกจากนี้ผลการศึกษาของทองใบ สุดชารี (2536: 335-336) ท่ีไดศึกษาการนํานโยบายของ
วิทยาลัยครูไปปฏิบัติ กรณีศึกษาวิทยาลัยอีสานใต ยังคงยืนยันถึงความสําคัญของการมีภาวะผูนํา
ของผูบริหารอันจะสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา
ของบุญสนอง รัตนสุนทรากุล (2545: 71-73) ท่ีไดศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายท่ี
เกี่ยวของกับคนพิการไปปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณีนโยบายการจัดทําส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับ
คนพิการ ตางยืนยันถึงความสําคัญของการมีภาวะผูนําของผูบริหารวามีผลตอความสําเร็จในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติเชนกัน 
 2)  ผูบริหาร และผูนํานโยบายไปปฏิบัติ มีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล    การนําหลัก
ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในหนวยงาน/องคการ ผูบริหาร และผูนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติตอง
ทราบถึงความหมาย และแนวทางการปฏิบัติของหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลักเปนอยางดี ซ่ึงหลักธรร
มาภิบาลท้ัง 6 หลัก ดังกลาว ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส 
หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา เพื่อใหการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ประสบความสําเร็จไดงายมากข้ึน 
 ในประเด็นดังกลาวขางตนมีนักวิชาการตางประเทศ ไดแก Woldrigh (1982 อางถึงใน 
ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 115) และนักวิชาการไทย ไดแก วรเดช จันทรศร (2548: 443) ตางให
การยืนยันวา การมีความรูความเขาใจในหลักของการนํานโยบายไปปฏิบัติของผูบริหาร และผูนํา
นโยบายไปปฏิบัติ ลวนแตมีผลกระทบตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติทั้งส้ิน ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของสุนิตตา เทศนิยม (2541: 170) ท่ีไดทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จของการนํานโยบายวางแผนครอบครัวไปปฏิบัติ  
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 3)  ผูบริหารใหการยอมรับ และสนับสนุนการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ตัวของผูบริหารตองมีทัศนคติท่ีดีตอนโยบาย มีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกับการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ รวมถึงมีความสมัครใจและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายน้ัน ๆ การนํานโยบายไปปฏิบัติ
จึงจะประสบความสําเร็จ 
 นักวิชาการไทยท่ียืนยันวาการใหการยอมรับ และสนับสนุนการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ของตัวผูบริหารจะสงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก วรเดช จันทรศร (2548: 
443) 
 4)  การมีบุคลากร มีทรัพยากร และ มีงบประมาณอยางเพียงพอ ในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ แมวาจะมีการถายทอดคําส่ังไปไดอยางชัดเจนเพียงใด ถาผูนํานโยบายไปปฏิบัติไมมี
ทรัพยากรที่จะใชเพื่อการปฏิบัติตามนโยบายได การนํานโยบายไปปฏิบัติก็ไมสามารถประสบ
ความสําเร็จ  ทรัพยากรท่ีสําคัญ  ไดแก  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจํานวนท่ีเหมาะสมและมี
ประสบการณ มีขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบาย มีอํานาจหนาท่ี มีเคร่ืองอํานวย
ความสะดวก เชน อาคาร ท่ีดิน และอุปกรณ รวมถึงตองมีเวลาในการนํานโยบายไปปฏิบัติอยาง
เพียงพอ อีกท้ังดานงบประมาณ ก็ถือเปนส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่ง เพราะหากงบประมาณไม
เพียงพอ อาจสงผลใหแนวทาง/แผนงาน/โครงการตองเผชิญกับปญหา ส่ิงท่ีควรคํานึงคือ 
งบประมาณไมใชส่ิงเดียวกันกับทรัพยากร กระบวนการแปลงงบประมาณใหเปนทรัพยากรอาจเกิด
ความลาชา ปญหาอีกประการหนึ่งในดานงบประมาณของการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ ความกลัวท่ี
จะตองคืนงบประมาณท่ีไมไดนําไปดําเนินงานในตอนส้ินปงบประมาณ ทําใหหนวยงานภาครัฐใช
งบประมาณอยางเรงรีบ และบางคร้ังมีการจัดสรรงบประมาณไปใชในแผนงาน/โครงการท่ีไมเกิด
ประโยชน 
  นักวิชาการตางประเทศท่ีแสดงทัศนะวา การมีบุคลากร มีทรัพยากร และ มีงบประมาณ
อยางเพียงพอ สงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก Mazmanian และ Sabatier (1981 
อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 111) และ Edwards (1980 อางถึงใน ศุภชัย   ยาวะประภาษ, 
2545: 111) ในสวนของนักวิชาการไทยท่ีมีทัศนะคลาย ๆ กัน ในประเด็นนี้ ไดแก มยุรี อนุมานราช
ธน (2547: 211) และ วรเดช จันทรศร (2548: 441) ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของเทพศักดิ์    
บุณยรัตพันธุ (2536: 148) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการสรางประสิทธิผลของการนํานโยบายการ
ใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติ กรณีศึกษาสํานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร พบวาความพรอม
ของทรัพยากรเปนตัวแปรท่ีสามารถอธิบายถึงประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติได และผล
การศึกษาของสุรพร เส้ียนสลาย (2539: 274) ท่ีไดศึกษาการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการนํา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ศึกษากรณีนโยบายการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมในประเทศไทย 
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พบวา การใหการสนับสนุนทรัพยากรงบประมาณ และกําลังคน มีผลตอความสําเร็จในการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ ยิ่งไปกวานั้น ผลการศึกษาของจํารูญ จะโรครัมย (2549: 111) ท่ีไดทําการศึกษา

ความสําเร็จของการนํานโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษยไปปฏิบัติ  

ศึกษากรณีสํานักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษยภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือ

ตอนลาง พบวา การจัดสรรงบประมาณใหจํานวนนอย เปนอุปสรรคตอความสําเร็จในการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ 

 5)   การนํานโยบายไปปฏิบัติมีการกําหนดบทลงโทษ และการใหรางวัลอยางเปนระบบ

เปรียบเสมือนเปนขอบังคับเพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามนโยบาย และเปนการสรางแรงจูงใจแกผูนํา

นโยบายไปปฏิบัติใหมีความตองการที่จะปฏิบัติตามนโยบาย ยกตัวอยางเชน การกําหนดให

หนวยงานของภาครัฐนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ไดมีการจัดการประกวดหนวยงานที่นําหลัก

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติแลวประสบความสําเร็จ โดยมีการมอบรางวัลใหแกหนวยงานดังกลาว เปน

โลรางวัล และเงินรางวัล อีกทั้งหนวยงานที่ไดรับรางวัลจะไดรับชื่อเสียง และความไววางใจจาก

ประชาชนดวยเชนกัน  

 การกําหนดบทลงโทษ และการใหรางวัลอยางเปนระบบนี้ มีนักวิชาการไดแก วรเดช 

จันทรศร (2548:  441) ใหการยืนยันวาเปนเรื่องที่สงผลกระทบตอความสําเร็จในการนํานโยบายไป

ปฏิบัติ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ กลา ทองขาว (2535:  344) ท่ีไดทําการวิเคราะหปจจัยที่

สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ กรณีศึกษานโยบายรณรงคเพื่อการรู

หนังสือแหงชาติ พบวา มาตรการควบคุมประเมินผลเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลในการทํานาย

ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของบุญสนอง           

รัตนสุนทรากุล (2545:  72) ท่ีไดศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายที่เกี่ยวของกับคน

พิการไปปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณีนโยบายการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ พบวา 

มาตรการในการใหคุณ ใหโทษ จากการปฏิบัติตามนโยบาย คือ มีการจูงใจใหปฏิบัติตาม แตไม

พบวามีมาตรการ หรือรายละเอียดใด ๆ ท่ีประกาศเปนแนวทางเพื่อบังคับใชสําหรับผูท่ีไมปฏิบัติ

ตาม เปนปญหา และอุปสรรคในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 6) บุคลากรผูนํานโยบายไปปฏิบัติมีทักษะ ความรู ความเขาใจในการนํานโยบายไป

ปฏิบัติ เปนสิ่งที่จําเปนและมีความสําคัญตอการประสบความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

เพราะหากบุคลากรผูนํานโยบายไปปฏิบัติขาดทักษะ ขาดความรูความเขาใจในการนํานโยบายไป

ปฏิบัติแลว การนํานโยบายไปปฏิบัติอาจไมเกิดผล และอาจสงผลกระทบดานลบในวงกวาง 

 นักวิชาการไทย คือ วรเดช จันทรศร (2548: 445) ไดยืนยันถึงความสําคัญของทักษะ และ

ความรูความสามารถของบุคลากรผูปฏิบัติงานที่มีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึง



 34 

สอดคลองกับผลการศึกษาของสุนิตตา เทศนิยม (2541:  170) ท่ีไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอ

ความสําเร็จของการนํานโยบายวางแผนครอบครัวไปปฏิบัติ พบวา ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของ

การนํานโยบายวางแผนครอบครัวไปปฏิบัติ คือ ปจจัยตัวผูปฏิบัติ หมายถึง คุณสมบัติเฉพาะตัวของ

เจาหนาที่สถานีอนามัยที่ปฏิบัติงานวางแผนครอบครัว มีความรูความสามารถ และมีความตั้งใจจริง

ในการปฏิบัติงานวางแผนครอบครัว 

 3   องคประกอบที่ทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความลมเหลว ไดแก 

 1) การตอตานจากผูนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงการมีทัศนคติ และพฤติกรรมที่ไม

สอดคลองกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ ทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติมีความสําคัญมาก 

นอกจากผูนํานโยบายไปปฏิบัติตองทราบในสิ่งที่ตนเองตองปฏิบัติ และมีความสามารถในการ

ปฏิบัติแลวยังจะตองมีความสมัครใจและตั้งใจในการปฏิบัติดวยทาทีหรือทัศนคติของผูนํานโยบาย

ไปปฏิบัติท่ีมีตอนโยบายขึ้นอยูกับทัศนะของผูนํานโยบายไปปฏิบัติวานโยบายมีผลกระทบตอ

ผลประโยชนสวนตัว และหนวยงาน/องคการอยางไร หากการนํานโยบายไปปฏิบัติมีผลกระทบตอ

รายได ผลประโยชน ความมั่นคงในงานและอาชีพในอนาคต หรือผูนํานโยบายไปปฏิบัติเกิด

ความรูสึกไมสบายใจที่จะตองเรียนรูทักษะใหม ๆ กลัวที่จะตองมีหนาที่ความรับผิดชอบใหม

แตกตางจากเดิม กลัวในการทํางานใหไดมาตรฐานสูงกวาเดิม หรือกลัวในการทํางานรวมกับ

ผูรวมงานกลุมใหม ความกลัวเหลานี้เปนจะเปนเหตุใหตอตานการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจาก

มีการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 นักวิชาการไทย ไดแก เรืองวิทย เกษสุวรรณ (2551:  267) ไดยืนยันวา ทัศนคติของผูนํา

นโยบายไปปฏิบัติมีความสําคัญมาก ตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 ในการศึกษาเรื่องของหลักธรรมาภิบาลกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นครั้งนี้ ผูศึกษาได

นําเงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีกลาวไวขางตนไปใชเพื่อเปน

ประเด็นในการศึกษา เหตุท่ีเปนเชนนั้นเพราะหลักธรรมาภิบาลเปนหนึ่งในนโยบายการบริหาร

ราชการแผนดินของรัฐบาล ซ่ึงรัฐบาลใหความสําคัญตอการสรางหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ดวยเห็นวา การดําเนินการโดยมิชอบกับหลักธรรมาภิบาลนั้น 

สงผลใหเกิดปญหาความไมโปรงใส หรือการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกระดับ อันเปนปญหารายแรง

ของประเทศ  

 ดังนั้นหลักธรรมาภิบาลจึงเปรียบเสมือนนโยบายที่รัฐบาลกําหนดใหหนวยงานของ

ภาครัฐและเอกชนไดนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติควบคูไปกับการดําเนินการบริหารงานของ

หนวยงานภาครัฐและเอกชนนั้น ๆ การนําเงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไป

ปฏิบัติมาใชเพื่อเปนกรอบในการศึกษาจึงมีความเหมาะสม 
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2.2  แนวคิดและความหมายของธรรมาภิบาล 

 

         2.2.1  ความหมายของธรรมาภิบาล  

 เจริญ เจษฎาวัลย (2547:  15) ไดใหความหมายของธรรมาภิบาลวา ธรรมาภิบาล คือ 

โครงสรางการจัดการองคการ นโยบาย กระบวนวิธีปฏิบัติ และระบบการควบคุมภายในของ

องคการ ท่ีออกแบบมาใชช้ีนําการปฏิบัติงานทั้งหมดในลักษณะตอเนื่อง และควบคุมกิจกรรม

ท้ังหมดขององคการดวยความซื่อสัตยสุจริต และดวยความเอาใจใสตอการปกปองผลประโยชนของ

ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดและตอผูรับผลประโยชน โดยการปฏิบัติไปตามกฎหมายและระเบียบ

ขอบังคับที่กําหนดเพื่อจะไดรายงานถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของตน 

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 

พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของธรรมมาภิบาลวา ธรรมาภิบาล คือ การบริหารจัดการบานเมืองและ

สังคมที่ดีเปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาค

ประชาชน ซ่ึงครอบคลุมถึงฝายวิชาการและฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข มีความรู

รักสามัคคีเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวนเสริมความเขมแข็ง หรือสราง

ภูมิคุมกันแกประเทศเพื่อบรรเทา ปองกัน หรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่หากจะมีมาใน

อนาคตเพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส และการมีสวนรวมอันเปนคุณลักษณะ

สําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปจจุบัน 

 อานันท ปนยารชุน (2542:  26) อธิบายความหมายของธรรมาภิบาลวา ธรรมมาภิบาล เปน

ผลลัพธของการจัดการกิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไป ภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชน

รวมกันไดกระทําลงไปในหลายทาง มีลักษณะเปนขบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ซ่ึงอาจนําไปสู

การผสมผสานผลประโยชนท่ีหลากหลายและขัดแยงกันได  

 ธีรยุทธ บุญมี (2541:  17) แสดงทัศนะวาธรรมมาภิบาล เปนกระบวนความสัมพันธรวมกัน

ระหวางภาครัฐ สังคม เอกชน และประชาชนซึ่งทําใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ มี

คุณธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และมีความรวมมือของผายที่เกี่ยวของ  

 นายแพทยประเวศ วะสี (2541: 78) ไดใหความเห็นวา ธรรมาภิบาล คือ รัฐที่มีความถูกตอง 

เปนธรรม ซ่ึงหมายถึงความถูกตองเปนธรรมใน 3 เรื่องใหญ ๆ คือ  

 1.   การเมืองและระบบราชการที่โปรงใส รับผิดชอบตอสังคม ถูกตรวจสอบได  

  2.   ภาคธุรกิจที่โปรงใส รับผิดชอบตอสังคม สามารถตรวจสอบได  
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 3.   สังคมที่เขมแข็ง ความเปนประชาสังคม (Civil  Society) สามารถตรวจสอบภาครัฐและ

ภาคธุรกิจใหต้ังอยูในความถูกตองได  

 ไชยวัฒน คํ้าชู (2545:  42-43) ไดแสดงทัศนะคติวา ธรรมาภิบาล หมายถึง การมีสวนรวม 

คือความโปรงใส ตรวจสอบได และการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อใหหลักประกันวา

การดําเนินนโยบายทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจวางอยูบนฉันทานุมัติอยางกวางขวางของ

สังคม และใหความมั่นใจวา เสียงคนยากจน และคนดอยโอกาสจะเปนที่รับฟงในกระบวนการ

กําหนดและดําเนินนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร 

 อมรา พงศาพิชน (2541:  17-24) กลาววา ธรรมาภิบาล หมายถึง การ (กํากับ) ดูแล

ผลประโยชนของสวนรวม และการรักษาผลประโยชนซ่ึงกันและกันระหวางสมาชิกในสังคม โดยมี

กฎกติกาที่ตกลงรวมกัน การ (กํากับ) ดูแลนี้มีอยูในทุกระดับของสังคมและองคกร เชน ธรรมรัฐ

ของรัฐชาติ ธรรมรัฐหรือธรรมราษฎรในองคกรธุรกิจ องคการสาธารณประโยชน องคการบริหาร

ทองถิ่น หรือแมแตธรรมราษฎรในครอบครัว ความหมายรูปธรรมของธรรมรัฐและธรรมราษฎรคือ

กฎกติกาที่ตกลงรวมกันวาจะเปนกฎเกณฑท่ีจะใชในการดูแลผลประโยชนของสวนรวม  

 อรพินท สพโชคชัย (2540:  11) ไดกลาววา ธรรมาภิบาล คือ ระบบ โครงสราง และ

กระบวนการตาง ๆ ท่ีวางเกณฑความสัมพันธทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อที่

ภาคสวนตาง ๆ ของสังคมจะพัฒนาและอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 พระราชญาญวิสิฐ (ม.ป.ป: 19) ไดแสดงทัศนะในเรื่องความหมายของธรรมาภิบาลวา    

ธรรมาภิบาล คือ การสงเคราะหเขาในหลักปฏิบัติท่ีดี ท่ีชอบ คือ ท่ีถูกตอง ท่ีเหมาะสม ท่ีบริสุทธิ์ 

และที่ยุติธรรม สําหรับหัวหนาฝายปกครอง หรือฝายบริหารทุกระดับ ใชเปนหลักปฏิบัติงาน บําบัด

ทุกข บํารุงสุข เพื่อประโยชนสุขแกประชาชนโดยสวนรวม ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี มีประสิทธิภาพ

สูง  

 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542: 18) กลาววา หลักธรรมาภิบาล ในความหมายสากลนี้ มี

ความหมายรวมถึงระบบโครงสรางและกระบวนการตาง ๆ ท่ีวางกฎเกณฑความสัมพันธระหวาง

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อที่ภาคตาง ๆ ของสังคมจะพัฒนาและอยูรวมกันอยาง

สันติสุข  

 วรภัทร โตธระเกษม (2541:  19) อธิบายวา ธรรมาภิบาล หมายถึง การกํากับดูแลที่ดี หรือ

หมายถึง การใชสิทธิ์ของความเปนเจาของที่จะปกปองดูแลผลประโยชนของตนเองโดยผานกลไกที่

เกี่ยวของในการบริหาร โดยหัวใจสําคัญของ Good  Governance คือ ความโปรงใส (Transparency) 

ความยุติธรรม (Fairness) และความรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจ (Accountability) 
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 ดังนั้น ธรรมาภิบาล จึงหมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบใหสังคมภาครัฐ สังคม เอกชน 

ภาคประชาชนไดอยูรวมกันอยางสันติสุข โดยผานการมีระบบการเมืองและระบบราชการที่โปรงใส 

มีความยุติธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม และสามารถตรวจสอบการทํางานได  

 

  2.2.2  องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล  

 เจริญ เจษฎาวัลย (2547:  15) ไดแสดงทัศนะใหเห็นวาหลักธรรมาภิบาล มีองคประกอบ 

ดังนี้  

  1.   คุณคาจริยธรรม (Ethical Values) หมายถึง การปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of 

Corporate Conduct) และจริยธรรมของพนักงาน (Code of Ethics) ขององคการ  

 2.   การเปดใจกวาง (Openness) หมายถึง Board of Directors และฝายจัดการ มีการเปดเผย

ตอผูมีสวนไดเสีย และผูรับประโยชน ในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติ 

(Decision-Making Process and Actions) ท่ีไดกระทําไปใหทราบโดยท่ัวกันมากที่สุดเทาที่จะมากได 

ซ่ึงรวมถึงการเปดใจกวางในการยอมใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติการของตนอยางละเอียดไดดวย  

 3.   ความยุติธรรม (Fairness) หมายถึง ผูถือหุน หรือผูมีสวนไดเสีย จะไดรับการปฏิบัติอยาง

ทัดเทียมกัน โดยมีกลไกปองกันมิใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันอยางไมเปนธรรม  

 4.   ความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การเปดเผยดําเนินงาน และรายงานทางการเงิน

ของกิจการอยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ มีความชัดเจน และเรียบงาย  

 5.   ความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง กระบวนวิธีปฏิบัติซ่ึงมีความรับผิดชอบตอ

สาธารณชนในการตัดสินใจและการกระทําโดยเสนอตัวเองใหมีการตรวจสอบอยางละเอียดได ไม

วาจะดวยวิธีการใดๆ ท่ีมีความเหมาะสม  

 6.  ระบบควบคุมภายในดี (Good System of Control) หมายถึง องคการมีมาตรฐานการ

ควบคุมภายในที่มีระเบียบแบบแผนที่สามารถปองกันความเสี่ยงได โดยมีท้ัง Preventive  Control, 

Detective Control, Corrective Control และ Directive Control พรอม ภายใตเงื่อนไขคาใชจายของ

การควบคุม มีไมมากกวาผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการมีระบบควบคุมภายในนั้น  

 7.   ความมีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) หมายถึง 

องคการที่มีธรรมาภิบาลพรอม ควรตองมีกลไกการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถ

ทํางานใหเกิดประสิทธิผลอยางนอย ในระดับหนึ่งที่ไดคาดหวังไว  

 8.   การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance with Applicable 

Laws and Regulations) หมายถึง องคการที่มีธรรมาภิบาลตองปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ
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ขอบังคับของภาครัฐที่กําหนดไว โดยพยายามไมบายเบี่ยงหรือหลีกเลี่ยง หรือหลบกฎหมายอยางไร

จริยธรรม  

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 

พ.ศ. 2542 ไดอธิบายถึงองคประกอบของหลักธรรมาภิบาล วาหลักธรรมาภิบาลจะตองมี

องคประกอบ ดังตอไปนี้  

 1.  หลักนิติธรรม เปนการตรากฎหมาย และกฎขอบังคับ ใหทันสมัยและเปนธรรม เปนที่

ยอมรับของสังคม อันจะทําใหสังคมยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎขอบังคับ

เหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล  

 2.   หลักคุณธรรม เปนการยึดมั่นในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐยึดถือ

หลักนี้ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนา

ตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพ

สุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ  

 3.    หลักความโปรงใส เปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดย

ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปน

ประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก และมี

กระบวนการประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจน  

   4.  หลักการมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และเสนอความเห็น

ในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแสดงความเห็น การไตสวนสาธารณะ 

ประชาพิจารณ การแสดงประชามติ  

 5.  หลักความรับผิดชอบ เปนการตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตอ

สังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการ

เคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน  

 6.   หลักความคุมคา เปนการบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคาและ

บริหารที่มีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในเวทีนานาชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณ

ยั่งยืน  

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) (2542) ไดอธิบายถึงองคประกอบของ

หลักธรรมาภิบาลวา หลักธรรมาภิบาล มีองคประกอบ ดังตอไปนี้  

 1.   หลักนิติธรรม หมายถึง กฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ มีความเปนธรรม สามารถปกปอง

คนดีและลงโทษคนไมดีได มีการปฏิรูปกฎหมายอยางสม่ําเสมอใหเหมาะกับสภาพการณท่ี
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เปลี่ยนไป การดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใสและตรวจสอบได 

และไดรับการยอมรับจากประชาชน ประชาชนตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ หนาที่ของตนเอง เขาใจ

กฎเกณฑตาง ๆ และมีสวนรวมในกรณีตาง ๆ  

 2.  หลักความโปรงใส หมายถึง การสํารวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการของรัฐและ

เจาหนาที่ของสวนราชการ จํานวนเรื่องกลาวหา รองเรียน หรือสอบสวนเจาหนาที่รัฐ เกณฑในการ

ใชดุลพินิจของสวนราชการมีความชัดเจนเปนที่ยอมรับ สวนราชการมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่

เปนรูปธรรมและเปดเผยตอสาธารณะ  

 3.  หลักความรับผิดชอบ การไดรับการยอมรับและความพอใจจากผูรับบริการและ

ผูเกี่ยวของ การบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวของงานที่ปฏิบัติ คุณภาพของงานทั้งดาน

ปริมาณ ความถูกตอง ครบถวน รวมทั้งจํานวนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และ

จํานวนการรองเรียนหรือการกลาวหาที่ไดรับ  

 4.    หลักความคุมคา ความพึงพอใจของผูรับบริการ ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

รวมถึงการประหยัดงบประมาณ  

 5.  หลักการมีสวนรวม ความสัมฤทธิ์ผลของโครงการตาง ๆ รวมถึงการประหยัด

งบประมาณ ความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ หรือผูไดรับผลกระทบ จํานวนผูเขารวมแสดง

ความคิดเห็นหรือจํานวนขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินการเรื่องตาง ๆ 

รวมถึงคุณภาพของการเขามามีสวนรวม  

 6.   หลักคุณธรรม หมายถึง การรองเรียน หรือรองทุกขในการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ทั้ง

ในและนอกองคการลดลง คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีข้ึน มีการบริการจัดการ และใชทรัพยากร

ชาติอยางเกิดประโยชนสูงสุด สังคมมีเสถียรภาพ อยูรวมกันอยางสงบสุขดวยความมีระเบียบวินัย  
 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น 

 

   2.3.1  ความหมายของการปกครองทองถิ่น  

  Wit (1967: 101-103 อางถึงใน โกวิทย พวงงาม, 2548: 28) นิยามวา การปกครองทองถิ่น 

หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางใหอํานาจ หรือกระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถิ่น 

เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นไดมีอํานาจในการปกครองรวมกันทั้งหมด หรือเพียง

บางสวนในการบริหารทองถิ่นตามหลักการที่วาถาอํานาจการปกครองมาจากประชาชนในทองถิ่น

แลว รัฐบาลของทองถิ่นก็ยอมเปนรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชน และเพื่อประชาชน ดังนั้น 

การบริหารการปกครองทองถิ่นจึงจําเปนตองมีองคกรของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอํานาจของ
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รัฐบาลกลาง โดยใหองคกรอันมิไดเปนสวนหนึ่งของรัฐบาลกลาง มีอํานาจในการตัดสินใจและ

บริหารงานภายในทองถิ่นในเขตอํานาจของตน 

 Holloway  (1959:  101-103  อางถึงใน โกวิทย พวงงาม, 2548: 28) นิยามวา การปกครอง

ทองถิ่น หมายถึง องคการที่มีอาณาเขตแนนอน มีประชากรตามหลักที่กําหนดไว มีอํานาจการ

ปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเอง และมีสภาทองถิ่นที่สมาชิกไดรับการเลือกตั้งจาก

ประชาชน  

  Clark (1957: 87-89 อางถึงใน โกวิทย พวงงาม, 2548: 28) นิยามวา การปกครองทองถิ่น 

หมายถึง หนวยการปกครองที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวของกับการใหบริการประชาชนในเขตพื้นที่

หนึ่งพื้นที่ใดโดยเฉพาะ และหนวยการปกครองดังกลาวนี้จัดตั้ง และจะอยูในความดูแลของรัฐบาล

กลาง  

 Mongtagu  (1984:  574  อางถึงใน โกวิทย พวงงาม, 2548: 28) นิยามวา การปกครองทองถิ่น 

หมายถึง การปกครองซึ่งหนวยการปกครองทองถิ่นไดมีการเลือกตั้งโดยอิสระ เพื่อเลือกผูท่ีมีหนาที่

บริหารการปกครองทองถิ่น มีอํานาจอิสระ พรอมความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใชไดโดย

ปราศจากการควบคุมของหนวยการบริหารราชการสวนกลางหรือภูมิภาค แตท้ังนี้หนวยการ

ปกครองทองถิ่นยังตองอยูภายใตบทบังคับวาดวยอํานาจสูงสุดของประเทศ 

 Robson  (1953:  574  อางถึงใน โกวิทย พวงงาม, 2548: 29) นิยามวา การปกครองทองถิ่น 

หมายถึง หนวยการปกครองซึ่งรัฐไดจัดตั้งขึ้นและใหมีอํานาจการปกครองตนเอง (Autonomy) มี

สิทธิตามกฎหมาย (Legal  Rights) และตองมีองคกรที่จําเปนในการปกครอง (Necessary 

Organization) เพื่อปฏิบัติหนาที่ใหสมความมุงหมายของการปกครองทองถิ่นนั้น ๆ  

 จากนิยามตาง ๆ ขางตน สามารถสรุปหลักการปกครองทองถิ่นไดในสาระสําคัญดังนี้ 

 1.  การปกครองชุมชนหนึ่ง ซ่ึงชุมชนเหลานั้นอาจมีความแตกตางกันในดานความเจริญ 

จํานวนประชากรหรือขนาดของพื้นที่ เชน หนวยการปกครองทองถิ่นของไทยจัดเปน

กรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และ

เมืองพัทยาตามเหตุผลดังกลาว 

 2.   หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหนาที่ตาม

ความเหมาะสม กลาวคือ อํานาจของหนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีขอบเขตพอควร เพื่อใหเกิด

ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยการปกครองทองถิ่นอยางแทจริง หากมีอํานาจมากเกินไป

ไมมีขอบเขต หนวยการปกครองทองถิ่นนั้นจะกลายสภาพเปนรัฐอธิปไตยเอง เปนผลเสียตอความ

ม่ันคงของรัฐบาล อํานาจของทองถิ่นนี้มีขอบเขตที่แตกตางกันออกไป ตามลักษณะความเจริญและ
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ความสามารถของประชาชนในทองถ่ินเปนสําคัญ รวมท้ังนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการ
กระจายอํานาจใหหนวยการปกครองทองถ่ินระดับใดจึงจะเหมาะสม 
 3. หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ท่ีจะดําเนินการ
ปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
   1) หนวยการปกครองทองถ่ินมีสิทธิท่ีจะตรากฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของ
องคการปกครองทองถ่ิน เพื่อประโยชนในการบริหารตามหนาท่ี และเพื่อใชบังคับประชาชนใน
ทองถ่ินนั้น ๆ เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับ สุขาภิบาล เปนตน 
   2) สิทธิท่ีเปนหลักในการดําเนินการบริหารทองถ่ิน  คือ  อํานาจในการกําหนด
งบประมาณเพื่อบริหารกิจการตามอํานาจหนาท่ีของหนวยการปกครองทองถ่ินนั้น ๆ 
 4.  มีองคการที่จําเปนในการบริหาร และการปกครองตนเอง องคการที่จําเปนของทองถ่ิน
จัดแบงเปนสองฝาย คือ องคการฝายบริหาร และองคการฝายนิติบัญญัติ เชน การปกครองทองถ่ิน
แบบเทศบาลจะมีคณะเทศมนตรีเปนฝายบริหาร และสภาเทศบาลเปนฝายนิติบัญญัติ หรือในแบบ
มหานคร  คือกรุง เทพมหานครจะมี ผู ว าราชการกรุงเทพมหานครเปนฝ ายบริหาร  สภา
กรุงเทพมหานครจะเปนฝายนิติบัญญัติ เปนตน 
 5. ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ิน จากแนวความคิดวาดวยการ
ปกครองทองถ่ินเทานั้นท่ีจะรูปญหา และวิธีการแกไขของตนเองอยางแทจริง หนวยการปกครอง
ทองถ่ินจึงจําเปนตองมีคนในทองถ่ินมาบริหารงานเพ่ือใหสมเจตนารมณและความตองการของ
ชุมชนและอยูภายใตการควบคุมของประชาชนในทองถ่ิน นอกจากน้ันยังเปนการฝกใหประชาชน
ในทองถ่ินเขาใจในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอยางแทจริงอีกดวย 
 
  2.3.2  องคประกอบการปกครองทองถ่ิน 
 ระบบการปกครองทองถ่ินจะตองประกอบดวยองคประกอบ 8 ประการ คือ 
 1. สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความวา หากประเทศใดกําหนดเร่ืองการ
ปกครองทองถ่ินไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองทองถ่ินในประเทศนั้นจะมีความ
เขมแข็งกวาการปกครองทองถ่ินท่ีจัดต้ังโดยกฎหมายอ่ืน เพราะขอความท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
นั้นเปนการแสดงใหเห็นวา ประเทศน้ันมีนโยบายท่ีจะกระจายอํานาจอยางแทจริง 
 2.  พื้นท่ีและระดับ (Area and Level) ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการกําหนดพื้นท่ี และระดับ
ของหนวยการปกครองทองถ่ินมีหลายประการ เชน ปจจัยทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เช้ือชาติ 
และความสํานึกในการปกครองตนเองของประชาชนจึงไดมีกฎเกณฑท่ีจะกําหนดพื้นท่ี และระดับ
ของหนวยการปกครองทองถ่ินออกเปน 2 ระดับ คือ หนวยการปกครองทองถ่ินขนาดเล็ก และขนาด
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ใหญ สําหรับขนาดของพื้นท่ีจากการศึกษาขององคการสหประชาชาติ โดยองคการอาหาร และ
เกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม (UNESCO) องคการ
อนามัยโลก (WTO) และสํานักกิจการสังคม (Bureau of Social Affair) ไดใหความเห็นวาหนวยการ
ปกครองทองถ่ินท่ีสามารถใหบริการและบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพได ควรมีประชากร
ประมาณ 50,000 คน แตก็ยังมีปจจัยอ่ืนท่ีจะตองพิจารณาดวย เชน ประสิทธิภาพในการบริหาร
รายได และบุคลากร เปนตน 
 3.  การกระจายอํานาจและหนาท่ี การท่ีจะกําหนดใหทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีมากนอยเพียงใด 
ข้ึนอยูกับนโยบายทางการเมือง และการปกครองของรัฐบาลเปนสําคัญ 
 4. องคการนิติบุคคล จัดต้ังข้ึนโดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลาง หรือรัฐบาล
แหงชาติ มีขอบเขตการปกครองท่ีแนนอน มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ออกกฎ ขอบังคับ 
ควบคุมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายน้ัน ๆ 
 5. การเลือกต้ัง สมาชิกองคการ หรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกต้ังจากประชาชนใน
ทองถ่ินนั้น ๆ ท้ังหมด หรือบางสวน เพ่ือแสดงถึงการเขามีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของ
ประชาชน โดยเลือกผูบริหารทองถ่ินของตนเอง 
 6.  อิสระในการปกครองทองถ่ิน สามารถใหดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการ
ภายในขอบเขตของกฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไมอยูในสายการบังคับ
บัญชาของหนวยงานทางราชการ 
 7.   งบประมาณของตนเอง มีอํานาจในการจัดเก็บรายได การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตท่ีกฎหมาย
ใหอํานาจในการจัดเก็บ เพื่อใหทองถ่ินมีรายไดเพียงพอท่ีจะทํานุบํารุงทองถ่ินใหเจริญกาวหนา
ตอไป 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการการปรับปรุงระบบการบริหารการปกครองทองถ่ิน โดยนายชวน
หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ไดมีคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีแตงต้ังคณะกรรมการดังกลาว ตามคําส่ังท่ี 
262/2535 เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2535 เพ่ือศึกษาระบบการบริหารการปกครองทองถ่ินของไทยท่ี
ดําเนินการอยูในปจจุบัน ในทุกรูปแบบ หาแนวทางและขอเสนอในการปรับปรุงโครงสราง อํานาจ
หนาท่ีกับหนวยการปกครองทองถ่ินโดยกลาวถึงองคประกอบการปกครองทองถ่ิน ไวดังนี้  
 1.  เปนองคกรท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล และทบวงการเมือง 
 2. สภาและผูบริหารระดับทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ังตามหลักการที่บัญญัติไวในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 
 3.  มีอิสระในการปกครองตนเอง 
 4.  มีเขตการปกครองท่ีชัดเจนและเหมาะสม 
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 5.  มีงบประมาณรายไดเปนของตนเองอยางเพียงพอ 
 6.  มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง 
 7.  มีอํานาจหนาท่ีท่ีเหมาะสมตอการใหบริการ 
  8.  มีอํานาจออกขอบังคับเปนกฎหมายของทองถ่ินภายใตขอบเขตของกฎหมายแมบท 
 9.  มีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะเปนหนวยงานระดับรองของรัฐ  
 
         2.3.3  วัตถุประสงคและความสําคัญของการปกครองทองถ่ิน 
  2.3.3.1  วัตถุประสงคของการปกครองทองถ่ิน 
  1) ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล ท้ังทางดานการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลา
ท่ีใชในการดําเนินการ 
 2)  เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง 
 3)  เพื่อใหหนวยการปกครองทองถ่ินเปนสถาบันท่ีใหการศึกษาการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแกประชาชน 
 2.3.3.2  ความสําคัญของการปกครองทองถ่ิน 
 1) การปกครองทอง ถ่ินถือ เปนรากฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเพราะเปนสถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองแกประชาชน ทําใหเกิดความคุนเคย
ในการใชสิทธิและหนาท่ีพลเมือง อันจะนํามาสูความศรัทธาเล่ือมใสในระบอบประชาธิปไตย 
 2)  การปกครองทองถ่ินเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล 
 3)  การปกครองทองถ่ินจะทําใหประชาชนรูจักการปกครองตนเอง เพราะ
เปดโอกาสใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ซ่ึงจะทําใหประชาชนเกิดสํานึกใน
ความสําคัญของตนเองตอทองถ่ิน ประชาชนจะมีสวนรับรูถึงอุปสรรค ปญหา และชวยกันแกไข
ปญหาของทองถ่ินของตน 
 4)  การปกครองทองถ่ินสามารถตอบสนองความตองการของทองถ่ินตรง
เปาหมาย และมีประสิทธิภาพ 
 5)  การปกครองทองถ่ินจะเปนแหลงสรางผูนําทางการเมือง การบริหารของ
ประเทศในอนาคต 
 6)   การปกครองทองถ่ินสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบ
พึ่งตนเอง 
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   2.3.4  รูปแบบของการปกครองทองถ่ิน 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินของประเทศไทยในปจจุบันมีอยู 5 รูปแบบ (สนิท จรอนันต, 
2549: 6) แบงออกเปนรูปแบบท่ัวไป 3 รูปแบบ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และรูปแบบพิเศษ 2 รูปแบบ ไดแก กรุงเทพมหานคร (กทม.) 
และเมืองพัทยา เดิมรูปแบบการปกครองสวนทองถ่ินมี 6 รูปแบบ คือ มีรูปแบบสุขาภิบาล ซ่ึงเปน
รูปแบบท่ีเกาแกท่ีสุด ปจจุบันสุขาภิบาลเปล่ียนแปลงฐานะเปนเทศบาลตําบลทุกแหง จึงไมมีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบสุขาภิบาลอีกตอไป 
 โครงสรางองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบ แบงออกเปน 2 สวน คือ สถาบัน
ทองถ่ิน ประกอบดวย สมาชิกซ่ึงมากจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังใน
ทองถ่ินนั้น ๆ และคณะผูบริหารหรือผูบริหารทองถ่ิน มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนผูมี
สิทธิเลือกต้ังในทองถ่ิน ซ่ึงเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 ที่กําหนดใหสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารหรือผูบริหารทองถ่ินมาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงของประชาชน 
 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการองคการบริหารสวนตําบล 
 
   2.4.1  ความเปนมาขององคการบริหารสวนตําบล 
 กระทรวงมหาดไทยมีคําส่ังท่ี 222/2549 เร่ืองระเบียบบริหารราชการสวนตําบลและหมูบาน
เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2499 กําหนดใหมีสภาตําบลประกอบดวยสมาชิกสภาตําบลหมูบานละ 2 คน มี
นายอําเภอเปนประธาน และใหคณะกรรมการบริหารประจําตําบลและหมูบานตาม พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองท่ีรวมปฏิบัติงานดวย (พรทิพย คําพอ, 2544: 5) 
 ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนตําบล พ.ศ. 2499 ข้ึนบังคับ
ใชเม่ือวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2500 มีสาระสําคัญโดยสรุป กลาวคือใหมี 
 1. องคการบริหารสวนตําบล เพื่อดําเนินกิจกรรมสวนตําบลโดยมีเขตปกครองตามเขต
ตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี มีฐานะเปนนิติบุคคล ประกอบดวย สภาตําบล 
และคณะกรรมการตําบล 
 2.  สภาตําบล ประกอบดวย สมาชิกซ่ึงราษฎรในหมูบานเลือกต้ังข้ึนหมูบานละ 1 คน และ
ใหกําหนดผูใหญบานทุกคนในตําบลนั้นเปนสมาชิกโดยตําแหนง 
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 3.  คณะกรรมการตําบล ประกอบดวย กํานันตําบลทองท่ีเปนประธาน แพทยประจําตําบล 
และผูใหญบานในตําบลนั้นเปนกรรมการกับกรรมการอ่ืนซ่ึงนายอําเภอแตงต้ังจากครูใหญโรงเรียน
ในตําบล หรือบรรดาผูทรงคุณวุฒิมีจํานวนไมเกิน 5 คน 
 ตอมากระทรวงมหาดไทยยกเลิกคําส่ังกระทรวงมหาดไทยท่ี 222/2499 ลงวันท่ี 8 มีนาคม
2499 และคณะกรรมการพัฒนาตํ าบล  ตามระ เ บียบกระทรวงมหาดไทยว าด วยคณะ
กระทรวงมหาดไทยท่ี 275/ 2509 เร่ืองระเบียบบริหารราชการสวนตําบลและหมูบาน (ฉบับท่ี 2) ลง
วันท่ี 1 มีนาคม 2509 กําหนดใหมีคณะกรรมการสภาตําบลประกอบดวย กํานัน ผูใหญบานทุก
หมูบาน ครูประชาบาล 1 คน แพทยประจําตําบลและราษฎรผูทรงคุณวุฒิหมูบานละ 1 คน เปน
ผูดําเนินการควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานของสภาตําบล 
 เ ม่ือวัน ท่ี  13 ธันวาคม  พ .ศ .  2515 ได มีประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  326 ยก เ ลิก
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนตําบล พ.ศ. 2449 และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2511 กําหนดใหมีสภาตําบลประกอบดวย 
 1.  กรรมการโดยตําแหนง คณะกรรมการสภาตําบลมีกํานันทองท่ีเปนประธาน ผูใหญบาน
ทุกหมูบานในตําบล แพทยประจําตําบล 
 2.  กรรมการโดยเลือกต้ัง หมูบานละ 1 คน โดยราษฎรเปนผูเลือก ท้ังนี้สภาตําบลตาม ปว. 
326 ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 เม่ือประมาณเดือนเมษายน 2531 มีการเสนอรางพระราชบัญญัติสภาตําบล พ.ศ.......... เขาสู
การพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังน้ี 
 1.  ใหสภาตําบลเปนนิติบุคคลและสามารถยกฐานะข้ึนเปนราชการสวนทองถ่ินได 
 2.  สภาตําบลประกอบดวย กํานัน ผูใหญบานทุกหมูบานในตําบลน้ัน และแพทยประจํา
ตําบลเปนสมาชิกโดยตําแหนง มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมาจากการเลือกตั้งหมูบานละ 1 คน 
 3.  การบริหารงานสภาตําบลมี “คณะกรรมบริหารสภาตําบล” เปนผูบริหาร ประกอบดวย
กํานันทองท่ีเปนประธาน มีผูใหญบาน 2 คน ซ่ึงสมาชิกสภาตําบลเปนผูเลือก และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิอีก 2 คน แตมีการยุบสภาเสียกอน ราง พ.ร.บ. ฉบับนี้จึงตกไป 
 ตอมารัฐบาลภายใตการนําของนายกรัฐมนตรีนายชวน  หลีกภัย  ไดประกาศใช
พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับใชในวันท่ี 2 
มีนาคม พ.ศ. 2538 สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
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 1.  ใหยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 326 
 2. ใหสภาตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบานทุกหมูบานในตําบล 
แพทยประจําตําบล และสมาชิกซ่ึงไดรับเลือกหมูบานละ 1 คน 
 3. สภาตําบลซ่ึงมีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกัน 3 ป เฉล่ียไม
ต่ํากวาปละ 150,000 บาท ใหยกฐานะเปน “องคการบริหารสวนตําบล” มีฐานะเปนนิติบุคคลและ
ราชการสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 
 -  สภาองคการบริหารสวนตําบล ไดแก กํานัน ผูใหญบานทุกหมูบานในตําบลแพทยประจํา
ตําบล และสมาชิกซ่ึงไดรับเลือกหมูบานละ 2 คน 
 - คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมเกิน 7 คน ไดแก กํานัน 
ผูใหญบานไมเกิน 2 คน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงไดรับเลือกตั้งไมเกิน 4 คน 
 ตอมาในวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2509 กระทรวงมหาดไทย ไดออกคําส่ัง ท่ี 275/2509 เร่ือง 
ระเบียบการบริหารราชการสวนตําบลและหมูบาน (ฉบับท่ี 2) ข้ึน โดยรวมคณะกรรมการตําบล 
และสภาตําบลเขาเปนองคกรเดียวกัน เชนเดียวกับแบบการปกครองของสุขาภิบาล ท้ังนี้ เพื่อให
สามารถปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาวการณยิ่งข้ึน และใหสอดคลองกับ
โครงการพัฒนาเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดลงมติรับหลักการ 
 เปนท่ีนาสังเกตวาคําส่ังของกระทรวงมหาดไทย ท้ัง 2 ฉบับ ดังกลาวนี้ เปนเพียงระเบียบ
ปฏิบัติในทองท่ีบางแหง มิไดเปนการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน หรือประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 218 ไดระบุไว 
 วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ไดมีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 326 แกไขปรับปรุงระเบียบ
บริหารของตําบลและใหปรับปรุงตําบลใหเปนสภาตําบล ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้ ภายใน 3 
ป เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณในขณะนั้น และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
 อยางไรก็ตาม ฐานะของสภาตําบลยังไมไดเปนนิติบุคคลแตถือเปนหนวยหนึ่งขององคการ
บริหารสวนจั งหวัด  หรือหนวยยอยขององคการบริหารสวนจั งหวัด  ตามนัยหนั ง สือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0309/ว 438 ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2509 ดวนมาก ท่ี มท 
0309/ว 99 ลงวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2501 และหนังสือกรมการปกครองท่ี มท 0309/10898 ลงวันท่ี 20 
กรกฎาคม พ.ศ. 2501  
 การท่ีสภาตําบลไมมีฐานะเปนนิติบุคคล ทําใหการบริหารงานไมสามารถดําเนินไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ขาดความคลองตัวในการบริหาร รัฐบาลจึงปรับปรุงฐานะของสภาตําบลเสียใหมให
เปนนิติบุคคล เพื่อใหสามารถรองรับการกระจายอํานาจไปสูประชาชนไดมากยิ่งข้ึน ตาม 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 6 และยกฐานะสภา
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ตําบลซึ่งมีรายไดตามเกณฑท่ีกําหนดขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบล มีฐานะเปนนิติบุคคลและ

เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น ตามมาตรา 43 ประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลและ

คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 44 

 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ไดประกาศลงในราช

กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 111 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 

 เกณฑท่ีกําหนดใหสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 40 สภา

ตําบลที่มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกันสามปเฉลี่ยไมตํ่ากวาปละ

หนึ่งแสนหาหมื่นบาท หรือตามเกณฑรายไดเฉลี่ยในวรรคสอง อาจจัดตั้งเปนองคการบริหารสวน

ตําบลได โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทยและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใน

ประกาศนั้นใหระบุช่ือและเขตขององคการบริหารสวนตําบลไวดวย 

 

  2.4.2  บทบาทและความสําคัญขององคการบริหารสวนตําบล  

 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 สงผลใหสภาตําบลที่มี

รายไดไมรวมเงินอุดหนุนจากทางราชการยอนหลัง 3 ปติดกันเฉลี่ยเกิน 150,000 บาท ตอปข้ึนไป 

ยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลและเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น ซ่ึงมีบทบาท

ความสําคัญตอตําบลและประชาชนหลายประการ กอนอื่นนั้นเราจะดูกันถึงหนาที่ องคการบริหาร

สวนตําบล จะตองดําเนินการคือ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งใน

ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีหนาที่ตองทํากิจการในเขต องคการบริหารสวนตําบล 

ดังตอไปนี้ 

 1  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 

 2  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย และ

ส่ิงปฏิกูล 

 3   ปองกันโรค และระงับโรคติดตอ 

 4   ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

 5   สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 6   สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

 7   คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 8   ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

 จากบทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลที่ตองการะทําในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลที่กลาวมาแลวนั้นจะเห็นไดวา องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่จะตองดําเนินการในฐานะ
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ราชการบริหารสวนทองถ่ิน นอกจากนั้น องคการบริหารสวนตําบลยังเปนหนวยงานท่ีมีอิสระ
มากกวาสภาตําบล นิติบุคคลในการบริหารงานตําบลรวมท้ังมีอํานาจหนาท่ีมากกวาในทุกดาน 
 องคการบริหารสวนตําบลเปนรูปแบบการปกครองท่ีสะทอนการกระจายอํานาจใหหนวย
การปกครองพื้นฐานของประเทศโดยแทจริง อันเปนการตอบสนองตอนโยบายการกระจายอํานาจสู
ทองถ่ินของรัฐบาลท่ีจะใหอํานาจการบริหารงานแกหนวยการปกครองทองถ่ิน เพื่อใหทองถ่ิน
สามารถบริหารงานท่ีแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ินดวยตนเองตามอํานาจหนาท่ี และมีอิสระใน
การตัดสินใจในส่ิงท่ีเกี่ยวของกับประชาชนในทองถ่ินนั้นตามขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด เหตุผลท่ี
สนับสนุนวา องคการบริหารสวนตําบลเปนการกระจายอํานาจสูทองถ่ินนั้น อาจพิจารณาไดจากการ
ที่องคการบริหารสวนทองถ่ินมีการดําเนินการท่ีสงผลใหเกิดการกระจายอํานาจ คือ 
 1.  องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินซ่ึงมีอํานาจ
ในการทํานิติกรรม และสัญญาทางกฎหมายไดเองโดยไมตองผานทางราชการเหมือนในอดีต ทําให
องคการบริหารสวนตําบลมีความเจริญกาวหนาและตรงตอปญหาท่ีเกิดข้ึนในตําบลได 
 2.   คณะกรรมการและผูบริหารมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเกือบท้ังหมด กลาวคือ 
กํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมากจากการเลือกตั้งของราษฎร
หมูบานละ 2 คน ซ่ึงสอดคลองกับรัฐธรรมนูญมาตรา 198 ซ่ึงกําหนดใหสมาชิกสภาทองถ่ินมากจาก
การเลือกต้ังเปนหลักและมีจํานวนมากกวาผูท่ีมาจากการแตงต้ัง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบลก็มีท่ีมาจากสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเลือกกันข้ึนมาอีกดวย 
 3.  อํานาจอิสระของผูบริหาร มีขอบเขตอํานาจหนาท่ีและกิจกรรมมากข้ึนจากเดิมท่ีกําหนด
ไวในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 326 และยังมีอํานาจในพ้ืนท่ีตําบลเพ่ิมข้ึนโดยท่ีหากหนวยราชการ
ท่ีดําเนินการใด ๆ ท่ีเปนประโยชนในตําบลจะตองแจงองคการบริหารสวนตําบลใหทราบเสียกอน 
 4.  อํานาจการคลัง องคการบริหารสวนตําบลสามารถจัดเก็บภาษีไดเหมือนกับหนวยการ
ปกครองทองถ่ินรูปแบบอ่ืน (เทศบาล และสุขาภิบาล เปนตน)  เชน รายไดจากภาษีบํารุงทองท่ี ภาษี
โรงเรือน และท่ีดิน ภาษีปาย อากรฆาสัตว และผลประโยชนอันเกิดจากการฆาสัตว และยังไดรับ
การจัดสรรภาษีโดยตรงจากหนวยงานราชการท่ีเก็บภาษีในเขตตําบลนั้นจากภาษีประเภทตาง ๆ เชน 
คาธรรมเนียมรถยนต และลอเล่ือน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต เปน
ตน ซ่ึงเม่ือหนวยงานที่มีหนาท่ีจัดเก็บไดจัดเก็บแลวก็จะจัดสรรภาษีเหลานี้ใหองคการบริหารสวน
ตําบลตามหลักเกณฑและวิธีการทางกฎหมายตามลําดับและท่ีองคการบริหารสวนตําบลมีรายได
นอกเหนือมากไปกวาทองถ่ินก็คือ รายไดจากการไดรับผลประโยชนจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินอีกดวย อาทิ จากอากรรังนกนางแอน คาธรรมเนียมน้ําบาดาล คาภาคหลวงไม 
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คาภาคหลวงแร คาภาคหลวงปโตรเลียม คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมในท่ีดิน 
เปนตน 
 จากความขางตนจะเห็นไดวา องคการบริหารสวนตําบลเปนองคการที่สะทอนถึงความ
พยายามของรัฐบาลท่ีจะกระจายอํานาจสูหนวยการบริหารระดับตําบล ซ่ึงสงผลให 
 1. องคการบริหารสวนตําบลเปนจุดเร่ิมตนของการกระจายอํานาจการบริหารการปกครอง
สูองคกรพ้ืนฐานในระดับตําบล 
 2.  ประชาชนไดรับประโยชนจากองคการบริหารสวนตําบลในดานการพัฒนาตําบลซ่ึงตรง
กับปญหา และความตองการของประชาชนอยางแทจริง นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมแนวคิด และ
กระแสประชาธิปไตยในสังคมปจจุบันท่ีเนนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานตําบล
จะมีมากข้ึนโดยผานผูแทนของตนในองคการบริหารสวนตําบล ท้ังนี้ เปนที่เช่ือไดวาความเจริญและ
การพัฒนาในทิศทางท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบล จะสงผลใหเกิดความเจริญและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในภาพรวมของประเทศตอไป 
 
  2.4.3  อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 กําหนดหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบล ไวดังนี้ 
 มาตรา 66  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนา ตําบลท้ังในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 มาตรา 67  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
 1  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
 2  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 3  ปองกันโรค และระงับโรคติดตอ 
 4  ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
 5  สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 6  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
 7  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 8  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
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 มาตรา 68  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลดังตอไปนี้ 
 1  ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 2  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
 3  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
 4  ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
 5  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ 
 6  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 8  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
 9  หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
 10  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
 11  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
 มาตรา 71  องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบังคับตําบลเพ่ือใชบังคับในตําบลไดเทาท่ี
ไมขัดตอกฎหมายหรืออํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ในการนี้จะกําหนดคาธรรมเนียม
ท่ีจะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิใหกําหนดโทษปรับเกินหารอยบาท 
 รางขอบังคับตําบลจะเสนอไดก็แตโดยคณะกรรมการบริหารหรือสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอใหความเห็นชอบรางขอบังคับ
ตําบลตามวรรคหน่ึงแลว ใหประธานคณะกรรมการบริหารลงช่ือและประกาศเปนขอบังคับตําบล
ตอไป 
 ในกรณีท่ีนายอําเภอไมเห็นชอบดวยกับรางขอบังคับตําบลใด ใหสงคืนสภาองคการบริหาร
สวนตําบลภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีนายอําเภอไดรับรางขอบังคับตําบลดังกลาว เพื่อใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบังคับตําบลนั้นใหม แตถาเปนรางขอบังคับตําบล
ท่ีกําหนดใหมีโทษปรับตามวรรคหน่ึง เม่ือนายอําเภอไมเห็นชอบดวย ใหรางขอบังคับตําบลนั้นเปน
อันตกไป 
 เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบังคับตําบลตามวรรคส่ีแลว มี
มติยืนยันตามรางขอบังคับตําบลเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาท่ีมีอยู ใหประธานคณะกรรมการบริหารลงช่ือและ
ประกาศเปนขอบังคับตําบลไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากนายอําเภอ แตถาสภาองคการ
บริหารสวนตําบลไมยืนยันภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบังคับตําบลคืนจากนายอําเภอ 
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หรือยืนยันดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

ท้ังหมดเทาที่มีอยู ใหรางขอบังคับตําบลนั้นเปนอันตกไป 

 มาตรา 73  องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวนตําบล หรือ

รวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถิ่นอื่น เพื่อกระทํากิจการรวมกันได  ทั้งนี้ เมื่อไดรับความยินยอมจากสภาตําบล 

องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่

เกี่ยวของ และกิจการนั้นเปนกิจการที่จําเปนตองทําและเปนการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยูในอํานาจ

หนาที่ของตน 

 
  2.4.4  โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 

 โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในอดีตจนถึงปจจุบัน ไดมีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาแลวถึงสามรูปแบบ ดังจะเสนอตามลําดับดังนี้ 

  2.4.4.1  โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตามการประกาศใช

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 จะมีสภาองคการบริหารสวน

ตําบลซึ่งมีสมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกโดยตําแหนง ไดแก กํานัน ผูใหญบานในตําบล และแพทย

ประจําตําบลและสมาชิกซึ่งไดรับการเลือกตั้งจากราษฎรในแตละหมูบานในตําบลนั้น หมูบานละ 2 

คน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจะเลือกคณะบุคคลขึ้นเปนคณะกรรมการบริหารองคการ

บริหารสวนตําบล ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ไมเกิน 2 คน และสมาชิกซึ่งไดรับการเลือกตั้ง 

ไมเกิน 4 คน นอกจากนี้สภาองคการบริหารสวนตําบลจะเลือกสมาชิกดวยกันเปนประธานสภาคน

หนึ่ง ซ่ึงบุคคลเหลานี้จะตองไมเปนคณะกรรมการการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในเวลา

เดียวกัน เปนประธานกรรมการบริหารคนหนึ่ง และเลขานุการคณะกรรมการบริหารอีกคนหนึ่ง 

เชนกัน ดังแผนภาพ โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
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 องคการบริหารสวนตําบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ใชในป พ.ศ. 2537-2541 

แหลงที่มา พรทิพย คําพอ, 2544: 59. 
 

  2.4.4.2   โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตามการประกาศใช

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2542) เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชาอาณาจักรไทย หมวดวาดวยการ

ปกครองทองถิ่น ทําใหโครงสรางของสภาองคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการบริหาร

องคการบริหารสวนตําบล เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 

 1)   โครงสรางสภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สมาชิกหมูบาน

ละ 2 คน องคการบริหารสวนตําบลใดมี 1 หมูบาน ใหมีสมาชิก 6 คน องคการบริหารสวนตําบลใด

มี 2 หมูบาน ใหมีสมาชิกไดหมูบานละ 3 คน (เดิมสภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย 

กํานัน ผูใหญบาน และสมาชิก ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งหมูบานละ 2 คน) 

 2)  โครงสรางฝายบริหาร ประกอบดวย ประธานกรรมการบริหาร 1 คน และ

กรรมการบริหาร 2 คน โดยสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเลือกแลวเสนอใหนายอําเภอแตงตั้ง

  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

- กํานัน 

- ผูใหญบานทุกหมูบานใน ตําบล 

- แพทยประจําตําบล 

- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่ง

ไดรับเลือกตั้งจากราษฎร หมูบานละ 2 คน 

- สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งไมเกิน 4 คน 

 - สวนตาง ๆ

- ปลัด อบต. 

พนักงานสวนตําบล 

ผูใหญบาน 2 คน - 

กํานัน (เปนประธาน 4 ปแรก) - 

คณะกรรมการการบริหารองคการ

บริหารสวนตําบล 
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ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (เดิมประกอบดวย กํานัน 

ผูใหญบาน ไมเกิน 2 คน และสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งไมเกิน 4 คน) 

 2.4.4.3  โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลใหมเกิดจากการเสนอแกไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2546 ประกอบดวยโครงสรางองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 

 1)   สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สมาชิกหมูบานละ 2 คน 

เหมือนโครงสรางองคการบริหารสวนตําบลแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 

  2)   คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย นายกองคการ

บริหารสวนตําบล 1 คน และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน ดังแผนภาพโครงสราง

องคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 

 

 องคการบริหารสวนตําบล 

 

 
สภาองคการบริหารสวนตําบล 

- สมาชิกหมูบานละ 2 คน 

- องคการบริหารสวนตําบลใดมี 2 หมูบาน  

  ใหมีสมาชิกหมูบานละ 3 คน 

- องคการบริหารสวนตําบลใดมี 1 หมูบาน  

  ใหมีสมาชิกหมูบานละ 6 คน 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

และสวนตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน - 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน - 

สภาองคการบริหารสวนตําบล เลือกจากสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบล เสนอใหนายอําเภอแตงตั้ง 

คณะผูบริหารองคบริหารองคการบริหารสวนตําบล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลใชในป พ.ศ. 2542-2546 

แหลงที่มา โกวิทย พวงงาม, 2548: 244. 
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                   2.4.4.3 โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลใหมเกิดจากการเสนอแกไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 

2546 ประกอบดวยโครงสรางองคการบริหารสวนตําบล 

 

 

 องคการบริหารสวนตําบล

สภาองคการบริหารสวนตําบล 

- สมาชิกหมูบานละ 2 คน 

- องคการบริหารสวนตําบลใดมี 2 หมูบาน 

ใหมีสมาชิกหมูบานละ 3 คน 

- องคการบริหารสวนตําบลใดมี 1 หมูบาน 

ใหมีสมาชิกหมูบานละ 6 คน 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  

เลือกจากสมาชิกสภา 1 คน 

 

รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  

เลือกจากสมาชิกสภา 1 คน 

 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 

เลือกจากปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

หรือสมาชิกสภา 1 คน 

   บริหารสวนตําบล 

และสวนตาง ๆ ขององคการ

บริหารสวนตําบล 

สํานักงานปลัดองคการบริหาร

สวนตําบล 

เลขานุการนายกองคการ - 

   ตําบลไมเกิน 2 คน 

- รองนายกองคการบริหารสวน    

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชนนายกอาจแตงตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23 โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลใชในป พ.ศ. 2546-ปจจุบัน 

แหลงที่มา โกวิทย พวงงาม, 2552: 290. 
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2.5  เกณฑการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี 

 

  ในการประกวดองคการปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี คณะกรรมการการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นดําเนินการประกวดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ดังนี้ 

            1.  หลักเกณฑการใหคะแนน แบงเปน 2 สวน คือ 

    - การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน การใหประชาชนเปนศูนยกลาง

และการแกไขปญหาความเดือดรอน โดยใหคิดสัดสวนคะแนนรอยละ 55 

    -   ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ ประสิทธิภาพ และความคุมคาในเชิงภารกิจขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น โดยใหคิดเปนสัดสวนคะแนนรอยละ 45 

 2.   วิธีการประกวด แบงประเภทการประกวด คือ 

                -  องคการบริหารสวนจังหวัด เปนการประกวดระดับประเทศ 

                -  เทศบาล เปนการประกวดระดับภาค 

                -  องคการบริหารสวนตําบล เปนการประกวดระดับจังหวัด 

  3.   คณะกรรมการคัดเลือก 

                -  คณะกรรมการคัดเลือกเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ระดับจังหวัดแตงตั้งโดย

ผูวาราชการจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และกรรมการอีก 8 คน โดยแตงตั้ง

จากภาคเอกชนมากกวาภาครัฐ 

                - คณะกรรมการคัดเลือกเทศบาลระดับภาค รวม 5 ภาค และคณะกรรมการคัดเลือก

องคการบริหารสวนจังหวัดระดับประเทศ แตงตั้งโดยประธานกรรมการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย อนุกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิหรือนักวิชาการเปนประธาน 

ผูแทนสํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชาการ (ก.พ.ร.) ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนกรรมการ

และเลขานุการ และกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  ในการประเมินผลการดําเนินงานใหพิจารณาดังนี้ 

 สวนที่ 1 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน การใหประชาชนเปน

ศูนยกลาง และการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชน (55 คะแนน) 
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  1.  ความซ่ือสัตยและความโปรงใสในการบริหารราชการ 
  -  ใหตรวจสอบเอกสารส่ือส่ิงพิมพท่ีแสดงใหเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปดเผย
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบาย ผลการดําเนินการ และการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเฉพาะท่ีกําหนดไว จํานวน 8 ประเภท เพ่ือใหคะแนนตามจํานวนประเภทของสื่อท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดผลิตและเผยแพรขอมูลตอประชาชน 
   - ตรวจสอบรายงานของจังหวัด หรืออําเภอเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี และรายงานการเงนิ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในรอบ 2 ป วามีการปฏิบัติผิดระเบียบกฎหมายวาดวยการเงิน การ
บัญชี รายงานทางการเงินและการทุจริตประพฤติมิชอบ และมีเจตนารวมท้ังเกิดความเสียหายตอทาง
ราชการหรือไม 
  -  ใหตรวจสอบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือไม และมีวิธีการเผยแพรขอมูลขาวสารอยางไร 
     - ใหตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริม หรือสนับสนุนการแกไขปญหาการทุจริต
คอรัปช่ันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมีความสําคัญกับการประชาสัมพันธการตรวจรับ 
การจางและการแตงต้ังประชาชนเขารวมในการจัดซ้ือจัดจางโดยผานประชาคมมากกวากิจกรรม 
  2.  การใหประชาชนเปนศูนยกลาง และการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชน 
  - ตรวจสอบวา ผูบริหารและหนวยปฏิบัติงานของทองถ่ินรับฟง และนําปญหาความ
ตองการเกี่ยวกับการบริการสาธารณะของสมาชิกสภาทองถ่ินและประชาชนเสนอไปปฏิบัติ และ
รายงานใหสภาทองถ่ินทราบหรือไม อยางไร โดยการตรวจสอบจากรายงานการประชุมสภาทองถ่ิน 
เชน ขอเสนอขอใหผูบริหารทองถ่ินแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเร่ืองใดเรื่องหน่ึง 
และในการประชุมสภาครั้งตอมาไดมีการรายงานจากผูบริหารทองถ่ินเกี่ยวกับการแกไขปญหานั้น
หรือไม 
                -  การตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกขอเรียกรองของประชาชนหรือหนวยงาน
ท่ีเรียกรองไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการรายงานผลการดําเนินการใหประชาชนและ
ผูเกี่ยวของทราบ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเอกสารท่ีมีการบันทึกเร่ืองรองเรียนของ
ประชาชนในเร่ืองตาง ๆ และเอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
รายงานผลการดําเนินการตามขอเรียกรองของประชาชน และใหคะแนนตามแบบประเมินท่ีกําหนด 
เชน นาย ก. ไดรองเรียนตอเทศบาลวาเทศบาลไมไดสงพนักงานไปจัดเก็บและขนขยะทําใหเกิดขยะ
สะสม เปนท่ีเดือดรอนแกประชาชนเปนอยางมาก หากเทศบาลไดมีการจดบันทึกเร่ืองรองเรียน
ดังกลาวและมีหนังสือรายงานให นาย ก. ทราบวาเทศบาลไดดําเนินการแกไขไปแลวหรือไม 
อยางไร จะไดคะแนน 3 คะแนน แตหากไมมีหนังสือรายงานใหทราบจะได 2 คะแนน 
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                 - ตรวจสอบเอกสารงบประมาณรายจายประจําปวามีการต้ังงบประมาณเพื่อดําเนินการ
ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2543 ซ่ึงกําหนดไว 6 ดาน 
ไดแก ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการวางแผน ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และ
การทองเท่ียว ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ดาน
ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน มากนอยเพียงใด หากมีครบ 6 ดาน จะได 4 
คะแนน 
                 -  ตรวจสอบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ในการบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือไม โดยหากมีการประเมินจะได 2 คะแนน หาก
ไมมีจะไมไดคะแนนเลย โดยไมคํานึงถึงปริมาณการประเมินท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการ 
            3.  การทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
   - ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงสําเนาเอกสาร หลักฐานหรือส่ิงบงช้ีท่ีแสดงใหเห็น
เกี่ยวกับการอนุมัติดําเนินการตามโครงการในกิจกรรมตาง ๆ เชน เอกสารการเบิกจายเงิน
งบประมาณตามโครงการ ฎีกาเบิกจายเงิน สัญญาการซ้ือหรือการจาง เอกสารการตรวจรับการจาง 
หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงใหเห็นวาไดดําเนินการแลวและจะตองแสดงไดวาไดดําเนินการใน
ปงบประมาณท่ีผานมาจริง โดยใหถายเอกสารแสดงเฉพาะหนาท่ีมีขอความวันท่ีดําเนินการหรือ
อนุมัติใหเบิกจายเงิน ยกตัวอยางเชน การจัดใหมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจใหถายเอกสารหลักฐาน
เชน ฎีกาเบิกเงิน ถายเฉพาะหนาฎีกาท่ีมีช่ือโครงการและลงนามอนุมัติใหเบิกจายเงิน เปนตน 
            4.  การกําหนดระยะเวลาการใหบริการ การอนุญาต อนุมัติ การวินิจฉัยส่ังการ 
  - ตรวจสอบวาไดมีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน บริการ อนุญาต อนุมัติ การ
วินิจฉัยส่ังการ และประกาศใหประชาชนทราบหรือไม เชน ถามีการกําหนดระยะเวลา ไวทุก
กิจกรรม และประกาศใหประชาชนรับทราบครบถวนได 5 คะแนน 
  -  การตรวจสอบเอกสารหลักฐานวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการทบทวนในเร่ืองการ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานไวหรือไม ซ่ึงหากมีการทบทวนการลดข้ันตอนจะได 3 คะแนน 
  สวนท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ ประสิทธิภาพ และความคุมคาในเชิงภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (45 คะแนน) 
  1.  การจัดทําแผนปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชน 
  - การตรวจสอบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานครบถวน
สมบูรณตามระเบียบท่ีเกี่ยวของหรือไม ซ่ึงถามีการจัดทําแผนไดครบถวนและสมบูรณได 3 คะแนน  
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 -  การตรวจสอบเอกสารหลักฐานวาแผนปฏิบัติงานดังกลาวไดมีการสอบถามความคิดเห็น
ประชาชนหรือไม และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทําแผนปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนหรือไม โดยอาจตรวจสอบจากรายงานการประชุมชุมชน หรือหนังสือเชิญ
ใหประชาชนมารวมประชุม และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
               -  ตรวจสอบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีการเผยแพรแผนปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหแกประชาชนไดรับทราบหรือไม โดยตรวจสอบจากเอกสาร ส่ือส่ิงพิมพ 
หรือส่ือประเภทอ่ืน ๆ ท่ีเปนหลักฐานอ่ืนกับการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีแสดงวามีการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานครบถวนหรือไม โดยตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการและรายงานผลการตรวจสอบของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ (ถามี) หรือเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 -  ตรวจสอบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานไดมาก
นอยเพียงไร ซ่ึงถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถปฏิบัติตามแผนได รอยละ 90 ข้ึนไป ได 3 
คะแนน 
  3.  การบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ 
 - ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงความรวมมือกันระหวางหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ โดยตรวจสอบจากจํานวนกิจกรรมท่ีมีความรวมมือ 
 -  ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงความรวมมือกันระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของ โดยตรวจสอบจากจํานวนกิจกรรมท่ีมีความรวมมือ 
  4.  การพัฒนาองคความรู ความสามารถของบุคลากร (ไมรวมลูกจางช่ัวคราว)  
 -  ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานท่ีมีการฝกอบรม และพัฒนาความรูความสามารถของ
บุคลากรท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดข้ึนเอง 
 -  ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
หรือพัฒนาท่ีหนวยงานอ่ืนจัดข้ึน 
 -  ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานวาในรอบปท่ีผานมาวาบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดรับการฝกอบรมอยางท่ัวถึงหรือไม โดยเปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมด 
  5.  การวัดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 -  ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน และบัญชีของจังหวัด/อําเภอ ในพ้ืนท่ี
ผานมาวา ผูตรวจสอบบัญชีไดมีการทักทวง หรือต้ังขอสังเกตวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใช 
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 -  ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ วา
มีการโอนงบประมาณจํานวนมากนอยเพียงใด และใหคะแนนลดหล่ันตามจํานวนครั้งท่ีมีการโอน 
ท้ังนี้ไมนับรวมการโอนงบประมาณจากเงินท่ีเหลือจากการจัดซ้ือจัดจาง 
 - ตรวจสอบประสิทธิภาพในการบริหารการใชจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยตรวจสอบจากเอกสารหรือหลักฐานการเบิกจายเงินและวงเงินท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดรับ 
 

2.6  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
   2.6.1  งานวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการนําธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 
 สุเทพ คุณกิตติ (2548: 110-111) ไดศึกษาเร่ืองของหลักธรรมาภิบาลกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จากผลการศึกษาพบวา
ปจจัยท่ีสงผลใหการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครขอนแกนสามารถชนะ
การประกวดและไดรับรางวัลจากสถาบันหรือองคกรตาง ๆ จํานวนหลายคร้ัง ไดแก ความโปรงใส 
และตรวจสอบไดในการบริหารของเทศบาล ความสนใจ ความต้ังใจจริง และความจริงใจของ
ผูบริหาร การประชาสัมพันธของเทศบาล การทํางานอยางตรงไปตรงมาของเทศบาล ความเปน
ธรรมและความเสมอภาคในการใหบริการของเทศบาล ความมีศักยภาพของเทศบาล การมีสวนรวม
ของประชาชน ความรับผิดชอบของเทศบาล การบริหารงานโดยยึดหลักการกระจายอํานาจของ
เทศบาล การมุงเนนใหเกิดประโยชนแกประชาชน ความประทับใจและความเปนกันเอง ความมี
คุณธรรม ความคุมคา การสรางจิตสํานึก และการนําไปปฏิบัติ ความคิดริเร่ิม สรางสรรค การแกไข
ปญหาไดตรงจุด ความศรัทธาในตัวผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ความสามัคคี วิสัยทัศนของ
ผูนํา และความเขมแข็งทางการเมือง  
 ฤษณสัมพันธ เมนะสูต และ คนอ่ืน ๆ (2546: 46) สําหรับองคกรอิสระ หนวยงานราชการ
และภาคเอกชน รุนท่ี 1 สถาบันพระปกเกลา ประจําป พ.ศ. 2546 ไดรวมทํารายงานการศึกษาเร่ือง 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จากการศึกษาพบวา ปจจัย
ท่ีเอ้ือตอความสําเร็จในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมี 2 ประการดังนี้ 
 1.  คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีความตอเนื่อง มีการ
เปล่ียนแปลงคอนขางนอย และในระหวางสมาชิกสภาดวยกันไมมีความแตกแยกเปนฝกฝาย 
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 2.  แนวคิด และทัศนคติของสมาชิกสภาและคณะกรรมการบริหารขององคการบริหารสวน
ตําบลสวนใหญเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ มุงประโยชนสวนรวม ไมมุงแสวงหาประโยชนสวน
ตน ทําใหไมเกิดปญหาความขัดแยงหรือรองเรียนปรากฏออกมา  
 คุณากร กรสิงห (2550: 64-66) ไดศึกษาเปรียบเทียบการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใน
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครสวรรค พบวาปญหาและอุปสรรคในการนําหลักธรรมาภิบาล 
มาใชในองคการบริหารสวนตําบล โดยพิจารณาในหลักธรรมาภิบาลแตละดาน พบปญหาดังนี้  
 1.  ปญหาหลักการมีสวนรวม ประชาชน และภาคเอกชนไมคอยเขามามีสวนรวมมากนัก  
 2. ปญหาหลักความโปรงใส พบวาการตรวจสอบความโปรงใสมักจะเปนการตรวจสอบ
จากเอกสารเปนหลัก ไมคอยมีการตรวจสอบการทํางานอยางตอเนื่อง และโครงสรางการควบคุมใน
องคกรยังมีจุดออนอยูมาก  
 3.  ปญหาหลักนิติธรรม พบวา องคการบริหารสวนตําบลสวนใหญ ไมคอยไดมีการเผยแพร
กฎระเบียบตาง ๆ ใหประชาชนและองคกรเอกชนไดรูมากนัก  
 4.  ปญหาหลักความรับผิดชอบ พบวา องคการบริหารสวนตําบลสวนใหญไมคอยเอาใจใส
ตอปญหาในชุมชนดีเทาท่ีควร  
 5.  ปญหาหลักคุณธรรม พบวาการสงเสริมหลักคุณธรรมไมคอยไดกระทําอยางตอเนื่อง 
และวัฒนธรรมของพนักงาน ไมกลาออกมาทาทายความถูกตอง  
 6. ปญหาหลักความคุมคา พบวา บางโครงการไมสามารถทําไดตรงความตองการของ
ประชาชน เพราะงบประมาณไมเพียงพอ  
 7.  ปญหาหลักความเสมอภาค พบวาบางคร้ังอาจไมสามารถใหความเสมอภาคแกประชาชน
ได เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ นอกจากน้ีผูบริหารบางคนเลือกท่ีจะใหกับหมูบานท่ีเปนฐาน
เสียงของตนกอน จึงทําใหเกิดปญหาไมไดรับความเทาเทียมกันในบางพื้นที่ (2550: 64-66) 
 
  2.6.2  งานวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 ทองใบ สุดชารี (2536: 335-336) ไดศึกษาการนํานโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติ 
กรณีศึกษาวิทยาลัยอีสานใต พบวา ความรวมมือในการปฏิบัติงาน และภาวะผูนําเปนชุดตัวแปรที่มี
อิทธิพลสูงสุดตอความสําเร็จของการนํานโยบายวิทยาลัยครูไปปฏิบัติ  
 กลา ทองขาว (2535: 342-345) ไดทําการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ กรณีศึกษานโยบายรณรงคเพื่อการรูหนังสือแหงชาติ พบวา การ
สนับสนุนจากสวนกลางและทองถ่ิน เปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติสูงท่ีสุด สวนการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ลักษณะหนวยงานท่ีนํานโยบายไป
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ปฏิบัติ มาตรการควบคุม ประเมินผล และการกระตุนสงเสริม เปาหมายและวัตถุประสงคของ
นโยบาย เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลในการทํานายความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติรองลงมา  
 เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ (2536: 148) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการสรางประสิทธิผลของการ
นํานโยบายการใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติ กรณีศึกษาสํานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร 
พบวา ความชัดเจนในเปาหมายของนโยบาย ความซับซอนของโครงสราง ความพรอมของ
ทรัพยากร และการมีสวนรวมของผูรับบริการ เปนตัวแปรท่ีสามารถนําไปอธิบายถึงประสิทธิผล
ของการนํานโยบายการใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติได  
 จินตนา สิงหเทพ (2540: 124) ไดศึกษาการนํานโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมไปปฏิบัติ กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ปญหาและอุปสรรคในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติเกิดข้ึนจากปจจัยตาง ๆ ไดแก ความไมชัดเจนของวัตถุประสงคของนโยบาย 
ปญหาเกี่ยวกับการประสานงานในจังหวัด งบประมาณจัดสรรคอนขางลาชา และไมเพียงพอตอ
ความตองการในการปฏิบัติตามนโยบาย มีหนวยงานที่ตองติดตอประสานงานหลากหลาย
หนวยงาน รวมถึงความรูความสามารถและปริมาณของบุคลากรไมมีความเพียงพอ  
 สุรพร เส้ียนสลาย (2539: 272-278) ไดศึกษาการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการนํานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ ศึกษากรณีนโยบายการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในประเทศไทย พบวา 
ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ หรือไมสําเร็จของนโยบายการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมมีดังนี้  
 1.  ปจจัยสนับสนุนทางการเมือง พิจารณาไดจาก  
    -  การจัดลําดับความสําคัญระดับสูงแกนโยบาย  
  -  การมีสวนรวมในกิจกรรมของนโยบาย  
  -  การใหการสนับสนุนทรัพยากร  
 2. ปจจัยความชัดเจนของนโยบาย ความชัดเจนในแนวทางและวิธีการทํางาน และมาตรการ
 3.  ปจจัยความเหมาะสมของวิธีการทํางานท่ีนํามาใช  
 4.  ปจจัยทรัพยากร ประกอบไปดวย  
  - บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการชักนําหรือผลักดันใหผูท่ีเกี่ยวของใหการสนับสนุน หรือ
ปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของนโยบาย  
  -  งบประมาณ  
  -  กําลังคน  
 5.  ปจจัยความผูกพันตอนโยบายของขาราชการ คือ การยอมรับแนวความคิดของนโยบาย
และมีความเต็มใจท่ีจะนํานโยบายไปปฏิบัติใหบังเกิดผลของขาราชการ 
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 กานดา วีระพิชญเกษม (2545: 52) และคณะ ไดทําการศึกษาเร่ืองการศึกษานโยบายและการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ กรณีศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาสวนกระทรวงศึกษาธิการ พบวา
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จหรือลมเหลวตอการนํานโยบายกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาไป
ปฏิบัติ ไดแก การไดรับนโยบายที่ชัดเจนเปนทางการและมีอํานาจในการบริหารจัดการในสวนท่ี
ตองรับผิดชอบของผูปฏิบัติท่ีเกี่ยวของท้ังในสวนของภาครัฐ และภาคเอกชน และการปฏิบัติงาน
เปนลักษณะงานประจํา มีแผนงานท่ีชัดเจน และปญหาอุปสรรคของการนํานโยบายกองทุนใหกูยืม
เพื่อการศึกษาไปปฏิบัติ คือ ขาดความเอาใจใสของผูบริหารในการกํากับดูแล ขาดระบบการบริหาร
จัดการฐานขอมูลและการนําเทคโนโลยีมาใชในการเช่ือมโยงขอมูล ขาดการประชาสัมพันธ และ
ขาดการติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ  
 สุนิตตา เทศนิยม (2541: 170-171) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํา
นโยบายวางแผนครอบครัวไปปฏิบัติ พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบาย
วางแผนครอบครัวไปปฏิบัติ มีดังนี้  
 1.  ปจจัยสมรรถนะของหนวยปฏิบัติ ความพรอมของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ  
 2.  ปจจัยตัวผูปฏิบัติ หมายถึง คุณสมบัติเฉพาะตัวของเจาหนาท่ีสถานีอนามัยท่ีปฏิบัติงาน
วางแผนครอบครัว มีความรูความสามารถ และมีความต้ังใจจริงในการปฏิบัติงานวางแผนครอบครัว  
 3.  ปจจัยการใหบริการ หมายถึง การพัฒนาเทคนิคการใหบริการและการประชาสัมพันธ
เผยแพรงานวางแผนครอบครัว  
 4. ปจจัยเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หมายถึง อิทธิพลทางดานฐานะทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีมีตอการวางแผนครอบครัวของประชาชนในแตละทองถ่ิน 
 บุญสนอง รัตนสุนทรากุล (2545: 71-73) ไดศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการนํานโยบาย
ท่ีเกี่ยวของกับคนพิการไปปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณีนโยบายการจัดทําส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับ
คนพิการ พบวา ปญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายท่ีเกี่ยวของกับคนพิการไปปฏิบัติ มีเหตุมา
จาก  
 1.  ความไมชัดเจนในวัตถุประสงคของนโยบาย  
 2.  มาตรการการใหคุณและใหโทษจากการปฏิบัติตามนโยบาย คือ มีการจูงใจใหปฏิบัติตาม 
แตไมพบวามีมาตรการ หรือรายละเอียดใด ๆ ท่ีประกาศเปนแนวทางเพื่อบังคับใชสําหรับผูท่ีไม
ปฏิบัติตาม  
 3.  การกําหนดมาตรฐานส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการไมชัดเจน เกิดความสับสน  
 4.  การขาดองคกรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายโดยตรง  
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 จํารูญ จะโรครัมย (2549: 111) ไดทําการศึกษาความสําเร็จของการนํานโยบายกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไปปฏิบัติ  ศึกษากรณีสํานักงานพัฒนาสังคม และความ

ม่ันคงของมนุษย ภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนลาง พบวาปญหาอุปสรรคในการนํา

นโยบายกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษยไปปฏิบัติ มีดังนี้  

 1.  ไมมีความเปนเอกภาพ และบูรณาการระหวางหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย ทําใหการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดความสับสนและ

หลากหลายแนวทาง  

 2.  นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีลักษณะกวางเกินไป

ครอบคลุมงานดานสังคมทุกเรื่องทําใหยากตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ และขาดความชัดเจน

เกี่ยวกับจุดมุงเนน  

 3.   นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษยบางอยางเรงดวนเกินไป 

ไมสมดุลกับจํานวนเจาหนาที่ และคุณภาพของบุคลากรแตละจังหวัดมีขอจํากัดตางกัน  

 4.   การจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

จัดสรรใหนอย มีความลาชาของแผนงาน และงบประมาณ  
 

 
 

 

 

 

 

 



 1 

บทที่ 3 

 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาอธิบายกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาไดดังนี้ กรอบแนวคิดใน

การศึกษา ประกอบดวย 1.  เงื่อนไข/ปจจัยภายนอกที่สนับสนุนใหการนํานโยบาย 2. เงื่อนไข/ปจจัย

ภายนอกที่เปนอุปสรรคตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 3.   เงื่อนไข/ปจจัยภายในที่

สนับสนุนใหใหการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ 4.  เงื่อนไข/ปจจัยภายในที่เปน

อุปสรรคตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ และการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ อัน

ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ

รับผิดชอบ และหลักความคุมคา โดยการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติดังกลาวนี้ อาจมีปญหา หรือ 

อุปสรรคเกิดขึ้น และอาจมีผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

 ดานวิธีการศึกษา ผูศึกษาไดใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key 

Informants) ไดแก อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ใน

ฐานะผูนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ บุคลากรผูปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง 

จังหวัดอุตรดิตถ รวมถึงผูนําชุมชน และตัวแทนจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับเทศบาลตําบล

คุงตะเภา อีกทั้งยังมีการศึกษาเชิงเอกสารเปนการเก็บขอมูลแบบทุติยภูมิรวมดวย 

  และในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

โดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบสรุปอุปนัย (Analytic  induction) คือ การนําขอมูลที่ไดจาก

การศึกษา มาหาบทสรุปรวมกันของขอมูล และหาความสัมพันธเชื่อมโยงของขอมูลเหลานั้น 

รวมกับการวิเคราะหขอมูลแบบตรวจสอบสามเสา (Triangulation) คือ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

จากแหลงตางๆ กัน เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน ผานการใชการสังเกตควบคูกับการซักถามผูให

ขอมูลสําคัญ หรืออาจซักถามผูใหขอมูลหลังจากสรุปผลการศึกษา เพื่อความแนนอนวาขอสรุปนั้น

เที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม  
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3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

  การศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ ผูศึกษาไดนําแนวคิดตามหลักธรรมาภิบาลที่กําหนดโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ประกอบดวย หลักนิติธรรม 

หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 

มาใชในการศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัด

อุตรดิตถ 

   ในสวนของประเด็นการศึกษาเงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัตินั้น ผูศึกษาไดทําการทบทวนวรรณกรรมในสวนของเงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ

ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ จากทัศนะของนักวิชาการตางประเทศ และนักวิชาการไทย รวมถึงได

ทําการทบทวนวรรณกรรมจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาเงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอ

ความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ และเงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติ จากนั้นจึงนําเงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติจากทัศนะ

ของนักวิชาการ และจากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาแจกแจงความถี่ของเงื่อนไข/ปจจัยที่มีผล

ตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  

  เมื่อแจกแจงความถี่ของเงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ

แลว จึงนําเงื่อนไข/ปจจัยดังกลาวมาจัดกลุม โดยจําแนกเปนเงื่อน/ปจจัยภายนอก และเงื่อนไข/ปจจัย

ภายใน ท่ีมีผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ซ่ึงในเงื่อนไข/ปจจัยภายนอก 

และเงื่อนไข/ปจจัยภายใน ไดมีการจําแนกออกเปนเงื่อนไข/ปจจัยที่สนับสนุน และเงื่อนไขปจจัยที่

เปนอุปสรรคในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดังนี้ 

 

    3.1.1  เงื่อนไข/ปจจัยภายนอกที่สนับสนุนใหการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ  

 3.1.1.1  การนํานโยบายไปปฏิบัติไดรับการสนับสนุนจากชนชั้นนําทางการเมือง และ

กฎหมาย โดยนักวิชาการ และผลการศึกษาที่ยืนยันวาการนํานโยบายไปปฏิบัติ หากไดรับการ

สนับสนุนจากชนชั้นนําทางการเมือง และกฎหมาย ถือเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จในการ

นํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก Vepa  (1974 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 108), Wolman 

(1981 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 107) มยุรี อนุมานราชธน (2547: 211) วรเดช จันทรศร 

(2548: 446) และผลการศึกษาของสุรพร เสี้ยนสลาย (2539: 272) ที่ไดทําการศึกษาการวิเคราะห

ปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ศึกษากรณีนโยบายการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
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เกษตรกรรมในประเทศไทย พบวาการสนับสนุนจากชนช้ันนําทางการเมือง และกฎหมายมีผลตอ
ความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 3.1.1.2  การนํานโยบายไปปฏิบัติเม่ือไดรับการสนับสนุนจากสวนกลางและสวน
ทองถ่ิน เปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ พบวาผลการศึกษาของ
กลา ทองขาว (2535: 342) ท่ีไดทําการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ ศึกษากรณีนโยบายรณรงคเพื่อการเรียนรูหนังสือแหงชาติไดแสดงใหเห็นวา
การนํานโยบายไปปฏิบัติหากไดรับการสนับสนุนจากสวนกลาง และสวนทองถ่ินจะประสบ
ความสําเร็จ 
 3.1.1.3 การควบคุมดูแลและประเมินผลการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ โดย
นักวิชาการและผลการศึกษาท่ีเกี่ยวของท่ียืนยันวาการควบคุมดูแลและประเมินผลการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติอยูสมํ่าเสมอมีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก วรเดช    จันทรศร 
(2548: 449) และผลการศึกษาของกลา ทองขาว (2535: 344) ท่ีไดทําการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จในการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ศึกษากรณีนโยบายรณรงคเพื่อการเรียนรูหนังสือ
แหงชาติ พบวามาตรการควบคุมประเมินผลเปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลในการทํานายความสําเร็จในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ 
 
          3.1.2  เงื่อนไข/ปจจัยภายนอกท่ีเปนอุปสรรคตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 3.1.2.1 การแทรกแซงจากหนวยงานระดับบน นักวิชาการยืนยันวาในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติหากมีการแทรกแซงจากหนวยงานระดับบนมีผลใหการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบ
ความลมเหลว คือ Mazmanian และ Sabatier (1981 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 117) 
 
  3.1.3  เงื่อนไข/ปจจัยภายในท่ีสนับสนุนใหใหการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ 
 3.1.3.1 การมีภาวะผูนําของผูบริหาร โดยนักวิชาการ และผลการศึกษาท่ียืนยันวาการ
มีภาวะผูนําของผูบริหาร เปนปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก 
Mazmanian และ Sabatier (1981 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 114) และ Vepa (1974 อาง
ถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 114) รวมไปถึง Levin (1980 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 
2545: 114) และ วรเดช จันทรศร (2548: 443) สวนผลการศึกษาท่ียืนยันวาการมีภาวะผูนําของ
ผูบริหารเปนปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก ผลการศึกษาของทองใบ 
สุดชารี (2536: 335-336) ท่ีไดศึกษาการนํานโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติ กรณีศึกษาวิทยาลัย
อีสานใต ยืนยันวาการมีภาวะผูนําของผูบริหารมีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ และ
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ผลการศึกษาของบุญสนอง รัตนสุนทรากุล (2545: 71-73) ท่ีไดศึกษาถึงปญหา และอุปสรรคในการ
นํานโยบายท่ีเกี่ยวของกับคนพิการไปปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณีนโยบายการจัดทําส่ิงอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการ ไดยืนยันความสําคัญของการมีภาวะผูนําของผูบริหาร วามีผลตอ
ความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
      3.1.3.2  ผูบริหารใหการยอมรับ และสนับสนุนการนํานโยบายไปปฏิบัติ นักวิชาการท่ี
ยืนยันวาการใหการยอมรับ  และสนับสนุนการนํานโยบายไปปฏิบัติของผูบริหารมีผลตอ
ความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ วรเดช จันทรศร (2548: 443) 
      3.1.3.3  การมีทรัพยากรดานงบประมาณและบุคลากรอยางเพียงพอ นักวิชาการและผล
การศึกษาท่ียืนยันวาการมีทรัพยากรดานงบประมาณและบุคลากรอยางเพียงพอมีผลตอความสําเร็จ
ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก Mazmanian และ Sabatier (1981 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 
2545: 111) และ Edwards (1980 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 111) มยุรี อนุมานราชธน 
(2547: 211) วรเดช จันทรศร (2548: 441) ผลการศึกษาของเทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ (2536: 148) ท่ีได
ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการสรางประสิทธิผลของการนํานโยบายการใหบริการแกประชาชนไป
ปฏิบัติ กรณีศึกษาสํานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร พบวา ความพรอมของทรัพยากรเปนตัวแปร
ท่ีสามารถอธิบายถึงประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติได และผลการศึกษาของสุรพร    
เส้ียนสลาย (2539: 274) ท่ีไดศึกษาการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
ศึกษากรณีนโยบายการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในประเทศไทย พบวา การใหการสนับสนุนดาน
ทรัพยากร งบประมาณ และกําลังคน มีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ และผล
การศึกษาของจํารูญ จะโรครัมย (2549: 111) ท่ีไดทําการศึกษาความสําเร็จของการนํานโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยไปปฏิบัติ ศึกษากรณีสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนลาง พบวา การจัดสรรงบประมาณ
ใหนอย เปนอุปสรรคตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
      3.1.3.4  การกําหนดบทลงโทษ และใหรางวัลอยางเปนระบบ นักวิชาการที่ยืนยันวาการ
กําหนดบทลงโทษและใหรางวัลอยางเปนระบบมีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
ไดแก วรเดช จันทรศร (2548: 441) กลาววาองคประกอบสําคัญดานนโยบาย คือการกําหนดภารกิจ
และการมอบหมายงาน ประกอบดวย มีการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลอยางเปนระบบ 
และผลการศึกษาของบุญสนอง รัตนสุนทรากุล (2545: 72) ท่ีไดศึกษาถึงปญหา และอุปสรรคใน
การนํานโยบายท่ีเกี่ยวของกับคนพิการไปปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณีนโยบายการจัดทําส่ิงอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการ พบวามาตรกรรใหคุณใหโทษจากการปฏิบัติตามนโยบาย คือ มีการจูงใจ
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ใหปฏิบัติตาม แตไมมีการประกาศเปนแนวทางเพื่อบังคับใชสําหรับผูไมปฏิบัติตาม เปนปญหา และ
อุปสรรคในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
      3.1.3.5  ผูบริหาร และผูนํานโยบายไปปฏิบัติมีความรูความเขาใจในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ นักวิชาการท่ียืนยันวา การมีความรูความเขาใจในการนํานโยบายไปปฏิบัติของผูบริหาร และ
ผูนํานโยบายไปปฏิบัติมีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก Woldrigh (1982 อาง
ถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 115) และ วรเดช จันทรศร (2548: 443)  
 
        3.1.4  เงื่อนไข/ปจจัยภายในท่ีเปนอุปสรรคตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
      3.1.4.1  การตอตานจากผูนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงการมีทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีไม
สอดคลองกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ นักวิชาการที่ยืนยันวา ทัศคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติมี
ความสําคัญมากตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ เรืองวิทย เกษสุวรรณ (2551: 267) 
      การจําแนกเงื่อนไข/ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติจากทัศนะ
ของนักวิชาการ สามารถแสดงใหเห็นดังแผนภาพท่ี 3.1 
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       เงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอการนําธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ           การนําธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

 

 
การนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติ 

 
- หลักนิติธรรม 

- หลักคุณธรรม 

- หลักความโปรงใส 

- หลักการมีสวนรวม 

- หลักความรับผิดชอบ 

- หลักความคุมคา 

 
(ปญหาและอุปสรรค) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพที่ 3.1  แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 

ปจจัยภายนอก 

ปจจัยภายใน 

สนับสนุน 

อุปสรรค 

-  การนํานโยบายไปปฏิบัติไดรับการสนับสนุนจากชนชั้นนําทั้งทางการเมือง และกฎหมาย  

-  การนํานโยบายไปปฏิบัติไดรับการสนับสนุนจากทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่น 

-  มีการควบคุมดูแล และประเมินผลนโยบายอยางสม่ําเสมอ 

-  มีการแทรกแซงจากหนวยงานระดับบน 

สนับสนุน 

-  ผูบริหาร และผูนํานโยบายไปปฏิบัติ มีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล 

-  การตอตานจากผูนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงการมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ไมสอดคลอง

กับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

อุปสรรค 

มีการกําหนดบทลงโทษ และใหรางวัลอยางเปนระบบ -  

มีทรัพยากร ดานงบประมาณ และบุคลากรอยางเพียงพอ -  

ผูบริหารใหการยอมรับ และสนับสนุนการนํานโยบายไปปฏิบัติ -  

ผูบริหารมีภาวะผูนํา -  

70 
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3.2  นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 
 
  การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยรัฐ หรือเอกชน 
ซ่ึงในภาครัฐนั้นอาจอยูในรูปของการนํากฎหมาย คําพิพากษาของศาล คําส่ังของศาล คําส่ังของ
รัฐบาล หรือคณะรัฐมนตรี ไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ เพ่ือใหเกิดผลลัพธท่ีพึงปรารถนาตาม
วัตถุประสงคท่ีวางไว ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินกระบวนการ/กิจกรรม และมีเง่ือนไข/ปจจัยเขามา
เกี่ยวของ 
   การนํานโยบายไปปฏิบัติไดรับการสนับสนุนจากชนช้ันนําท้ังทางการเมือง และกฎหมาย 
หมายถึง หนวยงาน/องคการที่มีการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัตินั้นไดรับการสนับสนุนท้ังจาก
ชนช้ันนําทางการเมือง เชนนักการเมืองระดับทองถ่ิน และจากกฎหมาย เชนฝายนิติบัญญัติซ่ึง
แสดงออกโดยการควบคุมนโยบาย การอนุมัติงบประมาณ การแสดงความคิดเห็น และการให
ขอเสนอแนะแกผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  การนํานโยบายไปปฏิบัติไดรับการสนับสนุนจากท้ังสวนกลางและสวนทองถ่ิน หมายถึง 
หนวยงาน/องคการท่ีมีการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัตินั้นไดรับการสนับสนุนจากท้ังสวนกลาง
และสวนทองถ่ินใหมีการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติภายในหนวยงาน/องคการ โดยวิธีการให
ความชวยเหลือในดานตาง ๆ เชน ดานทรัพยากร ดานบุคลากร ดานงบประมาณ หรืออํานวยความ
สะดวก และใหขอเสนอแนะ หรือใหการชวยเหลือในวิธีการอ่ืนใดแกผูนํานโยบายไปปฏิบัติ  
   การควบคุมดูแล และประเมินผลนโยบายอยางสม่ําเสมอ หมายถึง การนําหลักธรรมาภิบาล
ไปปฏิบัติในหนวยงาน/องคการ มีการควบคุมดูแล และประเมินผลการนําหลักธรรมาภิบาลไป
ปฏิบัติจากหนวยงานอ่ืน เพื่อเปนการสรางความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน และหลีกเล่ียงปญหา
ความลําเอียงในการประเมินผลการปฏิบัติงานอันเกิดจากการประเมินผลหนวยงานของตนเอง เชน 
การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินทําการประเมินผลองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบตาง ๆ 
   การแทรกแซงจากหนวยงานระดับบน หมายถึง หนวยงาน/องคการที่นําหลักธรรมาภิบาล
ไปปฏิบัติเพ่ือใหประสบความสําเร็จ ตองไมมีการแทรกแซงการปฏิบัติงานจากหนวยงาน/องคการ
ระดับบน เชน หนวยงานของสวนกลาง โดยการมีกฎระเบียบขอบังคับท่ีขัดแยงตอหนวยงาน/
องคการในการนํานโยบายไปปฏิบัติ หรือมีแนวทางการปฏิบัติงานท่ีขัดแยงกัน รวมไปถึงการไมให
การสนับสนุนในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
   ผูบริหารมีภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารเทศบาลตําบลคุงตะเภามีอิทธิพลตอ
ผูรวมงาน และผูตาม โดยเปล่ียนแปลงความพยายามของผูรวมงาน และผูตามใหสูงข้ึนกวาความ
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พยายามที่คาดหวัง เปนการพัฒนาความรูความสามารถของผูรวมงาน และผูตามไปสูระดับท่ีสูงข้ึน
และมีศักยภาพมากข้ึน เพ่ือใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของทีมและองคการ จูงใจ
ใหผูรวมงาน และผูตามมองไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของกลุมองคการ
หรือสังคม ซ่ึงกระบวนการดังกลาวจะกระทําโดยผานองคประกอบ คือ การมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ  การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  
  ผูบริหาร และผูนํานโยบายไปปฏิบัติ มีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล ผูบริหาร 
และผูนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติตองทราบถึงความหมายและแนวทางการปฏิบัติของหลัก           
ธรรมาภิบาลท้ัง 6 หลักเปนอยางดี ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส 
หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา เพื่อใหการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ประสบความสําเร็จไดงายมากข้ึน  
  ผูบริหารใหการยอมรับ และสนับสนุนการนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง ผูบริหารของ
หนวยงาน/องคการมีทัศนคติท่ีดีตอนโยบาย มีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกับแนวทางการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ รวมถึงมีการกระทําท่ีแสดงถึงความสมัครใจและเต็มใจท่ีจะสนับสนุนในนโยบายนั้น ๆ  
เชน การเอ้ืออํานวยความสะดวกทางทรัพยากร การนํานโยบายไปปฏิบัติจึงจะประสบความสําเร็จ  
  การมีทรัพยากร ดานงบประมาณ และบุคลากรอยางเพียงพอ หมายถึง หนวยงาน/องคการ
ในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติมีเคร่ืองอํานวยความสะดวก เชน โตะ เกาอ้ี คอมพิวเตอร 
พาหนะ หรือ อุปกรณอ่ืนใดท่ีอํานวยความสะดวก และมีงบประมาณท่ีเพียงพอ รวมถึงมีเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานในจํานวนท่ีเหมาะสม และมีประสบการณ มีขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตาม
นโยบาย  
   มีการกําหนดบทลงโทษ และใหรางวัลอยางเปนระบบ หมายถึง ในการนําหลักธรรมาภิบาล
ไปปฏิบัตินั้นมีการกําหนดบทลงโทษเพื่อสรางขอบังคับใหแกบุคลากรผูปฏิบัติงานในหนวยงาน/
องคการท่ีไมปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และมีการใหรางวัลเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจแกบุคลากร
ผูปฏิบัติงานในหนวยงาน/องคการที่นําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติแลวประสบความสําเร็จ อาจเปน
รูปแบบของโลรางวัล หรือเงินรางวัล ซ่ึงในสวนของรางวัลทางดานจิตใจของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 
คือ การไดรับช่ือเสียง และการไดรับความไววางใจจากประชาชน  
  การตอตานจากผูนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงการมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีไมสอดคลอง
กับการนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง ผูนํานโยบายไปปฏิบัติมีทัศนะคติ และมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความไมเต็มใจในการนํานโยบายไปปฏิบัติ เชน การมีพฤติกรรมไมเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว
ในนโยบาย การวิพากษวิจารณนโยบายในดานลบนอกหองประชุม เปนตน 
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  ธรรมาภิบาล หมายถึง เครื่องมือและแนวทางการดําเนินงานที่เชื่อมโยงกันของภาค

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเนนความจําเปนของการสรางความรวมมือจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน อยางจริงจัง และตอเนื่อง เพื่อใหประเทศมีพ้ืนฐานระบอบ

ประชาธิปไตยที่เขมแข็ง มีเสถียรภาพ มีโครงสรางและกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มี

ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ประกอบดวย 

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ

หลักความคุมคา 

  การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ หมายถึง การนํากระบวนการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เปนไปตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีสวนรวม 

หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคาไปปฏิบัติในหนวยงานของภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

   การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง 

การที่บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ มีความรู ความ

เขาใจในหลักธรรมาภิบาล อันประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส 

หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา และสามารถนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน และประชาชนได 

   หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมาย และกฎขอบังคับ ใหทันสมัยและเปนธรรม เปนที่

ยอมรับของสังคม อันจะทําใหสังคมยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎขอบังคับ

เหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

   หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐ

ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชน

พัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 

ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 

  หลักความโปรงใส หมายถึง การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดย

ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปน

ประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมี

กระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจน 

  หลักการมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และเสนอ

ความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแสดงความเห็น การไต

สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ การแสดงประชามติ 
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   หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบ

ตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการ

เคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

  หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรค

สินคาและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในเวทีนานาชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให

สมบูรณยั่งยืน 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นหมายถึง ราชการสวนทองถิ่นที่ไดรับการเลือกตั้งจาก

ประชาชนในทองถิ่นนั้น มีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการบริการสาธารณะตามกฎหมาย เพื่อ

ประโยชนสุขของชุมชนในทองถิ่นนั้น ปจจุบันราชการสวนทองถิ่น มีอยู 5  รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) 

เมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

 

3.3  กลุมเปาหมาย 

 

  การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาเลือกพื้นที่ในการศึกษา คือ เทศบาลตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง 

จังหวัดอุตรดิตถ ซ่ึงไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหาร

จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลถึง 3 ครั้ง ไดแก รางวัลชนะเลิศ การประกวดองคการบริหารสวน

ตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ประจําป 2549 รางวัลชนะเลิศ การ

ประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ประจําป 

2548 และรางวัลชนะเลิศ การประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตาม

หลักธรรมาภิบาล ประจําป 2546 

   กลุมเปาหมายเพื่อการสัมภาษณ มีดังนี้ 

  3.3.1  อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ในฐานะผูนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติ 

  3.3.2  บุคลากรผูปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลคุงตะเภา ในสมัยที่ยังมีฐานะเปนองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภา ไดแก ปลัดเทศบาลตําบลคุงตะเภา รองปลัดเทศบาลตําบลคุงตะเภา 

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน หัวหนากองคลัง หัวหนากองชาง และหัวหนากองสวัสดิการ

สังคม รวมจํานวน 6 ทาน 
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  3.3.3  ผูนําชุมชนในเทศบาลตําบลคุงตะเภาจํานวน 8 ทาน  
  3.3.4  ตัวแทนจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับเทศบาลตําบลคุงตะเภา ไดแก เจาหนาท่ี
จากสถานีอนามัยเทศบาลตําบลคุงตะเภา 2 ทาน บุคลากรครูจากโรงเรียนปาขนุนวิทยา 1 ทาน 
บุคลากรครูจากโรงเรียนปากลวยเสริมวิทยา 1 ทาน รวมจํานวน 4 ทาน 
 

3.4  แนวการสัมภาษณ 
 
           แนวการสัมภาษณสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ จําแนกเปน 3 ชุด ไดแก 
 
           3.4.1  ชุดท่ี 1  แนวการสัมภาษณอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง 
      จังหวัดอุตรดิตถ  ในฐานะผูนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ มีประเด็นคําถามดังนี้ 
 สวนท่ี 1  
 ประเด็นประวัติของผูใหสัมภาษณ ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพกอนเขารับตําแหนง 1 
ขอ 
 สวนท่ี 2  
 ประเด็นเง่ือนไข/ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ จําแนก
เปน 
 ปจจัยภายนอก (สนับสนุน) 
 - การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติไดรับการสนับสนุนจากชนช้ันนําทางการเมือง และ
กฎหมายหรือไม อยางไร 2 ขอ 
 -  การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติไดรับการสนับสนุนจากสวนกลาง และสวนทองถ่ิน
หรือไม อยางไร 2 ขอ 
 -   มีการควบคุมดูแล และประเมินผลนโยบายอยางสมํ่าเสมอหรือไม อยางไร 2 ขอ 
 ปจจัยภายนอก (อุปสรรค) 
 -   การแทรกแซงจากหนวยงานระดับบนหรือไม อยางไร 3 ขอ 
 ปจจัยภายใน (สนับสนุน) 
 -   ทานเปนผูบริหารที่มีภาวะผูนําหรือไม อยางไร 13 ขอ 
 - ทานเปนผูบริหารท่ีใหการยอมรับ และสนับสนุนการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ
หรือไม  อยางไร 3 ขอ 
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 - การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติมีทรัพยากรดานงบประมาณ และบุคลากรอยางเพียงพอ
หรือไม อยางไร 4 ขอ 
 - การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติมีการกําหนดบทลงโทษ และใหรางวัลแกบุคลากร
ผูปฏิบัติงานอยางเปนระบบหรือไม อยางไร 2 ขอ 
 -  ทานเปนผูบริหารที่มีความรู ความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลหรือไม อยางไร 7 ขอ 
 ปจจัยภายใน (อุปสรรค) 
 -  บุคลากรผูปฏิบัติงานของทานมีการตอตานจากการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ รวมถึง
มีการแสดงทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีไมสอดคลองกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติหรือไม 
อยางไร 2 ขอ 
 สวนท่ี 3 
 ประเด็นการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 
 -  ทานมีแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา หรือไม 
อยางไร 21 ขอ 
 
 3.4.2  ชุดท่ี 2  แนวการสัมภาษณบุคลากรผูปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลคุงตะเภา อําเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ ประกอบดวย ปลัดเทศบาลตําบลคุงตะเภา รองปลัดเทศบาลตําบลคุงตะเภา 
เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน หัวหนากองคลัง หัวหนากองชาง และหัวหนากองสวัสดิการ
สังคม มีประเด็นคําถามดังนี้ 
 สวนท่ี 1  
 ประเด็นเง่ือนไข/ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ จําแนก
เปน 
 ปจจัยภายนอก (สนับสนุน) 
 -  การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติไดรับการสนับสนุนจากชนชั้นนําทางการเมือง และ 
กฎหมายหรือไม อยางไร 2 ขอ 
 - การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติไดรับการสนับสนุนจากสวนกลาง และสวนทองถ่ิน
หรือไม อยางไร 2 ขอ 
 - การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติมีการควบคุมดูแล และประเมินผลนโยบายอยาง
สมํ่าเสมอหรือไม อยางไร 2 ขอ 
 



 77 

 ปจจัยภายนอก (อุปสรรค) 
 - การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติมีการแทรกแซงจากหนวยงานระดับบนหรือไม อยางไร 
3  ขอ 
 ปจจัยภายใน (สนับสนุน) 
 -  ผูบริหารของทานมีภาวะผูนําหรือไม อยางไร 13 ขอ 
 -  ผูบริหารของทานใหการยอมรับ และสนับสนุนการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 
หรือไม อยางไร 3 ขอ 
 - การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติมีทรัพยากรดานงบประมาณ และบุคลากรอยางเพียงพอ
หรือไม อยางไร 4 ขอ 
 -  การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติมีการกําหนดบทลงโทษ และใหรางวัลแกบุคลากร
ผูปฏิบัติงานอยางเปนระบบหรือไม อยางไร 2 ขอ 
 - ผูบริหารของทาน และตัวทานมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลหรือไม อยางไร 7 
ขอ 
 ปจจัยภายใน (อุปสรรค) 
 - การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติมีการตอตานจากการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 
รวมถึงมีการแสดงทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีไมสอดคลองกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของ
บุคลากรผูปฏิบัติงานหรือไม อยางไร 2 ขอ 
 สวนท่ี 2 
 ประเด็นการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 
 -  ทานมีแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา หรือไม 
อยางไร 21 ขอ 
 
 3.4.3  ชุดท่ี 3  แนวการสัมภาษณผูนําชุมชน และตัวแทนจากหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ
กับเทศบาลตําบลคุงตะเภา ประกอบดวย เจาหนาท่ีจากสถานีอนามัยเทศบาลตําบลคุงตะเภา จํานวน 
2 ทาน และบุคลากรครูจากโรงเรียนท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา จํานวน 2 ทาน 
 สวนท่ี 1 
 ประเด็นท่ีเปนปจจัยสงผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ  
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 -   ทานคิดวาปจจัยสําคัญที่ทําใหองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดรับรางวัลชนะเลิศ

การประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ถึง 3 

ครั้ง คืออะไรบาง 1 ขอ 

 สวนที่ 2 

 ประเด็นการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุง

ตะเภา  8 ขอ 

 

3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล  

 

  แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ จําแนกเปน 2 แหลง คือ 
 
  3.5.1  ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

 
   3.5.2  ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห เอกสาร บทความ งานวิจัยตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ แนวคิดและความหมายของธรรมาภิบาล แนวคิดเกี่ยวกับการ

ปกครองทองถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับการองคการบริหารสวนตําบล เกณฑการประเมินองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี งานวิจัยปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติ และงานวิจัยปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 

3.6  การวิเคราะหขอมูล  

 

  ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหเชิงคุณภาพ โดยการนําขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิมาจัดทําใหเปนระบบ เพื่อเชื่อมโยงและหา

ความสัมพันธของขอมูลดังกลาว ซ่ึงรูปแบบในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพนั้นมีหลายรูปแบบ ผู

ศึกษาจึงเลือกนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลในหลายลักษณะ เพื่อใหไดผลการศึกษาที่ถูกตองและ

ชัดเจนมากที่สุด รูปแบบที่ผูศึกษาเลือกนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 

 

   3.6.1  การวิเคราะหขอมูลแบบสรุปอุปนัย (Analytic Induction) เปนวิธีการนําขอมูลที่ได

จากการศึกษาทั้งจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ มาวิเคราะหเพื่อหาบทสรุปรวมกันของขอมูล 
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และหาความสัมพันธเชื่อมโยงของขอมูลเหลานั้น จากขอสรุปยอย กระทั่งนําไปสูขอสรุปที่ใหญข้ึน 

โดยมีวิธีการดังนี้ 

 3.6.1.1   การศึกษาบริบท และเก็บรวบรวมขอมูลทั้งจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ และ

ทุติยภูมิ  

 3.6.1.2  การจัดกลุมขอมูล เพื่อทําการเชื่อมโยงและหาความสัมพันธของขอมูล

เหลานั้น 

 3.6.1.3  นําตรรกะมาใชเพื่อเชื่อมโยงชุดของขอมูลเหลานั้นเขาดวยกัน กระทั่งขอสรุป

ยอยที่เกิดขึ้นนั้นรวมเขาเปนบทสรุปรวมกันในที่สุด 

 

 3.6.2  การตรวจสอบสามเสา (Triangulation) 

 

 ดานขอมูล (Data Triangulation) เปนวิธีการตรวจสอบวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมานั้นถูกตอง

หรือไม วิธีการตรวจสอบของขอมูลนั้น จะตองตรวจสอบแหลงที่มา 3 แหลง ไดแก เวลา สถานที่ 

และบุคคล  

 3.6.2.1   การตรวจสอบแหลงเวลา หมายถึง การตรวจสอบขอมูลในชวงเวลาที่ตางกัน 

เพื่อใหทราบวาขอมูลที่ไดรับในชวงเวลาตางๆนั้นเหมือนกันหรือไม  

 3.6.2.2   การตรวจสอบสถานที่ หมายถึง ถาตางสถานที่กัน ขอมูลที่ไดจะเหมือนกัน

หรือไม 

 3.6.2.3   การตรวจสอบบุคคล หมายถึง ถาบุคคลผูใหขอมูลตางกัน ขอมูลจะตางกัน

หรือไม  

 ดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological  Triangulation) เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

แหลงตางๆ กัน เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน ผานการใชการสังเกตควบคูกับการซักถามผูให

ขอมูลสําคัญ หรืออาจซักถามผูใหขอมูลหลังจากสรุปผลการศึกษา เพื่อความแนนอนวาขอสรุปนั้น

เที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม  

 

  

 

 

 
 



 1 

บทที่ 4 

 

เทศบาลตําบลคุงตะเภา 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลของเทศบาลตําบลคุงตะเภา ไวโดยละเอียด 

ดังนี้ 

 ขอมูลภาพรวมในดานประวัติของเทศบาลตําบลคุงตะเภา คือ ขอมูลพื้นฐานของเทศบาล

ตําบลคุงตะเภา ท้ังในดานจํานวนประชากร ดานเศรษฐกิจ คือ อาชีพของประชากรสวนใหญ และ

หนวยธุรกิจในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา ดานทรัพยากรธรรมชาติ คือ แหลงน้ําทั้งที่เกิดจาก

ธรรมชาติ และสรางขึ้นเอง ดานสังคม ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา และศาสนา รวมไปถึง

สาธารณสุข และการบริการพื้นฐาน  

 ขอมูลของหมูบานที่ต้ังอยูในเทศบาลตําบลคุงตะเภา ไดแก หมูบานปากลวย หมูบานปา

ขนุน หมูบานคุงตะเภา หมูบานหัวหาด หมูบานหาดเสือเตน และหมูบานบอพระ ซ่ึงขอมูลของ

หมูบานที่ต้ังอยูในเทศบาลตําบลคุงตะเภานี้ จะกลาวถึงความเปนมาของการกอตั้งหมูบาน         

ศาสนสถานที่สําคัญประจําหมูบาน และโรงเรียนประจําหมูบาน รวมไปถึงวัฒนธรรม ประเพณีของ

ชาวบานทั้งที่ยังคงมีปฏิบัติกันอยู และสูญหายไปเหลือไวแตเพียงตํานานเลาขาน 

  นอกจากนี้ ผูศึกษาไดมีการรวบรวมความรูในเรื่องของลักษณะเชิงองคกรของเทศบาล

ตําบลคุงตะเภา อันประกอบไปดวย ลักษณะการบริหาร สถานภาพทางสังคม โครงสราง และ

กระบวนการบริหารงานของเทศบาลตําบลคุงตะเภา รายไดของเทศบาลตําบลคุงตะเภาในป พ.ศ. 

2549-2550 วิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลคุงตะเภา อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล

คุงตะเภา และผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลคุงตะเภาในป พ.ศ. 

2551 
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4.1  ภาพรวมของเทศบาลตําบลคุงตะเภา 

 

  4.1.1  ประวัติของบานคุงตะเภา 
 ตําบลคุงตะเภาเปนตําบลหนึ่งในอําเภอเมืองอุตรดิตถ เปนตําบลที่มีขนาดใหญ และมี

ประวัติความเปนมายาวนานกวาสองรอยป ในป พ.ศ. 2490 จึงไดแยกการปกครองจากตําบลทาเสา

มาตั้งเปนตําบลใหม ตําบลคุงตะเภาแบงหนวยการปกครองออกเปน 8 หมูบาน มีแหลงน้ําอุปโภค

บริโภคที่สําคัญคือ แมน้ํานาน เสนทางคมนาคมสายหลักคือ ถนนสายเอเชีย หรือทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 11 ชาวบานประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เปนสวนใหญ  

 คําวาคุงตะเภา มีที่มาจาก คุงเรือสําเภา มาจากศัพท คุง แปลวา สวนเวาโคงที่เขาไปของฝง

น้ํา และ ตะเภา แผลงมาจากศัพทเดิมคือ เรือสําเภา คุงตะเภาเปนเมืองทาทางภาคเหนือตั้งอยูบนฝง

ซายของแมน้ํานาน ในอดีตนั้นการเดินทางเพื่อการติดตอและการคาขายขนสงสินคาทางตอนเหนือ

ท่ีสะดวกที่สุดมีทางเดียวคือทางน้ํา สําหรับแมน้ําที่เอื้ออํานวยประโยชนท่ีสามารถใหเรือสินคาเทียบ

ทาขึ้นลงไดถึงภาคเหนือตอนกลาง ก็มีเพียงแมน้ํานานเทานั้น เรือสินคาซึ่งมาจากกรุงเทพมหานคร 

หรือจากกรุงศรีอยุธยาจะใชแมน้ํานานเปนเสนทางการเดินเรือมาสิ้นสุดไดแคตําบลบางโพทาอิฐ  

เนื่องดวยบริเวณโดยรอบของตําบลคุงตะเภา เปนแหลงสําคัญของการประกอบการคา การ

ขายสินคาและการเดินเรือสําเภาเพื่อขนสงสินคาเปนทวีคูณจํานวนมากขึ้นตามลําดับ จึงสงผลทําให

เรือสําเภาที่บรรทุกสินคาเสียหลัก มีอันตองคว่ําอับปาง ตรงบริเวณชวงโคงลําแมน้ํานาน ซึ่งเปน

ท่ีมาของตํานานกลาวขานวา “เรือสําเภาลม” ชาวสวนที่อาศัยทําไรนาอยูแถบนั้นจึงเรียกบริเวณนั้น

วา โคงสําเภาลม เวลาตอมาไดมีผูคนมาอยูอาศัยมากขึ้นและเพื่อความสะดวกปาก จึงเรียกเปน       

คุงสําเภา และเมื่อเรียกขานกันนานเขาจึงแผลงมาเปน คุงตะเภา  

ในปจจุบันตําบลคุงตะเภา เปนตําบลหนึ่งใน 16 ตําบล ของอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ อยู

ระหวางเสนรุงที่ 17 องศา 37 ลิปดา และ 19 องศา 30 ลิปดาเหนือ กับเสนแวงที่ 100 องศา 05 ลิปดา 

และ 101 องศา 11 ลิปดาตะวันออก อยูหางจากที่วาการอําเภอเมืองอุตรดิตถไปทางทิศตะวันตก 

ประมาณ 13 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตาง ๆ ดังนี้ คือ ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลงิ้วงาม 

และแมน้ํานาน ทิศใต ติดตอกับตําบลปาเซา อําเภอเมืองอุตรดิตถ ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลผา

จุก และ ตําบลปาเซา อําเภอเมืองอุตรดิตถ และทิศตะวันตก ติดตอกับแมน้ํานาน และเทศบาลเมือง

อุตรดิตถ 

 ตําบลคุงตะเภา มีพ้ืนที่ 37.46 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 20,410 ไร สภาพภูมิประเทศ

โดยทั่วไปสวนใหญเปนที่ราบ และในสวนทิศใตของตําบล เปนลูกคลื่นลอนลาด ทางทิศตะวันออก

เปนที่ดอน และคลื่นเล็กนอย ตําบลคุงตะเภานั้นตั้งอยูในแถบรอนสภาพภูมิอากาศจะเปลี่ยนไปตาม
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ฤดูกาลตาง ๆ ไดแก ฤดูรอนจะเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ-กลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะ

รอนอบอาวและแหงแลงโดยทั่วไป ฤดูฝนจะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม ซ่ึง

ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต สวนฤดูหนาวจะเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม-

กลางเดือนกุมภาพันธ เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากหยอมความกดอากาศสูงจากประเทศจีน และลม

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปจจุบันตําบลคุงตะเภาไดเปลี่ยนแปลงฐานะจากองคการบริหารสวนตําบล เปนเทศบาล

ตําบลคุงตะเภา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ต้ังแตวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2551 และมีพลตรี

สงัด ศิริมา เปนนายกเทศมนตรี ซ่ึงไดมาจากการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลคุงตะเภา พ.ศ. 2551 

เทศบาลตําบลคุงตะเภาประกอบดวยหมูบาน 8 หมูบาน ไดแก 

หมูท่ี 1 หมูบานปากลวย มีนายสุรินทร อรัญสวรรค ดํารงตําแหนงผูใหญบาน และหมูท่ี 2 

หมูบานปากลวย มีนายไพทูรย พรหมนอย ดํารงตําแหนงกํานันตําบลคุงตะเภา ชาวบานสวนใหญ

นับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวัดประจําหมูบาน 1 แหง และ

โรงเรียนระดับพื้นฐาน 1 โรงเรียน มีเสนทางคมนาคมหลัก คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 11  

หมูท่ี 3 หมูบานปาขนุน มีนางปนัดดา เลี้ยงประเสริฐ ดํารงตําแหนงผูใหญบาน ชาวบาน

สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวัดประจําหมูบาน 1 แหง 

และโรงเรียนระดับพื้นฐาน 1 โรงเรียน มีเสนทางคมนาคมหลัก คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 11  

หมูท่ี 4 หมูบานคุงตะเภา มีนายสมชาย สําเภาทอง ดํารงตําแหนงผูใหญบาน ชาวบานคุง

ตะเภาสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท มีประเพณีและวัฒนธรรมคลายกับหมูบานชนบท

ทั่วไปในแถบภาคกลางตอนบน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวัดประจําหมูบาน 1 แหง สถานี

อนามัย 1 แหง และโรงเรียนระดับพื้นฐาน 1 โรงเรียน เสนทางคมนาคมหลัก คือ ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 11  

หมูท่ี 5 หมูบานหัวหาด มีจาสิบเอกประสิทธิ์ พรหมมณี ดํารงตําแหนงผูใหญบาน ชาวบาน

สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวัดประจําหมูบาน 1 แหง 

และโรงเรียนระดับพื้นฐาน 1 โรงเรียน มีเสนทางคมนาคมหลัก คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 

1247 และทางหลวงแผนดินหมายเลข 1213  

หมูท่ี 6 หมูบานหาดเสือเตน มีนายประกอบ สุขคํา ดํารงตําแหนงผูใหญบาน และหมูท่ี 8 

หมูบานหาดเสือเตน มีนายเสวก วงสิน ดํารงตําแหนงผูใหญบาน ชาวบานสวนใหญนับถือศาสนา

พุทธ นิกายเถรวาท ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวัดประจําหมูบาน1 แหง และโรงเรียน
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ระดับพื้นฐาน 1 โรงเรียน มีโรงงานอุตสาหกรรม 1 แหง มีเสนทางคมนาคมหลัก คือ ทางหลวง

แผนดินหมายเลข 102 

หมูท่ี 7 หมูบานบอพระ มีนายสมคิด แยมนุช ดํารงตําแหนงผูใหญบาน หมูบานบอพระเปน

ชุมชนขนาดเล็ก ต้ังขึ้นใหมไมถึงรอยป ชาวบานสวนใหญอพยพมาจากถิ่นอื่น ชาวบานนับถือ

ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีวัดประจําหมูบาน 1 แหง และโรงเรียน

ระดับพื้นฐาน 1 โรงเรียน มีเสนทางคมนาคมหลัก คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1247  

จํานวนประชากรทั้งหมดในเทศบาลตําบลคุงตะเภามีจํานวน 8,701 คน แบงเปนประชากร

ชาย จํานวน 4,232 คน ประชากรหญิงจํานวน 4,469 คน ซึ่งในจํานวนประชากรทั้งหมดดังกลาวมี

จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 6,773 คน แบงเปนประชากรชาย 3,213 คน และประชากรหญิง 3,560 คน 

ดังตารางที่ 4.1 

 

ตารางที่ 4.1  แสดงจํานวนประชากรในเทศบาลตําบลคุงตะเภา 

 

จํานวนประชากร จํานวน จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง หมูที่ ช่ือหมูบาน 

ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บานปากลวย 419  442  861  276  337  364  701  

2 บานปากลวย 518  578  1,096  323  399  472  871  

3 บานปาขนุน 863  865  1,728  555  649  667  1,316  

4 บานคุงตะเภา 641  782  1,423  506  500  648  1,148  

5 บานหัวหาด 545  549  1,094  313  404  411  815  

6 บานหาดเสือเตน 365  375  740  261  278  303  581  

7 บานบอพระ 537  519  1,056  410  383  408  791  

8 บานหาดเสือเตน 344  359  703  330  263  287  550  

 รวมทั้งสิ้น 4,232 4,469 8,701 2,974 3,213 3,560 6,773 

 

แหลงที่มา:  เทศบาลคุงตะเภา, 2552: 6. 
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 4.1.2  ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลคุงตะเภา 

 4.1.2.1  ดานเศรษฐกิจ 

 ประชาชนในเทศบาลตําบลคุงตะเภา สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพราะ

พ้ืนที่สวนใหญจะเปนที่ราบ เหมาะแกการทําการเกษตร รองลงมาเปนอาชีพรับราชการ อาชีพคาขาย

เปนเจาของกิจการ และอื่น ๆ ตามลําดับ 

 หนวยธุรกิจในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา จําแนกได ดังนี้ 

 1)   สถาบันการเงินหมูบาน 1 แหง 

 2)  โรงแรม 1 แหง คือ โรงแรมอารยเทอเรซ รีสอรท ต้ังอยูท่ี 274 หมูท่ี 3 ตําบลคุง

ตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  

 3)   ปมน้ํามันและกาซ 2 แหง ไดแก หางหุนสวนจํากัดอุตรดิตถ ป. เจริญกิจ เปนทั้ง

ปมน้ํามัน และลางอัดฉีดคารแคร ต้ังอยูท่ี 248/1 หมูท่ี 6 ตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

บริษัทสยามสหบริการจํากัด (มหาชน) ต้ังอยูท่ี 183 หมูท่ี 2 เดนชัย- พิษณุโลก ตําบลคุงตะเภา อําเภอ

เมือง จังหวัดอุตรดิตถ  

 4)  โรงงานอุตสาหกรรม 3 แหง ไดแก บริษัทน้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด ต้ังอยูท่ี 

42/1 หมูท่ี 8 ตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ หจก.ดิเรกแทรค ผลิตภัณฑ ช้ินสวน

อุปกรณรถแทรคเตอร ต้ังอยูท่ี 193 หมูท่ี 2 เดนชัย-พิษณุโลก ตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัด

อุตรดิตถ หจก.ยศสรัลโลหะกิจและแทรคเตอร ผลิตภัณฑ โลหะ เครื่องจักรกลหนัก ต้ังอยูท่ี 1 หมูท่ี 1 

อุตรดิตถ- เดนชัย ตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

 5)   รานคา 60 แหง 

 6)   รานซอมรถยนต, รถจักรยานยนต 17 แหง  

 7)  โรงสี 1 แหง คือ โรงสีขาววิสาหกิจชุมชนตําบลคุงตะเภา ต้ังอยูท่ีหมูท่ี 4 ตําบลคุง

ตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

  4.1.2.2  ดานทรัพยากรธรรมชาติ 

 แหลงน้ําธรรมชาติ คือ แมน้ํา ลําหวย จํานวน 2 แหง ไดแกแมน้ํานาน ไหลผาน หมูท่ี 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ยกเวนหมูท่ี 7 หวยหินลาด ไหลผาน หมูท่ี 7 และบึง หนอง อ่ืน ๆ จํานวน 5 แหง 

ไดแก หนองบุงวังงิ้ว ต้ังอยูหมูท่ี 1 หนองบุงยายสีต้ังอยูหมูท่ี 2 หนองบุงตาดํา ต้ังอยูหมูท่ี 3 หนองปลอง 

ต้ังอยูหมูท่ี 7 อางเก็บน้ําบึงกะโล ต้ังอยูหมูท่ี 1, 2, 3, 5, 7 

 แหลงน้ําที่สรางขึ้น ตําบลคุงตะเภามีแหลงน้ําที่สรางขึ้น จํานวน 5 แหง ไดแก ฝาย 

บอน้ําตื้น สระน้ํา อางเก็บน้ํา และบอบาดาล รายละเอียดและตําแหนงที่ต้ังของจํานวนแหลงน้ําที่

สรางขึ้นอธิบายไดดังตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2  แสดงจํานวนแหลงน้ําที่สรางขึ้นในตําบลคุงตะเภา 

 

ลําดับ

ที่ 

แหลงน้ํา 

ที่สรางขึ้น 

หมูที่ 

1 

หมูที่ 

2 

หมูที่ 

3 

หมูที่ 

4 

หมูที่ 

5 

หมูที่ 

6 

หมูที่ 

7 

หมูที่ 

8 

1 ฝาย -  -  -  -  -  -  1  -  

2 บอน้ําตื้น 2  29  22  31  -  27  17  34  

3 สระน้ํา -  -  -  -  -  -  -  -  

4 อางเก็บน้ํา -  -  -  -  -  -  1  -  

5 บอบาดาล 51  251  136  2  -  1  9  -  

รวม 53  280  158  33  -  28  28  34  

 

แหลงที่มา:  เทศบาลคุงตะเภา, 2552: 11. 

  

   4.1.2.3   ดานสังคม 

 การศึกษา เทศบาลตําบลคุงตะเภา มีสถานศึกษาที่เปดการสอนในระดับประถมศึกษา

จํานวน 6 แหง ไดแก โรงเรียนปากลวยเสริมวิทยา โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา โรงเรียนบานคุง

ตะเภา โรงเรียนบานหัวหาด โรงเรียนบานหาดเสือเตน และโรงเรียนบานบอพระ โดยโรงเรียนทั้ง 6 

แหงดังกลาว มีจํานวนครูผูสอน และนักเรียนดังตารางที่ 4.3 

 

ตารางที่ 4.3  แสดงรายชื่อโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลคุงตะเภา 

 

จํานวนนักเรียน จํานวนครู ลําดับ

ที่ ช่ือสถานศึกษา ชาย(คน) หญิง(คน) ชาย(คน) หญิง(คน) 

1 โรงเรียนปากลวยเสริมวิทยา 31 27 3 4 

2 โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา 65  46  1  8  

3 โรงเรียนบานคุงตะเภา 30  22  3  4  

4 โรงเรียนบานหัวหาด 36  47  3  5  

5 โรงเรียนบานหาดเสือเตน 44  37  1  8  

6 โรงเรียนบานบอพระ 69  46  7  4  

รวม 275  225  18  33  

 

แหลงที่มา:  เทศบาลคุงตะเภา, 2552: 7. 
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 เทศบาลตําบลคุงตะเภา มีสถานศึกษาที่เปดการสอนในระดับมัธยมศึกษาจํานวน 2 

แหง ไดแก โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา และโรงเรียนบานหาดเสือเตน โดยมีจํานวนครูผูสอน และ

นักเรียนดังตารางที่ 4.4 

 

ตารางที่ 4.4  แสดงรายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาในตําบลคุงตะเภา 

 

 จํานวนนักเรียน จํานวนครู 
ลําดับ

ที่ 
 ชาย(คน) หญิง(คน) ชาย(คน) หญิง(คน) ช่ือสถานศึกษา 
 1 โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา 49 39 3 4 

2  โรงเรียนบานหาดเสือเตน 39  32  2  4  

 รวม 88  71  5  8  

แหลงที่มา:  เทศบาลคุงตะเภา, 2552: 8. 

 

ศาสนา   4.1.2.4  

 ประชากรสวนใหญในเทศบาลตําบลคุงตะเภานับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถาน 

จํานวน 7 แหง ไดแก วัดปากลวย ต้ังอยูหมูท่ี 2 หมูบานปากลวย วัดใหมเจริญธรรม ต้ังอยูหมูท่ี 3 

หมูบานปาขนุน วัดคุงตะเภา ต้ังอยูหมูท่ี 4 หมูบานคุงตะเภา วัดปาสักเรไร ต้ังอยูหมูท่ี 5 หมูบานหัว

หาด วัดหาดเสือเตน ต้ังอยูหมูท่ี 6 หมูบานหาดเสือเตน วัดบอพระ ต้ังอยูหมูท่ี 7 หมูบานบอพระ 

และวัดหนองปลอง ต้ังอยูหมูท่ี 7 หมูบานบอพระ 

  4.1.2.6  สาธารณสุขและบริการพื้นฐาน 

 ตําบลคุงตะเภา มีหนวยบริการทางสาธารณสุข 1 แหง คือ สถานีอนามัยประจําตําบล 

ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 4 บานคุงตะเภา ซ่ึงใหบริการไดท้ังตําบล ประชากรในเทศบาลตําบลคุงตะเภามีการใช

สวมราดน้ําทั้งหมด แมยังไมมีหนวยงานที่ใหบริการดานความปลอดภัย แตทางตําบลคุงตะเภาไดมี

การ จัดตั้งกลุมตํารวจชุมชน และหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน โดยความรวมมือของ

ประชาชนในเขตตําบลคุงตะเภา เพื่อดูแล รักษาความสงบ ปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพยสินของ

ประชาชน   

 การบริการพื้นฐาน ไดแก การคมนาคม การคมนาคมของตําบลคุงตะเภา ใชการ

คมนาคมทางบกเปนหลัก โดยมีทางหลวงแผนดินหมายเลข 1047 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1213 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 และถนนของสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท เปนถนนสายหลักใน
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การคมนาคมติดตอ โดยเสนทางคมนาคมในการติดตอระหวางตําบล คือใชทางหลวงทองถิ่น 

หมายเลข 1213 ในการติดตอกับตําบลใกลเคียงทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 และ 1047 ใชติดตอ

กับตําบลผาจุก ตําบลปาเซา และ ตําบลงิ้วงาม เสนทางคมนาคมในการติดตอภายในหมูบาน มีถนน

ซ่ึงสามารถเชื่อมตอกันไดทุกหมูบาน ประกอบดวย ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ

ถนนลูกรัง ในสวนของการบริการพื้นฐานดานการโทรคมนาคมนั้นเทศบาลตําบลคุงตะเภามี

โทรศัพทสาธารณะท่ีใหบริการทุกหมูบานอีกทั้งยังมีหอกระจายขาว 8 แหง โดยมีหมูบานละ 1 แหง 

และมีบริการโทรศัพทบานใหกับประชาชนอีกดวย การบริการพื้นฐานดานการประปา เทศบาล

ตําบลคุงตะเภามีประปาหมูบานครบทั้ง 8 หมูบาน จํานวน 16 แหง ประกอบดวย หมูบานปากลวย

จํานวน 4 แหง หมูบานปาขนุนจํานวน 3 แหง หมูบานคุงตะเภาจํานวน 2 แหง หมูบานหัวหาด

จํานวน 2 แหง หมูบานหาดเสือเตนจํานวน 2 แหง และหมูบานบอพระ จํานวน  3 แหง การบริการ

พ้ืนฐานดานไฟฟา ประชากรในเทศบาลตําบลคุงตะเภาทุกหมูบานและทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช 

 

4.2  หมูบานในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา 

 
   หมูบานในเทศบาลตําบลคุงตะเภาทั้ง 8 หมูบานนั้น มีประวัติความเปนมาตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบันที่แตกตางกัน มีการกอตั้งสถานศึกษา รวมถึงมีการกอตั้งพุทธศาสนสถานประจําหมูบานแต

ละหมูบาน โดยจะอธิบายอยางสังเขปดังนี้ 

 

            4.2.1  หมูบานปากลวย  

 ประกอบดวย หมูท่ี 1 มีนายสุรินทร อรัญสวรรค ดํารงตําแหนงผูใหญบาน และหมูท่ี 2 มี

นายไพทูรย พรหมนอย ดํารงตําแหนงกํานันตําบลคุงตะเภา หมูบานปากลวยนั้นไมปรากฏหลักฐาน

การตั้งหมูบานวามีมาตั้งแตเมื่อใด มีเพียงหลักฐานการอนุญาตใหต้ังวัดของทางราชการ สามารถ

สันนิษฐานไดวาหมูบานแหงนี้มีมากอน พ.ศ. 2400 แลว โดยชาวบานปากลวยที่เปนผูเริ่มมาตั้ง

รกรากอยูท่ีนี่คือ ผูใหญลี นุมนวล ซ่ึงมีจํานวนประชากรเมื่อแรกตั้งหมูบานประมาณ 30 คน ช่ือ

หมูบานปากลวย มาจากบริเวณที่ต้ังหมูบานมีตนกลวยจํานวนมากขึ้นเรียงไปตลอดริมฝงแมน้ํานาน 

ซ่ึงแถบนั้นเรียกวา “บานบน” และอีกสวนหนึ่งตั้งอยูในที่ราบมีตะกอดแมน้ํานานพัดเขามา ซ่ึงแถบ

ทางเหนือของหมูบานมีท่ีต้ังตรงขามกับตําบลทาเสา ไดถูกเรียกวา “บานลาง” หรือบานปาพุทรา 

เนื่องจากแถบนั้นมีตนพุทราขึ้นเปนจํานวนมาก ตอมาในป พ.ศ. 2462 ผูใหญเสริม ผูใหญบานปา

กลวย-ปาพุทราในขณะนั้น ไดขอใหรวมเปลี่ยนชื่อหมูบานมาเปนบานปากลวยแทน และใชช่ือนี้มา

จนถึงปจจุบัน หมูบานปากลวยนั้น มีบุงน้ําเกาที่ใชเพื่อทําการอุปโภคบริโภคมาตั้งแตอดีต เรียกวา 
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“บุงยายสี” ซ่ึงปจจุบันบุงน้ําแหงนี้ไดมีทางการมาทําการขุดลอกใหเปนอางเก็บน้ําขนาดเล็กสําหรับ

ใชในหมูบาน 

 หมูบานปากลวยเปนหมูบานแรกในตําบลคุงตะเภาที่มีอาคารอุโบสถกออิฐ โดยอาคาร

อุโบสถแหงแรกนี้ไดสรางขึ้นในป พ.ศ. 2430 ต้ังอยูภายในวัดประจําหมูบาน คือ วัดปากลวย ต้ังมา

ต้ังแตป พ.ศ. 2395 อุโบสถดังกลาวสรางขึ้นโดยดําริของหลวงพออินทร ซึ่งเปนพระอุปชฌาย และ

พระเกจิอาจารยคนสําคัญของอําเภอบางโพในสมัยนั้น ปจจุบันคืออําเภอเมืองอุตรดิตถ พระ

เกจิอาจารยทานนี้ไดเปนผูนําศรัทธาญาติโยมในการเขารวมสรางอุโบสถหลังจากไดมีโอกาสเขาเฝา

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ พลับพลาบริเวณหาดทาทราย ตรงขามกับ

วัดปากลวย เมื่อครั้งที่พระองคไดเสด็จประพาสอุตรดิตถ (ธีรจิต แกวใจ และ จรูญ  พรหมนอย, 

2545: 3) 

 นอกจากหมูบานแหงนี้จะเปนหมูบานที่มีอาคารกออิฐถือปูนเปนแหงแรกแลว หมูบานปา

กลวยยังเปนสถานที่ต้ังของสํานักเรียนพระปริยัติธรรมแหงแรกของตําบล โดยไดกอตั้งในป พ.ศ. 

2500 ตามดําริของพระมหาจรูญ คุตตะจิตโต  (พรหมนอย)  ซ่ึงทําใหหลังจากนั้นไมนาน พระมหา

ปรีชา ปริญญาโณ (คือประคอง) ซ่ึงเปนลูกศิษยของพระมหาจรูญ และเปนคนในหมูบานปากลวย 

ไดเขาอุปสมบท และศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบไดเปนพระภิกษุเปรียญธรรมเกาประโยคเปนรูป

แรกของจังหวัดอุตรดิตถ (สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ, 2539: 9) หลังจากนั้นจึงไดมีชาวบานปา

กลวยเขามาอุปสมบทเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและสอบไดเปนเปรียญหลายรูป กระทั่งในป พ.ศ. 

2539 สามเณรสัญญา โปรงใจ (พระมหาสัญญา ปญญาวิจิตโต) คนในหมูบานปากลวย สอบได

เปรียญธรรมเกาประโยคในขณะที่เปนสามเณร (ประโยคเกานาคหลวง) ขณะอายุได 21 ป       

(สํานักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร) ทําใหทานเปนสามเณรชาวอุตรดิตถรูปแรกและรูปเดียวใน

ปจจุบัน (พ.ศ.2553) ท่ีไดรับพระบรมราชานุเคราะหจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงรับเปน

นาคหลวง อุปสมบทในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (เทวประภาส มากคลาย, 2551: 47) 

 วัดปากลวย ต้ังอยูในหมูท่ี 2 บานปากลวย เทศบาลตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัด

อุตรดิตถ วัดปากลวยดําเนินการกอสรางขึ้นกอนป พ.ศ. 2395 ครอบคลุมพื้นที่จํานวน 11 ไร 3 งาน 

85 ตารางวา โดยพุทธศาสนิกชนไดรวมใจกันสรางวัดนี้เพื่อเปนที่ประกอบศาสนกิจและกิจกรรม

ของชุมชน ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2542 ปจจุบันมี พระครูสุธรรมาจารยพรอม  

ธะนะปาโล เปนเจาอาวาส  

วัดปากลวยมีสํานักปฏิบัติธรรมโดยพฤตินัย 1 แหง คือ สํานักปฏิบัติธรรมวัดปากลวย มี

พระเฉลิมโชค ฉันทะชาโต เปนเจาสํานัก โดยสํานักปฏิบัติธรรมนี้มีสํานักอุบาสิกา สําหรับรับสตรี

ท่ีสนใจเขามาบวชถือศีล 8 มีการจัดแยกสวนสัดสํานักปฏิบัติธรรมใหเปนแบบวัดปา แบงพื้นที่ดาน
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ทิศตะวันออกของวัดใหเปนสํานักเอกเทศ เจาสํานักไมประสงคท่ีจะรวมสํานักเขากับวัดปากลวย  

จึงทําใหสํานักปฏิบัติธรรมวัดปากลวยเปนสาเหตุสําคัญของการคิดแยกเปนสองพวกของชาวบาน 

เกิดชาวบานกลุมที่ศรัทธาเจาสํานักปฏิบัติธรรม และไมศรัทธาเจาสํานักปฏิบัติธรรม แมแตพระสงฆ

เองก็มีการแบงฝาย เหตุเพราะเจาสํานักไมยอมใหพระสงฆในสํานักตนรวมกระทําสังฆกรรมปาฏิโมกข

ตามพุทธบัญญัติของพระธรรมวินัยสงฆ  

ปจจุบันสํานักปฏิบัติธรรมวัดปากลวย เปนที่เคารพและศรัทธาของคนนอกหมูบาน

โดยเฉพาะกลุมขาราชการ และนักธุรกิจในเมือง แตอยางไรก็ตาม สํานักปฏิบัติธรรมแหงนี้ยังไมได

รับรองการแตงตั้งใหเปนสํานักปฏิบัติธรรมที่ถูกตองตามกฎมหาเถรสมาคม 

 โรงเรียนประจําหมูบานปากลวย คือโรงเรียนปากลวยเสริมวิทยา ต้ังอยูท่ีบานปากลวย 

เทศบาลตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ

เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนปากลวยเสริม

วิทยาเปนโรงเรียนในกลุมคุงตะเภา-ถํ้าฉลอง แบงการเปดการสอนเปนระดับกอนประถมศึกษา และ

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปากลวยเสริมวิทยามีช่ือเดิมวา โรงเรียนวัดปากลวย เปดทําการเรียน

การสอนครั้งแรกในป พ.ศ. 2465 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดปากลวย เปนสถานที่เรียน กระทั่งป 

พ.ศ. 2541 จึงไดยายสถานที่เรียนมายังที่ต้ังปจจุบัน 

 โรงเรียนปากลวยเสริมวิทยาไดเปดทําการสอนครั้งแรกในชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4 มีนายจันทร พุทธรักขิต ดํารงตําแหนงครูใหญคนแรก ปจจุบันเปดทําการสอน

เปน 2 ระดับ คือ ระดับกอนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีนายประวะเรศ เพ็ชรชาง ดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนปากลวยเสริมวิทยา (กลุมอํานวยการงานพัฒนาขอมูลเทคโนโลยี

สารสนเทศโรงเรียนปากลวยเสริมวิทยา, 2552: 2) 

 

  4.2.2  หมูบานปาขนุน  

 คือ หมูท่ี 3 มีนางปนัดดา เลี้ยงประเสริฐ ดํารงตําแหนงผูใหญบาน หมูบานปาขนุน เดิมเปน

พ้ืนที่ปาอุดมสมบูรณ เปนพื้นที่ราบลุมจากดินตะกอนแมน้ําพัดของแมน้ํานาน มีบุงน้ํา (แหลงน้ํา

ขนาดใหญท่ีมีน้ําขังตลอดป) หลายแหง คือบุงตาดํา บุงตาดวน และบุงตาสัก แตปจจุบันเหลือเพียง

บุงตาดํา เดิมในแถบนี้ไมมีผูคนอยูอาศัย กระทั่งประมาณป พ.ศ. 2395 เริ่มมีผูคนโยกยายถิ่นฐานมา

จับจองพื้นที่ กลายเปนบริเวณหมูบานปาขนุนในปจจุบัน โดยคนกลุมแรกที่ยายมาตั้งถิ่นฐานแถบนี้

เลากันวาคือกลุม ขุนภูมิคุงตะเภา เปนกลุมคนที่มีเชื้อสายดั้งเดิมมาจากหมูบานคุงตะเภา อันเปน

หมูบานที่เกาแกท่ีสุดแหงหนึ่งในลุมแนน้ํานานฝงขวาตอนบนรองจากเมืองฝาง ปจจุบันคือบานฝาง 

ตําบลผาจุก อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ (นุชนารถ พรมลัก, 2545: 94) 
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 เชื่อกันวาคนกลุมแรกที่เขามาตั้งถิ่นฐานที่หมูบานปาขนุนนี้คือตระกูลของนายแกะ และ

นายมิ่ง มีชํานะ โดยสาเหตุท่ีเขามาตั้งบานเรือนทําไรนาแถบนี้เพราะบริเวณหมูบานปาขนุนในสมัย

นั้นเปนปาไมท่ีอุดมสมบูรณ ดังปรากฏหลักฐานวาพบไมตะเคียนโบราณที่วัดปาขนุน หรือวัดใหม

เจริญธรรมในปจจุบัน และชักลากไมตะเคียนดังกลาวขึ้นมาจากแมน้ํานาน ซ่ึงตนตะเคียนนั้นมี

ขนาดใหญโตหลายคนโอบ เปนหลักฐานที่บงบอกถึงความอุดมสมบูรณของหมูบานแหงนี้ไดเปน

อยางดี 

 หลังจากตั้งบานเรือนในแถบปาขนุนนี้ ชาวบานปาขนุนก็ถือวาตนเองเปนชาวบานคุงตะเภา

เชนกัน เพราะมีการพบปะสังสรรคทําบุญกับชาวหมูบานคุงตะเภา ท่ีวัดคุงตะเภาในฐานะญาติพ่ีนอง

เสมอมา จนมาในชวงหลังบานเรือนในแถบปาขนุนนี้มีมากขึ้น ท้ังจากคนภายนอกที่อพยพมาจาก

แหลงอื่น และคนในหมูบานปาขนุนเอง ทางการจึงไดแยกกลุมบานแถบนี้ออกและตั้งเปนหมูบาน

ใหม โดยใชช่ือวา หมูบานปาขนุน เพราะเปนคําเรียกที่เรียกกันมาแตเดิม ท่ีนิยมเรียกแถบนี้วาปา

ขนุนก็เพราะตามลักษณะพื้นที่มีตนขนุนจํานวนมาก เหมือนกับที่เรียกบานปากลวย หรือบางโพ ท่ีมี

ตนกลวยหรือตนโพธ์ิข้ึนเปนจํานวนมาก 

 ตอมาในป พ.ศ. 2482 นายแกะ มีชํานะ ผูใหญบานปาขนุน ไดริเริ่มสรางวัดประจําหมูบาน

แหงใหมข้ึนแทนวัดคุงตะเภาที่อยูไกลหมูบานปาขนุนออกไปกวาสิบกิโลเมตร เพื่อความสะดวกใน

การทําบุญกุศล โดยมีการสรางศาลาการเปรียญและกลุมกุฏิจํานวนหนึ่ง ซ่ึงศาลาการเปรียญที่สราง

ในครั้งนั้นก็ยังคงอยู และใชเพื่อประโยชนในการทํากิจกรรมตาง ๆ ของวัด และชุมชนมาตลอดจน

ถึงปจจุบัน (เทวประภาส มากคลาย, 2551: 52) 

 วัดใหมเจริญธรรม ดําเนินการกอสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2482 ในหมูท่ี 3 หมูบานปาขนุน 

เทศบาลตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ในสมัยนายแกะ มีชํานะ เปนผูใหญบาน โดยมี

ผูมีจิตศรัทธามอบที่ดินใหสรางวัด คือ นายแกะ มีชํานะ ผูใหญบาน นานพูน คงนิล และนางหยวก 

พรมแดง รวมกัน มีท่ีดินประมาณ 4 ไร 2 งาน โดยนายพูน คงนิล และนายบุญ สุขวิทย บริจาคเรือน

คนละ 1 หลัง สรางเปนกุฏิ นางเตียก ไมทราบนามสกุล บริจาคบาน 1 หลัง สรางศาลาการเปรียญ

ชั่วคราวขนาดกวาง 12 วา ยาว 12 วา ตอมาไดมีการสรางศาลาการเปรียญหลังใหญข้ึน ขนาดกวาง 

20 วา ยาว 30 วา มีท่ีดินทั้งสิ้น 7 ไร 2 งาน 13 ตารางวา และไดรับพระราชวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 

ธันวาคม พ.ศ. 2539 

 โรงเรียนประจําหมูบานคือ โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2500 เดิมชื่อ

วาโรงเรียนวัดใหมเจริญธรรม มีนายแฮ ประมวลทรัพย ดํารงตําแหนงครูใหญคนแรก โดยเริ่มแรก

ของการเปดสอนมีนักเรียนจํานวน 111 คน ครู จํานวน 3 คน เปดการสอนในระดับประถมศึกษา 
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ตอมาไดมีการขยายการสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน และไดเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนปาขนุน

วิทยา จนถึงปจจุบัน (โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา, 2550: 2) 

 

 4.2.3  หมูบานคุงตะเภา  

 คือ หมูท่ี 4 มีนายสมชาย สําเภาทอง ดํารงตําแหนงผูใหญบาน หมูบานคุงตะเภา หรือ บาน

คุงตะเภา เดิมมีช่ือวา “ทุงบานคุงตะเภา” เปนหมูบานขนาดใหญในเทศบาลตําบลคุงตะเภา อําเภอ

เมือง จังหวัดอุตรดิตถ หมูบานนี้ นับเปนหมูบานในแถบลุมแมน้ํานานฝงขวาตอนบนที่เคยอยูใน

การปกครองของหัวเมืองพิชัย ปจจุบันคืออําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ อันเกาแกท่ีสุดหมูบานหนึ่ง 

รองจากเมืองฝางสวางคบุรี ปจจุบันคือตําบลผาจุก อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ อันมีท่ีต้ังอยูในแถบ

แมน้ํานานฝงขวาตอนบนเชนกัน 

 หมูบานคุงตะเภาเปนชุมชนคนไทยดั้งเดิมซึ่งตั้งรกรากอาศัยอยูทางปลายเหนือสุดของ

วัฒนธรรมที่ราบลุมภาคกลางตอนบน ตัวหมูบานอยูติดริมแมน้ํานานฝงตะวันออก มีภูมิประเทศ

สวนใหญเปนที่ราบสองระดับ โดยพื้นที่ติดริมแมน้ํานานจะเปนที่ระดับต่ํามีช้ันลดจากที่ราบปกติ 

เดิมตัวหมูบานตั้งอยูบนที่ราบลุมชั้นลดดินตะกอนแมน้ําพัดของแมน้ํานาน แตในปจจุบันบานเรือน

สวนใหญไดยายขึ้นมาตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณที่ราบภาคกลางริมทางหลวงแผนดินหมายเลขที่ 11 โดย

พ้ืนที่เกษตรกรรมของหมูบานสวนใหญจะอยูในพื้นที่ทิศตะวันออกของหมูบาน และที่ราบลุม

ตะกอนแมน้ําพัดริมแมน้ํานานดานตะวันตกของหมูบาน 

 สภาพท่ีต้ังของหมูบานคุงตะเภาในอดีตนั้นตั้งอยูติดริมแมน้ํานาน และใกลกับชุมนุมการคา

ท่ีสําคัญของภาคเหนือ คือ ตําบลทาเสา โดยในสมัยกอนนั้นการทําการคาขาย พอคาแมคามักจะนิยม

ขนสินคาขึ้นมาลงยังทาเสา และอาศัยเรือเปนยานพาหนะหลัก เพื่อขนสงสินคาไปยางเมืองทางตอน

เหนือขึ้นไปจนถึงเมืองหลวงพระบาง โดยทางบก เพราะเหนือขึ้นไปนั้นแมน้ําจะตื้นเขินและมีเกาะแกงมาก 

แตถาหากเปนชวงฤดูฝนจะมีน้ําหลากทวมเต็มตลิ่งเปนเวิ้งน้ําขนาดใหญ ซ่ึงจะทําใหพอคาแมคา

สามารถขนสินคาขึ้นลองไปยังเมืองเหนือโดยใชเรือขนาดใหญได ดวยเหตุนี้จึงเปนที่มาของตํานาน

เรือสําเภาลมอันกลายมาเปนชื่อหมูบานคุงตะเภาในปจจุบัน 

 หมูบานคุงตะเภาในอดีตเปนพื้นที่ปาอุดมสมบูรณ มีพ้ืนที่ราบลุมอันเกิดจากดินตะกอน

แมน้ําพัดของแมน้ํานาน จึงเปนพื้นที่ท่ีเหมาะแกการตั้งถิ่นฐาน และการทําการเกษตรมาตั้งแต

สมัยกอนประวัติศาสตร โดยมีหลักฐานปรากฏบริเวณรอบหมูบานคุงตะเภาที่แสดงใหเห็นถึงการ   

เคลื่อนไหว และการสรางถิ่นฐานของแหลงชุมชนมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรอันมีอายุมากกวา 

2,000 ป เชน การคนพบเครื่องมือหินขัด และซากกระดูกมนุษยในยุคกอนประวัติศาสตร ท่ีบานบุง
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วังงิ้ว ซ่ึงอยูทางทิศใตของหมูบาน และ การคนพบกองมโหระทึกสําริดที่บานทาเสาซึ่งตั้งอยูตรง

ขามกับหมูบานคุงตะเภาในป พ.ศ. 2470 

 เนื่องจากหมูบานคุงตะเภาตั้งอยูริมแมน้ํานาน ในทําเลที่ต้ังอันเปนเสนทางคมนาคมสําคัญที่

มีความเคลื่อนไหวมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร ดังนั้นบริเวณแถบนี้จึงมีการเคลื่อนไหวยายถิ่น

ฐานของผูคนมาโดยตลอด แตการอพยพตั้งถิ่นฐานของกลุมคนที่สืบเชื้อสายมาเปนชาวบานคุง

ตะเภาในปจจุบันนั้นไมปรากฏหลักฐานแนชัดวามีการยายเขามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่หมูบานคุงตะเภา

ต้ังแตเมื่อใด แตอยางไรก็ตาม จากบริบทดานชาติพันธุ และสําเนียงภาษาของชาวบานคุงตะเภานั้น 

ทําใหสามารถสันนิษฐานไดอยางชัดเจนวาพื้นเพของคนคุงตะเภานั้นเปน “คนไทยเหนือ” ซ่ึงก็คือ

กลุมคนท่ีต้ังถิ่นฐานอยูปลายดินแดนหัวเมืองทางเหนือของอาณาจักรอยุธยา อันเปนรอยตอระหวาง

วัฒนธรรมภาคกลางและวัฒนธรรมลานนา โดยคนคุงตะเภาดั้งเดิมนั้นจะมีสําเนียงการพูดคลายคน

สุโขทัยเดิม คือเมืองฝางสวางคบุรี และทุงยั้ง ในเรื่องนี้ นายพิเศษ เจียจันทรพงษ นักวิชาการดาน

ประวัติศาสตร และผูเชี่ยวชาญพิเศษ ประจํากรมศิลปากร สันนิษฐานถึงสําเนียงการพูดของชาวบาน

คุงตะเภานั้น เปนสําเนียงดั้งเดิมของคนไทยที่ต้ังถิ่นฐานมาตั้งแตอาณาจักรสุโขทัย คือมีสําเนียงการ

พูดที่เหนอ ในแบบเดียวกันกับสําเนียงชาวบานฝาง บานทาอิฐ บานทุงยั้ง บานทาเสา และหมูบาน

ในเขตอําเภอพิชัย ที่ต้ังอยูในเขตจังหวัดอุตรดิตถ และนําเสียงการพูดของชาวบานคุงตะเภายังมี

ความเหมือนกับสําเนียงพื้นบานของชาวสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร อันเปนกลุมหัวเมืองเหนือในสมัย

อยุธยา หรือบานเมืองที่เคยอยูในเขตแควนของสุโขทัยแตเดิม (พิเศษ เจียจันทรพงษ, 2543: 139) 

 โรงเรียนประจําหมูบานคุงตะเภา คือ โรงเรียนบานคุงตะเภา เดิมโรงเรียนบานคุงตะเภามี

ช่ือวาโรงเรียนวัดคุงตะเภา ตอมาไดขออนุญาตเปลี่ยนเปนชื่อโรงเรียนบานคุงตะเภา เมื่อวันที่ 20 

กันยายน พ.ศ. 2514 โรงเรียนบานคุงตะเภาไดเปดการสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2465 โดยใชศาลาการ

เปรียญวัดคุงตะเภาเปนสถานที่ทําการสอน มีการเปดการสอนตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-5 ตอมา

จึงเปดการสอนตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-4 มีนายเอี่ยม ศาสตรจําเริญ ดํารงตําแหนงครูใหญเปน

คนแรก ปจจุบันไดเปดการสอนเปน 2 ระดับ คือระดับกอนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มี

นายสุชีพ เสาเกิด ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานคุงตะเภาคนปจจุบัน แตเนื่องจากโรงเรียน

บานคุงตะเภาเปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนไมมาก เนื่องจากประชากรสวนใหญท่ีพอจะมีฐานะ

มักนิยมสงบุตรหลานเขาไปเรียนในสถานศึกษาในตัวจังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งอยูหางจากหมูบานไมถึง 

10 กิโลเมตร 

 หมูบานคุงตะเภามีสถานใหบริการสาธารณสุขขั้นมูลฐานจํานวน 1 แหง คือสถานีอนามัย

ประจําเทศบาลตําบลคุงตะเภา ต้ังอยูท่ีราชพัสดุ ริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 1213 อยูในกํากับ

ของกระทรวงสาธารณสุข สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ใหบริการทางสาธารณสุข
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มูลฐานดานการรักษาพยาบาล งานควบคุมปองกันโรค งานสงเสริมสุขภาพที่เกี่ยวของกับประชาชน

ในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา นอกจากการสาธารณสุขขั้นมูลฐานแลว ภายในหมูบานคุงตะเภายังมี

ศูนยศึกษาสมุนไพรแผนไทย ต้ังอยูท่ีวัดคุงตะเภา ซ่ึงเปนวัดประจําหมูบาน มีพ้ืนที่ปลูกสมุนไพร

ไทยหาที่ใหญท่ีสุดแหงหนึ่งในจัดหวัดอุตรดิตถ กวา 10 ไร ภายใตการดูแลของพระสงฆในวัดคุง

ตะเภา ศูนยศึกษาสมุนไพรวัดคุงตะเภาปจจุบันเปนศูนยศึกษาสมุนไพรในวัดประจําจังหวัดอุตรดิตถ 

มีหนวยงานภาครัฐตาง ๆ พยายามใหการรวมมือในการตัดโครงการสงเสริม และใหความรู

สมุนไพร เชน โครงการอรุณรุงที่คุงตะเภา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในป พ.ศ. 2545 และ

โครงการจัดตั้งศูนยสมุนไพรตําบลคุงตะเภา ในป พ.ศ. 2550 

 หมูบานคุงตะเภามีวัดประจําหมูบาน 1 แหง คือ วัดคุงตะเภา และไมปรากฎศาสนสถาน

ของศาสนาอื่นแตอยางใด เนื่องจากชาวหมูบานคุงตะเภาทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท 

สันนิษฐานวาการนับถือศาสนาพุทธของชาวคุงตะเภามีมาพรอม ๆ กับประชากรกลุมแรกที่อพยพ

มาตั้งถิ่นฐานในแถบนี้ วัดคุงตะเภามีอายุใกลเคียงกับหมูบานคุงตะเภา และนับวาเปนวัดที่เกาแก

ท่ีสุดในเขตปกครองคณะสงฆตําบลคุงตะเภา ปจจุบันวัดคุงตะเภาเปนสถานที่เก็บรวบรวม

โบราณวัตถุของหมูบาน เปนสถานที่ประกอบกิจกรรม และประเพณีตาง ๆ เปนศูนยกลางในการจัด

กิจกรรมของชุมชน เปนที่ต้ังอาคารธนาคารหมูบานคุงตะเภา เปนที่ต้ังของสํานักงานสมาพันธ

สหกรณการเกษตรเพื่อการพัฒนา เปนที่ต้ังรานคาชุมชนหมูบานคุงตะเภา เปนศูนยสาธิตผลิตภัณฑ

ชุมชนหมูบานคุงตะเภา เปนศูนยศึกษาการทําสมุนไพรภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งมีช่ือเสียงดานสมุนไพร

แผนโบราณ และวัดคุงตะเภายังเปนศูนยกลางการศึกษาของคณะสงฆในเขตปกครองคณะสงฆ

ตําบลคุงตะเภา โดยไดรับการจัดตั้งจากคณะสงฆจังหวัดอุตรดิตถใหเปนสํานักศาสนาศึกษาประจํา

ตําบล ซึ่งมีผูสอบผานธรรมศึกษาไดมากติดอันดับตน ๆ ของอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

 ปจจุบันวัดคุงตะเภามี พระครูประดิษฐธรรมรัช (ธง ฐิตธัมโม) พระครูสัญญาบัตรเจาอาวาส

วัดราษฎร ช้ันโท เปนเจาอาวาส และพระสมุหสมชาย จีระปญโญ (แสงสิน) พระครูสัญญาบัตร รอง

เจาอาวาสวัดราษฎร เปนรองเจาอาวาส 

 เทวประภาส มากคลาย (2551: 113) กลาวถึงประเพณีของชาวคุงตะเภานั้นยังคงมีประเพณี

บางอยางคงเหลืออยู แตการละเลนแบบโบราณซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของชาวบานคุงตะเภาไดสูญ

หายไปหมดแลว ประเพณีท่ีจะกลาวถึงดังตอไปนี้ ไดแก 

 4.2.3.1   ประเพณีทําบุญกลางบาน ของชาวคุงตะเภานี้มีลักษณะคลายคลึงกับหมูบาน

ในแถบภาคกลาง แตมีการปรับประยุกตข้ันตอนบางอยางใหสะดวกขึ้น โดยประเพณีทําบุญ

กลางบานนี้ชาวบานคุงตะเภาจะแยกจัดพิธีเปนสองครั้งคือ ในตนเดือน 3 จัดพิธีทําบุญกลางบานที่

บานคุงตะเภาฝงตะวันออก (บานเหนือ) และปลายเดือน จัดพิธีทําบุญกลางบานที่บานคุงตะเภาฝง
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ตะวันตก (บานใต) โดยมีบริเวณในการจัดที่แนนอน คือ บานเหนือจัดที่ทางสามแพรงเหนือหมูบาน 

สวนบานใตจัดที่ลานขาวกลุมเกษตรกรทํานาคุงตะเภา โดยชาวบานจะเปนผูรวมกันกําหนดวัน

ทําบุญ  

 ข้ันตอนในการประกอบพิธีทําบุญกลางบาน เริ่มตนจากการใหชาวบานเตรียมทํา

กระทงจากใบตอง มีลักษณะเปนถาดกาบกลวยรูปสี่เหลี่ยม ปกธงกบิล 4 ทิศ และใชดินเหนียวปน

เปนรูปคนใหเทากับจํานวนคนในบาน รวมถึงการปนวัว ควาย ไก หรือสัตวเลี้ยงอื่น ๆ แตในสวน

ของรูปปนคนนั้นจะมีการนําเศษผามาประดิษฐเปนเสื้อผาใหกับรูปปนดวย นอกจากนี้ยังมีการใสผัก 

พลา ปลา ยํา พริกแหง เกลือ หัวหอม ขาวสาร แลวมีการปกธูปลงในกระทง รวมถึงการใสสตางคลง

ไปในกระทงดวย เมื่อถึงวันจัดงานทําบุญกลางบาน ชาวบานคุงตะเภาจะถือกระทงนําไปวางไว

บริเวณปรําพิธีซ่ึงตั้งอยูบริเวณพระพุทธรูป โดยจะมีการกอเจดียทราย ปกธงบนยอดเจดีย และ

ประดับดวยใบมะพราว ธงกบิล ดอกไม ฯลฯ พรอมกับทํากําแพงลอมทั้ง 4 ทิศ จากนั้นจึงนิมนต

พระสงฆจากวัดคุงตะเภามาเจริญพระพุทธมนตพระปริตรในเวลาเย็น ในระหวางพระสงฆเจริญ

พระพุทธมนต เมื่อพระสวดจบบทหนึ่งก็จะมีการตีฆอง 3 ครั้ง ครั้นพระสงฆเจริญพระพุทธมนตจบ

ในชวงค่ํา พระสงฆจะสวดบทสุมังคะละคาถา (สุนักขัตตัง สุมังคะลัง) และชาวบานก็จะจุดธูปเทียน

ในกระทง และนํากระทงไปวางไวตามทางสามแพรงหรือสถานที่ท่ีกําหนดไว และมีการละเลนตาง ๆ 

ในเวลากลางคืน ในวันที่สองจะนิมนตพระสงฆมาฉันภัตตาหารเชา ถวายจตุปจจัย จึงเปนอันเสร็จ

พิธี 

 ประเพณีทําบุญกลางบานนี้มีคติความเชื่อมาจากการผสานความเชื่อเรื่องผีของคน

โบราณเขากับความเชื่อทางพุทธศาสนา คือ ความเชื่อในเรื่องการขอบคุณผีท่ีประทานความอุดม

สมบูรณจนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรได และเปนการสะเดาะเคราะหคนในหมูบาน

ท้ังหมด ซ่ึงพิธีดังกลาวยังถือเปนวิถีชีวิตทางเกษตรกรรมของชาวบาน และมีการผสมผสานความ

เชื่อทางพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ดวยการจัดใหมีการทําบุญเพื่ออุทิศสวนบุญสวนกุศลใหกับ

บรรพบุรุษ และเปนการทําบุญเพื่อเสริมความเปนสิริมงคลของชาวบาน รวมถึงเพื่อเสริมความอุดม

สมบูรณในฤดูเก็บเกี่ยว ประเพณีนี้เปนประเพณีท่ีแตกตางจากประเพณีอ่ืน ๆ เนื่องจากมีการจัด

ประเพณีนอกวัด  

 ประเพณีทําบุญกลางบานนี้ ชาวบานจะเลือกสถานที่อันมีลักษณะเปนลานกวางใน

หมูบานเพื่อประโยชนในการชุมนุมกันของชาวบานที่มารวมงาน รวมถึงจะมีการไตถาม

สารทุกขสุกดิบซึ่งกันและกัน และจะมีการกอเจดียทรายเพื่อใชเปนเครื่องพุทธบูชารวมกัน อีกทั้ง

การทํากระทงใบตองบรรจุดวยดินปนตามจํานวนผูอยูอาศัยในบานเรือนของตน ยังเปนอุบายของ

คนโบราณในการสํารวจประชากร และสัตวเลี้ยงในหมูบานคุงตะเภาเปนอยางดี 
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 4.2.3.2   ประเพณี แรกตักขาว เมื่อเสร็จฤดูเก็บเกี่ยวและนําขาวขึ้นยุงฉางแลว ชาวบาน

คุงตะเภามีความเชื่ออยางหนึ่ง คือ ตองมีการทําพิธีแรกตักขาว ซ่ึงพิธีดังกลาวประกอบขึ้นในวันแรก

ท่ีจะทําการตักขาวในฉางอันเปนขาวที่เก็บเกี่ยวไดจากปกอนออกมาทําการสี โดยกําหนดพิธีวันแรก

ตักขาวไวตรงกับวัน 3 คํ่า เดือน 3 ชาวบานคุงตะเภาเชื่อวาถาตักขาวเกาในฉางออกมาสีกอนวันที่

กําหนดนี้ ขาวในฉางจะถูกผีตะมอย เอาไปกิน อธิบายไดวา หากมีการตักขาวหนึ่งขัน ขาวในฉางก็

จะหายไปอีกหนึ่งขัน ประเพณีนี้ถูกปฏิบัติสืบตอกันมาโดยมีความนัยวาไมใหนําขาวใหมมาสีกอน

เวลาอันควร 

 ประเพณีแรกตักขาวนี้ เปนอุบายของคนโบราณ ซ่ึงมีความสอดคลองกับสภาพของ

ขาวใหมท่ีเก็บเกี่ยวในปกอน โดยกอนจะถึงวัน 3 คํ่า เดือน 3 ขาวใหมจะยังไมแหงดี ไมสมควรแก

การบริโภค แตเมื่อถึงเดือน 3 ขาวก็จะแหงพอสมควรที่จะนําไปสีมาเพื่อนํามารับประทานได อีก

ประการหนึ่งคือ เพื่อใหไดมีการนําขาวเกาคางยุงฉางมารับประทานใหหมดกอน ไมใหเหลือทิ้งไว 

จะไดไมเปนการไดใหมแลวลืมเกานั่นเอง 

 4.2.3.3  ประเพณีกอเจดียขาวเปลือก เปนประเพณีประจําหมูบานคุงตะเภา ซ่ึงจัดตรง

กับวันขึ้น 14-15 คํ่า เดือน 3 ของทุกป โดยชาวบานจะแบงขาวเปลือกที่ตนเองทําการเพาะปลูกไดใน

ปกอนมาถวายวัด ในวันขึ้น 14 ค่ํา จะมีการเจริญพระพุทธมนตฉลององคพระเจดียขาวเปลือก แต

อาจจะมีการละเลนบางตามความเหมาะสม และในวันรุงขึ้น คือ 15 คํ่า จะมีการถวายภัตตาหารเชา

แดพระสงฆในวัด พรอมกับทําพิธีถวายองคเจดียขาวเปลือก จึงถือเปนการเสร็จพิธี 

 พิธีกอเจดียขาวเปลือกนี้คลายพิธีสูขวัญขาว ตามความเชื่อโบราณของคนในแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ท่ีมีความเชื่อกันวาทุกสิ่งมี “ขวัญ” สถิตอยู เมื่อชาวบานทํานาเพาะปลูกขาว 

และเก็บเกี่ยวขาวไดแลว กอนนําขาวมาบริโภคหรือจําหนาย จะมีการทําพิธี “สูขวัญขาว” กลาววา

เปนการบูชาผีท่ีสถิตอยูในขาว เพื่อแสดงความเคารพตอสรรพสิ่ง และนอบนอมตอธรรมชาติ แต

ตอมาไดรับวัฒนธรรมแบบชาวพุทธ นิกายเถรวาท จึงไดปฏิเสธการบูชาเซนทรวง และมีการปรับ

ประเพณีนี้ใหเขากับวัฒนธรรมความเชื่อดั้งเดิมของตน คือการนําขาวแรกเกี่ยวไปถวายพระเพื่อเปน

การทําบุญสรางความเปนสิริมงคลแทน ชาวบานคุงตะเภาไดสืบสานประเพณีกอเจดียขาวเปลือกนี้

เรื่อยมา แตดวยสภาพทางสังคม และการดํารงชีวิตในปจจุบัน ทําใหการจัดพิธีกอเจดียขาวเปลือกใน

วัดมีผูมารวมงานบางตา แมวาจะมีคนสวนใหญไมมารวมงาน แตคนสวนใหญเหลานั้นก็ยังคงแบง

ขาวเปลือกฝากมาถวายวัดตามประเพณีนี้ทุกป 

 4.2.3.4 ประเพณีตรุษไทย (วันปใหมไทย) ตามจารีตประเพณีแตต้ังเดิมของไทย

ถือเอาวันแรม 1 คํ่าเดือนอาย เปนวันขึ้นปใหม เปนการสอดคลองกับคติแหงพุทธศาสนา ซึ่งถือเอา

ฤดูหนาวเปนการเริ่มตนป แตตอมาไดเปลี่ยนเปนการถือเอาวันขึ้น 1 คํ่า เดือนหา  เปนวันขึ้นปใหม
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ไทย (วันตรุษไทย) ซ่ึงเปนการถือตามปฏิทินทางจันทรคติ และยึดถือมาจนกระทั้งในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเห็นวาไทยไดติดตอกับประเทศตาง ๆ มากขึ้น และ

การใชปฏิทินทางจันทรคติไมเหมาะสม ขาดความสะดวก เพราะไมลงรอยกับปฏิทินสากล จึงไดมี

การประกาศใหประเทศไทยใชวันทางสุริยคติตามแบบสากลแทน คือตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 

2432 และถือเอาวันที่ 1 เมษายน เปนวันขึ้นปใหมดวย แตชาวคุงตะเภายังคงรักษาธรรมเนียมตรุษ

ไทยไว โดยมีการจัดทําบุญติดตอกันสองวัน คือ วันแรม 15 คํ่า เดือน 4 ถึงวันขึ้น 1 คํ่า เดือนหา ซ่ึง

ในสมัยโบราณจะมีการ “กวนขาวแดง” อันมีสวนประกอบหลัก ๆ คือ ขาว ออย น้ําตาล  

 การกวนขาวแดงนี้ ชาวบานจะมีการรวมตัวกันมาชวยกวนขาวแดง จากนั้นจะมีการ

นําไปถวายพระสงฆ และนําไปแจกจายคนในหมูบาน นอกจากการกวนขาวแดงแลว ยังมีการทํา

ขนมตม และขนมจีน โดยแตละบานจะทํากันเอง และนํามาแจกจายกันในวันทําบุญ 

 ในปจจุบันไมปรากฎวามีการรวมตัวกันของชาวบานเพื่อทําการกวนขาวแดงแลว 

คงเหลือไวเพียงการทําบุญเลี้ยงพระสงฆตามปกติเทานั้น แตยังคงมีการนําออย ขนมจีน ขนมตมมา

ถวายพระในปริมาณมาก ซ่ึงอาหารดังกลาวเปนเพียงของที่ซ้ือหากันมา ไมไดเปนของที่มาจากความ

สามัคคีของคนในหมูบานอยางที่เคยรวมกันทํา 

 

 4.2.4  หมูบานหัวหาด  

คือ หมูท่ี 5 มีจาสิบเอกประสิทธิ์ พรหมมณี ดํารงตําแหนงผูใหญบานหมูบานหัวหาดนั้น

เดิมชื่อวา หมูบานศีรษะหาด และใชกันเรื่อยมาตลอด จนมาในคราวปูนาค อักษรไชย เปน

ผูใหญบานจึงไดเปลี่ยนชื่อมาเปนหมูบานหัวหาด หมูบานหัวหาด เพื่อใหเรียกงายขึ้น เหตุท่ีใชคําวา

หัวหาดหรือศีรษะหาดนั้น มาจากสภาพภูมิประเทศบริเวณริมแมน้ํานาน ของหมูบานที่เปนลานหาด

ทรายตะกอนแมน้ําพัดจากแมน้ํานาน ท่ีไหลมาทับทมจนเปนหาดทรายขนาดกวางใหญต้ังแตทางทิศ

เหนือน้ําของหมูบาน จนไปจรดทิศใตน้ําของหมูบานคือแถบบานไรคุงตะเภา  

 วัดประหมูบาน คือ วัดปาสักเรไร หมูบานหัวหาดเดิมเปนพื้นที่ปาสมบูรณไมมีผูคนอยู

อาศัย ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 จึงไดเริ่มมีกลุมคน

เขามาตั้งถิ่นฐานในแถบนี้ เลากันมาวาผูท่ีเขามาตั้งรกรากนั้นคือตนตระกูลอักษรไชย ที่เปนพอคา

ภาคกลางจากอางทอง ทํามาคาขายสินคาขึ้นลองอยูแถบหัวเมืองฝายเหนือเดินเรือผานมาตามแมน้ํา

นานเห็นบริเวณนี้มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณดีจึงเขามา จับจองปลูกบานเรือนขึ้นในป พ.ศ. 2344            

ตนตระกูลของคนในหมูบานคือปูกร ยาพัน อักษรไชย ผูใหญบานคนแรก คือ ปูหล่ํา อักษรไชย 

ตอมาปูนาคพี่ของปูหล่ํา ไดต้ังสรางวัดขึ้นชื่อวาวัดปาสักเรไรในปจจุบัน 
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 บานหัวหาด อยูหางจากตัวเมืองอุตรดิตถ เปนระยะทาง 14 กิโลเมตร เปนหมูท่ี 5 ใน ตําบล

คุงตะเภา มีบาน จํานวน 255 หลังคาเรือน ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําไร ทํา

นา เมื่อวางเวนจากการทําเกษตรกรรมก็จะหันมารับจางทั่วไป  

 บานหัวหาด ต้ังอยูไกลจากตัวเมืองอุตรดิตถประมาณ 14 กิโลเมตร มีเสนทางคมนาคมที่

สําคัญคือทางหลวงแผนดินหมายเลข 1047 และ 1213 ทิศเหนือติดตอกับแมน้ํานาน ทิศใตติดตอกับ

บานบอพระ ตําบลคุงตะเภา ทิศตะวันออกติดตอกับบานหาดเสือเตน ตําบลคุงตะเภา ทิศตะวันตก

ติดตอกับบานคุงตะเภา 

 การคมนาคมบานหัวหาด เดินทางติดตอทางบกเปนหลัก มีทางหลวงแผนดินหมายเลข 

1040 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1213 และทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 เปนถนนสายหลักใน

การติดตอเขาสูตัวจังหวัด และถนนสายหลักในจังหวัด (ถนนเอเชีย) การติดตอภายในตําบลคุง

ตะเภาและตําบลใกลเคียง ใชเสนทางของสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 11 และ 1047 เชื่อมโยงระหวางตําบลผาจุก ตําบลปาเซา และตําบลงิ้วงาม การบริการ

ขนสงสาธารณะ มีรถประจําทางผานตลอดสาย สวนการขนสงผลผลิตการเกษตรนิยมใชรถไทย

แลนด และกระบะ เขาสูตลอดหรือแหลงรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร  

 บานหัวหาดมีพ้ืนที่ทําการเกษตรเปนสวนใหญ ตองอาศัยน้ําฝนเปนหลัก นอกจากนั้นยัง

อาศัยแหลงน้ําจากธรรมชาติท่ีมีอยูภายในหมูบาน คือ แมน้ํานาน ชวยในการทํานา ปลูกพืชไร 

ประชาชนในพื้นที่สวนใหญจะมีฐานะยากจน มีอาชีพหลัก 2 ประเภท คือ อาชีพการเกษตรและ

อาชีพรับจาง การประกอบอาชีพทางการเกษตร ไดแก การปลูกพืชไร และพืชลมลุก เชน ถั่ว 

แตงกวา ตนหอมผักชี เปนตน สวนอาชีพรับจาง ปจจุบันสวนใหญจะออกไปรับจางในถิ่นอื่น 

 วัดประจําหมูบานหัวหาด คือ วัดปาสักเรไร เริ่มกอตั้งและมีพระภิกษุมาจําพรรษามาตั้งแตป 

พ.ศ. 2464 วัดดังกลาวไดสังกัดคณะสงฆมหานิกาย มีที่ดินที่ต้ังวัดจํานวน 9 ไร 21 ตารางวา 

ประชาชนชาวบานหัวหาดไดรวมใจกันสรางวัดนี้เพื่อเปนที่ประกอบศาสนกิจ และกิจกรรมของ

ชุมชน ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (อนุญาตใหสรางอุโบสถ) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2520 

เขตวิสุงคามสีมากวาง 30 เมตร ยาว 50 เมตร  

 โรงเรียนประจําหมูบานหัวหาด คือ โรงเรียนบานหัวหาด ตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง 

จังหวัดอุตรดิตถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถเขต 1 สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบานหัวหาดเปนโรงเรียนในกลุมคุงตะเภา-ถํ้า

ฉลอง แบงการเปดการสอนเปนระดับประถมศึกษา และระดับกอนประถมศึกษา โรงเรียนบานหัว

หาด เดิมชื่อวา โรงเรียนวัดปาสักเรไร หมูท่ี 5 ตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ เปดทํา
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การเรียนการสอนครั้งแรกในป พ.ศ. 2482 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดปาสักเรไร เปนสถานที่เรียน 

และไดอาศัยเรียนอยูท่ีวัดปากลวย จนถึง พ.ศ. 2504 จึงยายมายังที่ต้ังปจจุบัน 

 โรงเรียนบานหัวหาดไดดําเนินการจัดการสอน โดยทําการสอนครั้งแรก ต้ังแตช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 มีนายอนันต เอี่ยมสรรพางค เปนครูใหญคนแรก 

ปจจุบันเปดทําการสอนเปน 2 ระดับชั้น คือ ระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา มีนาย

อํานวย คงอินทร ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวหาด (กลุมอํานวยการงานพัฒนาขอมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนบานหัวหาด, 2550: 1) 

 

 4.2.5  หมูบานหาดเสือเตน  

คือ หมูท่ี 6 มีนายประกอบ สุขคํา ดํารงตําแหนงผูใหญบาน และหมูท่ี 8 มีนายเสวก          

วงสิน ดํารงตําแหนงผูใหญบาน บานหาดเสือเตน เดิมมีช่ือวา บานหาดวังคอ ตามคําบอกเลาในอดีต

นั้นกลาวกันวาสถานที่ต้ังหมูบานในปจจุบันนั้นยังเปนที่ปาเต็งรัง ดานทิศเหนือจะเปนปาพงอยูแถบ

ริมหาดทรายของแมน้ํานาน มีหาดทรายยาวกวา 50 ไร เลากันวาแถบนี้ในอดีตมีสัตวปาอาศัยอยูชุก

ชุม เมื่อถึงเวลากลางคืนจะมีสัตวปาลงมากินน้ําอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในแถบเหนือหมูบานเคย

มีเสืออาศัยอยูบริเวณนั้น เมื่อถึงเวลากลางคืนเสือตัวนั้นก็จะออกมาหากินน้ํา และมาเลนทรายที่

ชายหาด บางทีก็กระโดดโลดเตนเลนอยูตรงนั้น เมื่อถึงเวลาขางขึ้นมีพระจันทรเต็มดวง ชาวบาน

แถบนี้หรือผูคนที่ลองเรือคาขายผานมาจะสามารถมองเห็นเสือตัวนั้นกระโดดโลดเตนอยางชัดเจน 

ชาวบานจึงเรียกหมูบานแถบนี้วาบานหาดเสือเตนสืบมา 

 หมูบานหาดเสือเตน เมื่อแรกตั้งหมูบานมีเดิมชื่อวา บานหาดวังคอ อดีตเคยเปนพื้นที่ปารกทึบ 

โดยเฉพาะริมแมน้ํานาน จะเปนปาพงไมมีผูคนอยูอาศัย เต็มไปดวยสัตวปาอุดมสมบูรณ ตอมาในป 

พ.ศ. 2345 ชวงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชการที่ 1 จึงไดเริ่ม

มีผูคนอพยพยายเขามาตั้งหลักแหลงอยูในแถบนี้ ในชวงแรกนั้นมีบานเรือนเพียงสองสามหลังคาเรือน 

ซ่ึงเปนกลุมคนเล็ก ๆ ท่ีเปนญาติพ่ีนองกันทั้งหมด ยายบานเรือนมาจากบานสามบอ (หมูบานสาม

บอ ตําบลผาเลือด อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถในปจจุบัน) และบานทับใหม (หมูบานทับใหม 

ตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถในปจจุบัน) ตอมาจึงเริ่มมีผูคนยายเขามาอยูอาศัยเพิ่ม

กันเปนจํานวนมากขึ้น โดยตั้งบานเรือนอยูแถบริมน้ํานาน ผูใหญบานคนแรกคือผูใหญตุ จินดาประ

ทุม ในอดีตเปนการสัญจรทางน้ํา อาศัยแมน้ํานานเปนหลัก ทางบกก็มีทางเกวียนเล็ก ๆ ตอมา

ทางการไดตัดถนนเขาหมูบาน คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1213 และเริ่มมีไฟฟาใชในป พ.ศ. 

2516ในสมัยที่มีการสรางโรงงานน้ําตาลไทยเอกลักษณท่ีดานเหนือของหมูบาน จนกระทั่งในป 
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พ.ศ. 2520 จึงเริ่มมีระบบประปาใชกันภายในหมูบาน และในป พ.ศ. 2529 จึงมีถนนลาดยางผานตัว

หมูบานมาจนถึงปจจุบัน  

บานหาดเสือเตนอยูหางจากตัวเมืองอุตรดิตถเปนระยะทาง 18 กิโลเมตร ทิศเหนือของ

หมูบานหาดเสือเตนติดตอกับแมน้ํานาน ทิศใตติดตอกับบานบอพระ ตําบลคุงตะเภา ทิศตะวันออก

ติดตอกับบานหนองบัว ตําบลผาจุก ทิศตะวันตกติดตอกับบานหัวหาด บริเวณดานทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของหมูบานเปนที่ต้ังของโรงงานน้ําตาลไทยเอกลักษณท่ีสรางปญหาในดาน

มลภาวะเปนพิษ กลิ่นเหม็นของกากน้ําตาล และไอควันของเถาถาน และสรางปญหาอยางมาก

ในชวงฤดูเปดหีบออยในชวงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคมของทุกป เนื่องจากมีรถบรรทุกออยวิ่ง

สัญจรตลอดเวลา จึงกอใหเกิดมลภาวะทางเสียงตอประชาชนที่อาศัยอยูริมทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 102 เปนอยางมาก 

บานหาดเสือเตนมีแหลงน้ําที่สําคัญคือแมนํ้านานพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ทํานา และพืชไร

เล็ก ๆ นอย ๆ ทรัพยากรแรธาตุท่ีสําคัญของหมูบานคือ ดินขาว และหินออน สวนปาไมของหมูบาน

สวนใหญเปนปาไมเบญจพรรณ 

ประชาชนในพื้นที่นี้สวนใหญจะมีฐานะยากจน มีอาชีพหลัก 2 ประเภท คือ อาชีพ

การเกษตรและอาชีพรับจาง การประกอบอาชีพทางการเกษตร ไดแก การปลูกพืชไร และพืชลมลุก 

เชน ถ่ัว แตงกวา ตนหอมผักชี เปนตน สวนอาชีพรับจาง จะเปนประเภทการรับจางรายวัน หรือ

รับจางในโรงงานอุตสาหกรรมในหมูบาน (โรงงานน้ําตาลไทยเอกลักษณ) 

หมูบานหาดเสือเตน มีโรงงานน้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด ต้ังอยูท่ี บานหาดเสือเตน เปน

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญในจังหวัดอุตรดิตถ เปนแหลงอุตสาหกรรม และแหลงรายไดของ

ประชากรในเขตหมูบานประชากรเกินกวาครึ่งของหมูบานหาดเสือเตนประกอบอาชีพเปนลูกจาง

ช่ัวคราวในโรงงาน รายไดท่ีรับเปนรายไดจากตามสภาพของการจางงาน และตามสภาพของการ

ผลิตน้ําตาลในแตละป ซ่ึงในปหนึ่ง ๆ จะมีการผลิตตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคมของทุกป 

วัดประจําหมูบานหาดเสือเตน คือ วัดหาดเสือเตน ต้ังอยูท่ีบานหาดเสือเตน หมูท่ี 6 ตําบล

คุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ สังกัดเขตการปกครองคณะสงฆตําบลคุงตะเภา มีพ้ืนที่รวม 

10 ไร 3 งาน 60 ตารางวา ต้ังอยูกลางหมูบานหาดเสือเตน ริมถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1213 

สายปาขนุน-หวยฉลอง ดานหลังติดแมน้ํานาน อาณาเขตครอบคลุมศรัทธาพุทธศาสนิกชน 2 

หมูบาน คือ หมู 6 และหมู 8 ตําบลคุงตะเภา ตัววัดหางจากตัวเมืองอุตรดิตถ 13 กิโลเมตร ผูสรางวัด

คือ พอหนู คงรอด และพอคํา อินมา ซ่ึงเปนอดีตผูใหญบานหมู 6 และ พอเภา จินดาประทุม ตอมาก็

มีผูศรัทธามาสรางและบูรณะพัฒนาวัดมาตลอดจนถึงปจจุบัน 
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 โรงเรียนประจําหมูบานหาดเสือเตนคือ โรงเรียนบานหาดเสือเตน ต้ังอยูท่ีบานหาดเสือเตน

ตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถเขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบานหาดเสือ

เตน เปนสถานศึกษาที่เคยไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในระดับประถมศึกษา ปจจุบัน

โรงเรียนแบงการเปดการสอนเปนสามระดับคือ ระดับกอนประถมศึกษา ระดับกอนประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีนายธารา นวมศิริ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนหาดเสือเตน 

โรงเรียนบานหาดเสือเตน เดิมชื่อวา โรงเรียนบานงิ้วงาม 2 เปดทําการสอนครั้งแรกในป 

พ.ศ. 2496 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดหาดเสือเตนเปนสถานที่เรียน กระทั่งในป พ.ศ. 2512 จึงได

ยายที่เรียนมายังที่ต้ังปจจุบัน 

 

 4.2.6  หมูบานบอพระ  

คือ หมูท่ี 7 มีนายสมคิด แยมนุช ดํารงตําแหนงผูใหญบาน ในอดีตบริเวณที่ตั้งหมูบานบอ

พระในปจจุบันนั้น เปนปาทึบและมีทางผานไปเมืองฝากสวางคบุรี ปจจุบันคือตําบลผาจุก อําเภอ

เมือง จังหวัดอุตรดิตถ ตามคําบอกเลาของคนเฒาคนแกกลาววาอดีตแถบที่นากวางดานทิศเหนือของ

บานบอพระใกลกับเมืองฝาง เปนสถานที่รบพุงกันในสมัยโบราณ เมื่อคราวสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช และพระยามหากษัตริยศึกยกทัพมาตีเอากกพระฝาง จึงปรากฏวาไดมีผูขุดพบอาวุธสมัย

โบราณในบริเวณนั้นเสมอ 

ตามประวัติกลาวไววา เคยมีพระภิกษุจาริกธุดงคผานมาพักแถบนี้และไดขุดบอน้ําซึมขึ้นมา

เพื่อใหชาวบานที่สัญจรผานมาไดอาศัยดื่มกิน ตอมาเมื่อมีคนมาอาศัยอยูแถบนี้มากขึ้นจึงเรียก

บริเวณแถบหมูบานนี้วา “บานบอพระ” 

อีกตํานานหนึ่งกลาวไววาพระธุดงคไดขุดบอน้ําและพบพระพุทธรูปในหลุมที่ขุด ดังนั้นจึง

เรียกขานกันตอมาวา “บานบอพระ”  

หมูบานบอพระมีประชากรอพยพยายถิ่นฐานมาจากหลายทองที่มาจับจองพื้นที่และไดรับ

การจัดสรรที่ดินจากสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ใหอยูอาศัยและทํากิน ลักษณะการตั้ง

บานเรือนจึงกระจายเปนกลุมบาน ภายในแตละกลุมบานจะเปนเครือญาติกัน แตละกลุมจะมีผูนํา

แบบไมเปนทางการของตนเอง และบริหารความคิดของกลุมตนเอง วิถีการดํารงชีวิตของประชากร

แตกตางกันออกไปตามลักษณะของกลุมบานแตคอนขางจะเหมือนเมือง  

     หมูบานบอพระตั้งอยูไกลจากตัวเมืองอุตรดิตถประมาณ 21 กิโลเมตร มีเสนทาง

คมนาคมที่สําคัญ คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1047 ลักษณะของพื้นที่ต้ังหมูบานเปนที่ราบ

ขรุขระ พ้ืนดินเปนดินลูกรังชุดเชียงคาน เนื้อดินมีปริมาณกอนกรวดกอนหินอยูมาก ดินเชียงคานนี้
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เหมาะสําหรับทําถนนหรือทําเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว ลักษณะเนื้อดินตอนบนมีความหนาประมาณ 30 

เซนติเมตร มีธาตุอาหารนอย ไมเหมาะสมกับการปลูกพืช สวนเนื้อดินตอนลางลึกตั้งแต 30 

เซนติเมตร ลงไปเปนดินดาน หมูบานบอพระมีอาณาเขตติดตอกับหมูบานใกลเคียงดังนี้ ทิศเหนือ 

ติดตอกับบานหาดเสือเตน ทิศใตติดตอกับบานหวยบง ตําบลปาเซา ทิศตะวันออกติดตอกับบานเดน

กระตาย ตําบลผาจุก ทิศตะวันตกติดตอกับบานปาขนุน 

ประชาชนในพื้นที่สวนใหญจะมีฐานะยากจน มีอาชีพหลัก  2 ประเภท คืออาชีพการเกษตร 

ไดแก การปลูกพืชไร และพืชลมลุก เชน ถั่ว แตงกวา ตนหอมผักชี เปนตน และอาชีพรับจาง ซ่ึง

ปจจุบันจะออกไปรับจางในถิ่นอื่น 

วัดประจําหมูบาน คือ วัดบอพระ เริ่มกอตั้งและมีพระภิกษุมาจําพรรษาตั้งแตป พ.ศ. 2516 

เหตุท่ีกอตั้งวัดแหงนี้เพราะวาเมื่อกอนนี้ไมมีวัดอยูใกลหมูบาน ทําใหการไปทําบุญของบรรดาญาติ

โยมนั้นมีความยากลําบาก จึงไดจัดตั้งวัดแหงนี้ข้ึนเพื่อใหประชาชนทําบุญกุศลไดสะดวกขึ้น 

โรงเรียนประจําหมูบานบอพระ คือ โรงเรียนบานบอพระ ต้ังอยูติดกับวัดบอพระ ตําบลคุง

ตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ กอตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2518 เมื่อแรกกอตั้งไดอาศัย

อาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงหญาคา ไมมีฝา ท่ีกอสรางขึ้นในบริเวณวัดบอพระ ในปแรกโรงเรียน

ไดเปดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 มีนายธีรจิตร แกวใจ ดํารง

ตําแหนงเปนครูใหญคนแรก ปจจุบันไดเปดทําการสอนเปน 2 ระดับชั้น คือ ระดับกอน

ประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีนายรัตนศักดิ์ มณีรัตน ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน

บานบอพระ (กลุมอํานวยการงานพัฒนาขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนบอพระ, 2549: 2) 

 

4.3  ลักษณะเชิงองคกรของเทศบาลตําบลคุงตะเภา 

 

   4.3.1  ลักษณะการบริหาร สถานภาพทางสังคม โครงสราง และกระบวนการบริหารงาน

   บุคคลของเทศบาลตําบลคุงตะเภา 

  เทศบาลตําบลคุงตะเภา ไดกําหนดโครงสรางการบริหารงานของเทศบาลตําบลคุงตะเภา 

ออกเปน 5 กองและมีบุคลากรตําแหนงตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

   สํานักปลัดเทศบาลตําบล มีจํานวน 6 อัตรา ประกอบดวย พนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา 

พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา พนักงานจางทั่วไป จํานวน 3 อัตรา โดยมีอํานาจหนาที่ในสวน

ของงานธุรการ งานการเจาหนาที่ งานทะเบียนราษฎร งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน

รักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง งานวิเคราะหนโยบายและงานจัดทํางบประมาณ งานนิติ

กร และงานประชาสัมพันธ 
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  กองคลัง มีจํานวน 7 อัตรา ประกอบดวย หัวหนากองคลัง จํานวน 1 อัตรา พนักงานเทศบาล

จํานวน 2 อัตรา ลูกจางประจํา จํานวน 2 อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา พนักงานจาง

ท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา โดยมีอํานาจหนาที่ในสวนของการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได การ

ประเมินภาษี การตรวจสอบและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ งานเชาทรัพยสิน

ตาง ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยกองคลังมีหนวยงานในสังกัด ไดแก งานธุรการ งาน

ผลประโยชน งานการเงินและบัญชี งานภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และงานพัสดุ 

  กองชาง มีจํานวน 6 อัตรา ประกอบดวย หัวหนากองชาง จํานวน 1 อัตรา พนักงานเทศบาล

จํานวน 1 อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา โดยมี

อํานาจหนาที่ในสวนของการใหคําแนะนํา และปรึกษาเกี่ยวกับงานดานวิศวกรรม งานธุรการ งาน 

งานสถาปตยกรรม งานตรวจสอบแบบแปลน งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ 

งานสถานที่และไฟฟา การขออนุญาตปลูกสรางอาคาร งานออกแบบ งานคํานวณ งานประเมินราคา

ทางวิศวกรรม การควบคุมซอมแซม บํารุงรักษา และงานสวนสาธารณะ 

   กองสวัสดิการสังคม มีจํานวน 23 อัตรา ประกอบดวย หัวหนากองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม) พนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา ลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา พนักงานสูบน้ํา 

(ลูกจางประจําถายโอน) จํานวน 5 อัตรา ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 10 อัตรา 

ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา พนักงาน

จางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา โดยมีอํานาจหนาที่ในสวนของการสงเสริมกิจการโรงเรียน ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สงเสริมการเกษตรและงาน ปศุสัตว งานสงเสริมกลุมอาชีพและพัฒนากิจการสตรี งาน

สวัสดิการพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห  

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีจํานวน 5 ประกอบดวย หัวหนากองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม พนักงานเทศบาล (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ชวยราชการ) พนักงานจาง

ทั่วไป จํานวน 5 อัตรา โดยมีอํานาจหนาที่ในสวนของงานธุรการ งานแผนงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและ

อนามัยสิ่งแวดลอม อาหารและโภชนาการ งานรักษาความสะอาด งานกําจัดขยะมูลฝอย งานบําบัด

น้ําเสีย งานการควบคุมการประกอบกิจการที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือเปนเหตุใหเกิดความ

รําคาญ งานเผยแพรและอบรม สงเสริมสุขภาพ งานอนามัยแมและเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งาน

สาธารณสุขมูลฐาน งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ งานควบคุมการฆาสัตวและโรงฆาสัตว งาน

ควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว งานรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่ รวมถึงงานอื่นที่เกี่ยวของ     

  โครงสรางการบริหารเทศบาลตําบลคุงตะเภาที่ไดอธิบายไปแลวในขางตน สามารถแสดง

เปนภาพของโครงสรางเพ่ือใหเกิดความเขาใจไดอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น ดังภาพที่ 4.1 
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นายกเทศมนตรี 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4.1 แสดงโครงสรางการบริหารเทศบาลตําบลคุงตะเภา  

แหลงที่มา:  เทศบาลคุงตะเภา, 2552: 12 

 

  ระดับการศึกษาของบุคลากรผูปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลคุงตะเภา มีดังนี้ ระดับต่ํากวา

มัธยมศึกษา จํานวน 8 คน ระดับมัธยมศึกษา  8   คน ระดับประกาศวิชาชีพ จํานวน 2 คน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 9 คน ระดับปริญญาตรี จํานวน 21 คน รวมจํานวนบุคลากร

ทั้งสิ้น จํานวน 48 คน 

 

  4.3.2  รายไดของเทศบาลตําบลคุงตะเภา 

 เทศบาลตําบลคุงตะเภา มีรายไดประจําปงบประมาณ 2550 รวมทั้งสิ้น จํานวน

38,140,262.18 บาท จากรายไดท่ีทางเทศบาลตําบลคุงตะเภาจัดเก็บเอง จํานวน 556,008.67 บาท

ประกอบดวย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย จากรายไดท่ีสวนราชการตาง ๆ 

จัดเก็บให จํานวน 10,168,921.15 บาท ประกอบดวย ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต คาธรรมเนียมจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี

ธุรกิจเฉพาะ คาภาคหลวงแร คาภาคหลวงปโตเลียม คาธรรมเนียมน้ําบาดาล คาปรับผูกระทําผิด

กฎหมายจราจรทางบก เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ท่ัวไป, เฉพาะกิจ) จํานวน 24,802,993.16 บาท

รายไดอ่ืน ๆ (คาธรรมเนียม,รายไดจากทรัพยสิน,รายไดเบ็ดเตล็ด) จํานวน 2,612,339.20 บาท        

ดังตารางที่ 4.5 

 

รองปลัดเทศบาล 

เทศมนตรี เทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล 

สํานักปลัด กองคลัง  กองสวัสดิการ

สังคม 

กองชาง กองสาธารณะสุขและ

สิ่งแวดลอม 
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ตารางที่ 4.5  ตารางเปรียบเทียบรายไดของเทศบาลตําบลคุงตะเภา ปงบประมาณ 2549-2550 

 

ป 2549 ป 2550 สัดสวนรายได 

(บาท)  (บาท) เพิ่มขึ้น/ลดลง เพิ่มขึ้น/ลดลง 

รายได   (บาท)  (รอยละ) 

1.เทศบาลตําบลจัดเก็บเอง  542,834.66 556,008.67 13,174.01  2.43  

2.สวนราชการตางๆจัดเก็บให 11,603,949.71 10,168,921.15 -1,435,028.56 -12.37 

3.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 14,460,820.38  24,802,993.16  10,342,172.78  71.52  

4.อื่นๆ   1,479,722.60 2,612,339.20 1,132,616.60 76.54 

รวม 28,087,327.35 38,140,262.18 10,052,934.83 35.79 

 

แแหลงที่มา :  เทศบาลคุงตะเภา, 2552: 15. 

 

  4.3.3   วิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนา และอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลคุงตะเภา 

   4.3.3.1 วิสัยทัศนการพัฒนาตําบลคุงตะเภา “มุงมั่นพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ใหบริการดวยน้ําใจและไมตรี สรางความสามัคคีสมานฉันทในชุมชน ฟนวิถีชีวิตชุมชนและ

วัฒนธรรมใหเฟองฟู นําความรูสูเกษตรกร ลดทอนตนทุน เพิ่มพูนผลผลิต สงเสริมแนวคิดตาม

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง   เรงพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสูสังคม สรางสมประสบการณเรียนรูใหเด็ก

และเยาวชน คิดคนแหลงทองเท่ียวใหเปนหนึ่งในตําบล ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา” 

 4.3.3.2  ยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลคุงตะเภา เทศบาลตําบลคุงตะเภาไดกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลโดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลคุงตะเภา

เปนหลัก ซ่ึงในการดําเนินการพัฒนานั้นสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบล

คุงตะเภาเปนสําคัญ จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในดานตางๆ จํานวน 8 ดาน ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการจัดการ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรการ
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พัฒนาดานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

ทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรการแกไขปญหายาเสพติด 

  แนวทางการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลคุงตะเภานั้น ไดมีการกําหนดแนว

ทางการพัฒนาทองถิ่นทั้งสิ้น 23 แนวทาง 145 โครงการจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาไดดังนี้ 

 1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร การเมือง และการใหบริการประชาชน 

           แนวทางที่ 1 การพัฒนาความรู กระทําไดโดย จัดการฝกอบรม พัฒนาความรูใหกับ

ผูบริหารสมาชิก/พนักงาน และเจาหนาที่ มีการสนับสนุนการศึกษาตอ ใหกับผูบริหาร สมาชิก 

พนักงาน และเจาหนาที่ มีการสนับสนุนการศึกษาดูงานนอกสถานที่ใหกับผูบริหาร สมาชิก 

พนักงาน และเจาหนาที่ จัดการฝกอบรมพัฒนาความรูใหกับประชาชนเกี่ยวกับ การเมือง การ

ปกครองประชาธิปไตย 

 แนวทางที่ 2 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ กระทําไดโดย การจัดหาวัสดุ อุปกรณ 

ครุภัณฑ ส่ือโฆษณา และอื่น ๆ การปรับปรุง และซอมแซมวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และอื่น  ๆ 

 แนวทางที่ 3 การปรับปรุงอาคารสถานที่ กระทําไดโดย การกอสราง ปรับปรุง 

ซอมแซมอาคารสํานักงาน และอาคารสาธารณประโยชน การกอสราง ปรับปรุงภูมิทัศน การจัดทํา

ปายประชาสัมพันธ และปายประกาศตางๆ 

 แนวทางที่ 4 การจัดกิจกรรม และโครงการ กระทําไดโดย การจัดทําโครงการ 

เทศบาลสัญจรการจัดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การจัดทําโครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศและ ICT การโครงการกําหนดมาตรฐานและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน การ

สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุกระดับ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม

ในการพัฒนาตําบลผานกระบวนการประชาคม การสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ 

การสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล กลุมจังหวัด จังหวัด อําเภอ การสนับสนุน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการพระราชทาน ราชพิธี  

 แนวทางที่ 5 การจาย คาตอบแทน เงินเดือน คาจาง สวัสดิการ และอื่น ๆ กระทําได

โดย การจายเงินเปนคา สวัสดิการ เงินเดือนพนักงาน คาจางลูกจาง คาตอบแทนสมาชิกและ

ผูบริหาร การจายเงินเปนคาสาธารณูปโภค และคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ การจายเงินเปน

คาใชจายอื่น ๆเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  

 2)   ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 แนวทางที่ 1 การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมเสนทางคมนาคม กระทําไดโดย การ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนคอนกรีตเสริมไมไผ ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง การ

ปรับปรุง และซอมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนคอนกรีตเสริมไมไผ ถนนลูกรัง 
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ถนนลาดยาง การกอสราง ปรับปรุงซอมแซมสะพาน การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมรางระบายน้ํา 

การกอสรางปรับปรุง ซอมแซมทอระบายน้ํา การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมผนังกั้นตลิ่งพัง 

           แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบไฟฟา กระทําไดโดย การติดตั้งไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มเติม การขยายเขต ปรับปรุง ซอมแซม ไฟฟาสาธารณะ การติดตั้งระบบไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย การสนับสนุนการใชไฟฟาและพลังงานทางเลือก 

             แนวทางที่ 3 การพัฒนาระบบการสื่อสาร กระทําไดโดย การปรับปรุง ซอมแซมและ

จัดหาอุปกรณวิทยุส่ือสาร การปรับปรุง ซอมแซมและจัดหาอุปกรณเสียงตามสาย หอกระจายขาว

ประจํา การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม หอกระจายขาวประจําตําบล การมีสวนรวมในกิจกรรมวิทยุ

ชุมชนการกอสราง ปรับปรุง ปายและบอรด ประชาสัมพันธประจําหมูบาน การพัฒนาศูนย

อินเตอรเน็ตตําบลและอินเตอรเน็ตหมูบาน การติดตั้งโทรศัพทสาธารณะประจําหมูบาน 

       3)  ยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพและอนามัย 

             แนวทางที่ 1 การพัฒนาความรู กระทําไดโดยการฝกอบรมความรูเรื่องโรคระบาด

โรคติดตอ โรคไมติดตอ การฝกอบรมความรูเรื่องการคุมครองผูบริโภค การฝกอบรมความรูเรื่อง

ระบบหลักประกันสุขภาพ การฝกอบรมความรูเรื่อง พระราชบัญญัติสาธารณสุข การฝกอบรมแกน

นําสุขภาพตําบลคุงตะเภา การฝกอบรมฟนฟูประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

           แนวทางที่ 2 การจัดกิจกรรม และโครงการ กระทําไดโดย การจัดทําโครงการ

ปองกันโรคระบาด โรคติดตอ โรคไมติดตอ การจัดทําโครงการสงเสริมการออกกําลังกาย การ

สนับสนุนกิจกรรมศูนยสาธารณะสุขมูลฐานชุมชน การจัดทําโครงการจัดกิจกรรมกีฬา และ 

นันทนาการ การจัดทําโครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬา และ นันทนาการ การจัดทําโครงการ

กอสรางสนามกีฬา และสถานที่ออกกําลังกาย การจัดทําโครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน กิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน นอย การจัดทําโครงการ

สนับสนุนกิจกรรมระบบหลักประกันสุขภาพ 

 4)   ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม  

             แนวทางที่ 1 การสนับสนุน วัสดุอุปกรณ และงบประมาณ กระทําไดโดย การ

สนับสนุนอาหารกลางวันใหกับนักเรียน และเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหกับ

นักเรียน และเด็กเล็ก การสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ ส่ือการเรียนการสอน และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหกับโรงเรียน และศูนยเด็กเล็ก การสนับสนุนเงินสงเคราะหใหกับเด็กเรียนดีแตยากจน การ

สนับสนุนวัสดุ เครื่องใชใหกับเด็กเล็ก การสนับสนุนสงเสริมประเพณีทองถิ่นตาง ๆ การสนับสนุน

กิจกรรมวันสําคัญ งานรัฐพิธี การสนับสนุนกิจกรรมของวัดตาง ๆ ในเขตพื้นที่ การสนับสนุน

กิจกรรมสภาวัฒนธรรมตําบลอําเภอ การสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ การสนับสนุนกิจกรรมศูนย
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เยาวชน การสนับสนุนกิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา

คุณธรรมและจริยธรรม การสนับสนุนกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนกิจกรรม

พัฒนาความรูใหกับเด็กนักเรียน การสนับสนุนโครงการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น การ

สนับสนุน ใหเด็กนักเรียนในโรงเรียนและเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค 

ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ การสงเสริมสวัสดิการที่ดีใหกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนและเด็กในศูนย

พัฒนาเด็ก การสงเสริมกิจกรรมของกลุมพัฒนาสัตรีภายในตําบลคุงตะเภา 

             แนวทางที่ 2 การกอสรางและปรับปรุงอาคารสถานที่ กระทําไดโดย การกอสราง 

ปรับปรุงซอมแซม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมหองสมุดประจําหมูบาน การ

กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมศูนยการเรียนรูชุมชน 

 5)   ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

             แนวทางที่ 1 การพัฒนาความรูกระทําไดโดย การฝกอบรมสรางจิตสํานักในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การศึกษาดูงานองคกรซึ่งอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมดีเดน 

             แนวทางที่ 2 การจัดกิจกรรม และโครงการกระทําไดโดย การจัดทําโครงการ

กอสราง ปรับปรุง สวนสาธารณะ และสวนหยอม การจัดทําโครงการสงเสริมการปลูกตนไมและ

พัฒนาพื้นที่สีเขียว การจัดทําโครงการรณรงคประหยัดพลังงาน การจัดทําโครงการรณรงคอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดทําโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล การจัดทํา

โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ การจัดทําโครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝก การ

จัดทําโครงการสงเสริมการใชเกษตรอินทรียชีวภาพเพื่อลดการตกคางของสารพิษในธรรมชาติ 

 6)   ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

             แนวทางที่ 1 การแกไขปญหาดานการประกอบอาชีพ กระทําไดโดย การกอสราง 

ปรับปรุง ซอมแซมรานคาชุมชน การจัดตั้งตลาดกลางในการจําหนายสินคา การปรับปรุงและ

พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ และโฮมสเตย การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมลานตากผลผลิต

ทางการเกษตร การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคารจําหนายสินคาและแสดงผลิตภัณฑ การ

กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมโรงสีชุมชน การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมโกดังเก็บผลผลิตทาง

การเกษตร การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมโรงเรียนเกษตรกร การสนับสนุนโครงการลดตนทุน

การผลิตภาคการเกษตร การจัดอบรมสงเสริมความรูวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร การจัด

อบรมสงเสริมความรูการใชสารธรรมชาติและจุลินทรียทดแทนสารเคมี การสงเสริมการแปรรูป

ผลิตผลทางการเกษตร การสงเสริมการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ การสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ การ

สงเสริมโครงการหมูบานเศรษฐกิจชุมชน การสงเสริมโครงการปองกันการแพรระบาดของโรคพืช
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และแมลงศัตรูพืช การสนับสนุนเมล็ดพันธุพืช (ธนาคารพันธุขาว) การสนับสนุนปุย การสนับสนุน

ยาปราบศัตรูพืช การสนับสนุนวัคซีนปองกันโรคระบาดสัตวเลี้ยง การสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน

หมุนเวียนสงเสริมอาชีพ และธนาคารหมูบาน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณการประกอบอาชีพ การ

สนับสนุนการผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตรโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น การสนับสนุนกิจกรรมการ

ของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

             แนวทางที่ 2 การแกไขปญหาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน กระทําได

โดย การฝกอบรมและสนับสนุนกิจกรรม สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน การฝกอบรม

และสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝกอบรมและสนับสนุน

กิจกรรมหนวยกูชีพฉุกเฉินประจําตําบล การฝกอบรมและสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือชาวบาน การ

ฝกอบรมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครตํารวจบาน การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย และ

อ่ืนๆ 

             แนวทางที่ 3 การแกไขปญหาดานการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค กระทํา

ไดโดย การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม จัดหา ภาชนะกักเก็บน้ํา การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม

ระบบประปา การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมบอบาดาล บอน้ําตื้น การกอสรางปรับปรุง ซอมแซม 

ระบบทอสงน้ํา การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของประปาหมูบาน 

 แนวทางที่ 4 การแกไขปญหาดานการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร กระทําไดโดย 

การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมดาดลําเหมือง การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมฝาย ทํานบกั้นน้ํา 

การขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติ การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมคลองสงน้ํา การกอสราง ปรับปรุง 

ซอมแซมอางเก็บน้ํา การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมสถานีสูบน้ํา การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม

ของสถานีสูบน้ํา 

 7)   ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย 

             แนวทางที่ 1 การพัฒนาความรู กระทําไดโดย การฝกอบรมใหความรูแกผูนําชุมชน

และฝายปกครอง การฝกอบรมความรูและพัฒนาอาชีพใหกับผูดอยโอกาสในสังคม การฝกอบรม

ความรูและพัฒนาอาชีพใหกับผูผานการตองขังในเรือนจํา การฝกอบรมความรูและพัฒนาอาชีพ

ใหกับนักเรียน 

             แนวทางที่ 2 การจัดกิจกรรม และโครงการ กระทําไดโดย การสงเสริมกิจกรรมของ

ผูนํา การสงเสริมอาชีพใหกับผูผานการตองขังในเรือนจํา การสงเสริมอาชีพใหกับนักเรียนในชวง

ปดภาคเรียน 
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             แนวทางที่ 3 การใหการสงเคราะห กระทําไดโดย การสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก

ผูสูงอายุ การสนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูพิการ การสนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูปวยเอดส การสนับสนุน

เบี้ยยังชีพแกผูยากไร 

 8)   ยุทธศาสตรการแกไขปญหายาเสพติด 

             แนวทางที่ 1 การพัฒนาความรู กระทําไดโดย การอบรมความรูเกี่ยวกับโทษของ

ยาเสพติดใหกับประชาชนและเยาวชน การอบรมความรูเกี่ยวกับการบําบัดและฟนฟูผูติดยาเสพติด 

              แนวทางที่ 2 การจัดกิจกรรม และโครงการ กระทําไดโดย การรณรงคใหประชาชน

ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ และดื่มสุรา การรณรงคตอตานยาเสพติด การสนับสนุนกิจกรรมศูนยตอสู

เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับตําบล อําเภอ การการจัดกิจกรรมนันทนาการใหประชาชนและเยาวชน

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

 

  4.3.4  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลคุงตะเภา 

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลคุงตะเภา พ.ศ. 2551 เปนการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ของเทศบาลตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ท่ี

กําหนดใหมีข้ึนในวันอาทิตยท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 

 การเลือกตั้งครั้งนี้เปนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเปนครั้งแรกของ

เทศบาลตําบลคุงตะเภา หลังจากองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดรับการยกฐานะขึ้นเปน

เทศบาลตําบลคุงตะเภา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลคุง

ตะเภา เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2551 ตามนัยแหงมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 การเลือกตั้งครั้งนี้เปนการเลือกนายกเทศมนตรี 1 คน จากผูลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

จํานวน 4 คน และเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 12 คน เขตละ 6 คน จากผูลงสมัครรับเลือกตั้งทั้ง 2 เขต 

จํานวน 29 คน โดยเขต 1 มีผูลงสมัคร 13 คน และเขต 2 มีผูลงสมัคร 16 คน จากผลการนับคะแนน

เลือกนายกเทศมนตรีในการเลือกตั้งครั้งนี้ผลปรากฏวา วาที่นายกเทศมนตรี ผูนํากลุมคุงตะเภา 

ไดรับคะแนนเลือกตั้งมากที่สุด ทําให ไดเปนนายกเทศมนตรีคนแรกของเทศบาลตําบลคุงตะเภา 

โดยสามารถเอาชนะคะแนนของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภารวม 2 สมัย และยัง

สามารถครองเสียงขางมากในสภาเทศบาลตําบลคุงตะเภาไดอยางขาดลอย 

 ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน

จังหวัดอุตรดิตถ เทศบาลตําบลคุงตะเภาได กําหนดใหแบงเขตเลือกตั้งครั้งนี้ออกเปน 2 เขตเลือกตั้ง 

โดย หมูท่ี 1,2,3,7 ของตําบลคุงตะเภาอยูในเขตเลือกตั้งที่ 1 และหมูท่ี 4,5,6,8 อยูในเขตเลือกตั้งที่ 2 

โดยมีหนวยเลือกตั้งจํานวน 10 หนวย ในทั้ง 8 หมูบานของตําบลคุงตะเภา 
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 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลคุงตะเภา พ.ศ. 2551  (เรียงตามลําดับหมายเลข

ประจําตัวผูสมัคร) มีดังนี้ คือ เบอร 1 วาที่นายกเทศมนตรี ผูนํากลุมคุงตะเภา ไดคะแนนอันดับ

สูงสุดเปนผลใหชนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลคุงตะเภา และอดีตนายกองคการบริหารสวน

ตําบลคุงตะเภา เบอร 4 กลุมคุงตะเภาคงมั่น ไดคะแนนอันดับต่ําสุด (ท้ังหมดเปนนามสมมติ)        

ดังตารางที่ 4.6 

 

ตารางที่ 4.6  แสดงผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลคุงตะเภา พ.ศ. 2551 

 

เบอร ช่ือ กลุมการเมือง คะแนน อันดับ

ที่ 

ผล 

1 

2 

3 

4 

วาที่นายกเทศมนตรี 

ผูสมัครรับการเลือกตั้งทานที่ 1 

ผูสมัครรับการเลือกตั้งทานที่ 2 

อดีตนายกองคการบริหารสวน

ตําบลคุงตะเภา 

คุงตะเภา 

(อิสระ) 

(อิสระ) 

ฅนคุงตะเภา 

2,390 

198 

20 

1,640 

1 

3 

4 

2 

ชนะการเลือกตั้ง 

- 

- 

- 
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บทที่ 5 

 

ผลการศึกษา 

 
 ผลการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย ผลของการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของอดีตนายก

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาในฐานะผูนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ผลของการนําหลัก    

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา เงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอ

ความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ อันประกอบดวย ปจจัยภายนอกที่มีผลตอ

ความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ และปจจัยภายในที่มีผลตอความสําเร็จในการนํา

หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

 

5.1 ประวัติของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา 

 

  อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา อายุ 51 ป เปนชาวตําบลคุงตะเภาโดยกําเนิด 

สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดทายตลาด ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน

อุตรดิตถ กระทั่งประโยคมัธยมศึกษาตอนตน จากนั้นไดสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กรุงเทพมหานคร 

   กอนที่จะเขาสูการเมืองทองถิ่น เคยไดรับตําแหนงเปนขาราชการครู ณ โรงเรียนพรอม

พรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร จากนั้นจึงผันตัวเองมาเปนตัวแทนจําหนายซิงเกอร กรุงเทพมหานคร 

ตอมาไดเปลี่ยนการประกอบอาชีพมาเปนซุปเปอรไวเซอรของบริษัทเคมีภัณฑ กรุงเทพมหานคร 

หลังจากนั้นจึงกลับมาทํางานอยูท่ีโรงงานน้ําตาลไทยเอกลักษณ จังหวัดอุตรดิตถ 

  ชวงกอนเขารับตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลนั้น อดีตนายกองคการบริการสวน

ตําบลคุงตะเภาไมคอยไดมีบทบาทในชุมชนเทาใดนัก แตเนื่องจากนองชายของอดีตนายกองคการ

บริการสวนตําบลคุงตะเภา ไดดํารงตําแหนงกํานันตําบลคุงตะเภาอยูกอนแลว อดีตนายกองคการ

บริการสวนตําบลคุงตะเภา จึงไดมีโอกาสใหความชวยเหลือและแสดงความคิดเห็นในเรื่องของ

ภารกิจตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในตําแหนงกํานันใหกับนองชายอยางใกลชิด                            



 112 

อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภามีความใฝฝนตั้งแตวัยเด็กวาอยากเปนนักการเมือง

ทองถิ่น เมื่อโอกาสมาถึง คือ นองชายของตนเองที่ดํารงตําแหนงกํานัน และคณะกรรมการบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลโดยตําแหนงหมดวาระลง อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา 

จึงไดตัดสินใจลงสมัครรับเลือกเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในหมูบาน กระทั้งไดรับเลือก

เปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในท่ีสุด 

  ในป พ.ศ. 2543 อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา ไดรับเลือกจากสภาองคการ

บริหารสวนตําบล ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร ซ่ึงตอมาไดเปลี่ยนแปลงชื่อตําแหนง 

เปนนายกองคการบริหารสวนตําบล ในป พ.ศ. 2546 และไดดํารงตําแหนงจนหมดวาระลงในป 

พ.ศ. 2547 

  หลังจากนั้นจึงไดมีการเปดโอกาสใหประชาชนเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล

โดยตรงเปนครั้งแรก อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา ผูมีอุดมการณ และความมุงหวัง

ท่ีจะดํารงเปนนักการเมืองทองถิ่นตออยูแลว จึงไดตัดสินใจเปนหนึ่งในผูลงสมัครรับเลือกตั้งเปน

นายกองคการบริหารสวนตําบล แตในการลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล

ครั้งนี้ มีผูลงสมัครรับเลือกตั้งอีกหนึ่งทานที่มีความโดดเดน เนื่องจากเปนบุคคลที่ไดรับความนิยม

ชมชอบจากประชาชนเปนจํานวนมาก เหตุเพราะเปนผูท่ีอยูในแวดวงขาราชการชั้นผูใหญ และมี

อุปนิสัยที่เปนกันเอง ชอบแสดงความใกลชิดสนิทสนมกับชาวบานอยางสม่ําเสมอ จึงนับเปนคูแขง

ท่ีสรางความกังวลใจใหกับอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาอยูไมนอย 

  แตกอนจะมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาเพียงไมนาน คูแขงของ

อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาก็ถูกตัดสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการ

บริหารสวนตําบล เนื่องจากขาดคุณสมบัติในดานการศึกษา   

 
ชวงนั้นคูแขงของผมถูกตัดสิทธิ์ไมใหลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล 

เหตุเพราะเขาขาดคุณสมบัติในเรื่องของวุฒิการศึกษา คือ ระดับการศึกษาไมถึง โดยตาม

กฎระเบียบของการลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดไววาผู

ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลตองมีความรูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 

6 ขึ้นไป คือจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนอยางต่ํา ถึงแมทางคูแขงเขาจะมียศเปนถึงพันตรี แต

เขาก็ไมจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เปนเชนนั้นก็เพราะวา สมัยกอนนักเรียนนายสิบยุคแรก ๆ 

นั้นเปรียบเทียบไดกับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปจจุบัน เมื่อนักเรียนนายสิบ จบนายสิบ 

กระทรวงศึกษาธิการไมมีการเทียบวุฒิในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใหทางคูแขง เขาจึงมีคุณสมบัติ

ไมครบครับ (อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: สัมภาษณ) 
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  ในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลครั้งนี้ มีผูลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายก

องคการบริหารสวนตําบลเพียงสองทาน แตเนื่องดวย ผูสมัครทานหนึ่งไดถูกตัดสิทธิ์การลงสมัคร

รับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล เพราะขาดคุณสมบัติทางดานการศึกษา ตามระเบียบ

จําตองใหผูท่ีลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลที่เหลืออยูเพียงทานเดียวนั้น

ไดรับคะแนนเสียงเกินกวารอยละ 20 ของผูท่ีมาใชสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบล จึงจะสามารถตัดสินไดวา ผูลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลที่

เหลืออยูนั้นผานการรับเลือกอยางแทจริง แตกฎระเบียบขอบังคับที่กลาวขางตนนี้ไมไดสรางความ

หนักใจใหแกนายอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาแตอยางใด  

 
 ผมคิดวา จากการที่ผมไดเคยคลุกคลีการทํางานในสวนของตรงนี้มาพอสมควร อีกทั้งผลงานที่

ออกสูสายตาประชาชนในสมัยของผมทํางานผานการรวมมือกันระหวางฝายองคการบริหาร

สวนตําบล และประชาชนก็มีอยูไมนอย ทําใหผมคอนขางมั่นใจวาจะไดรับคะแนนเสียงเกิน

กวารอยละ 20 ครับ (อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: สัมภาษณ) 

 

 ทางดานของผูถูกตัดสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคบริหารสวนตําบล แมจะ

ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากขาดคุณสมบัติแลว แตยังคงตอสูดิ้นรนกับทางคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อให

ตนเองไดกลับเขาสูการมีรายชื่อเปนผูลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลอีก

ครั้งหนึ่ง โดยใหเหตุผลวา ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งไมใหความเปนธรรมแกตนเอง เพราะ

ตนเองเปนถึงผูมีตําแหนงหนาที่ในทางราชการ มียศเปนถึงพันตรี ฉะนั้นการอางเหตุวาตนเองขาด

คุณสมบัติดานวุฒิการศึกษา เปนการกระทําที่เขาขายกลั่นแกลงในทางการเมือง 

  ทางดานอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภามีการกลาวอางถึงพฤติกรรมการดิ้น

รนตอสูของคูแขงที่มีตอคณะกรรมการการเลือกตั้งในหลายประเด็น ไมวาจะเปนการใชอํานาจโดย

มิชอบ การใชเสนใชสาย ในการกดดันคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไมเพียงเทานั้น แตยังมีการให

ขอมูลกับทางชาวบานวา ตนเองถูกใสราย ถูกกลั่นแกลงในทางการเมือง และพูดโนมนาวชาวบาน

วา ตนเองเปนถึงขาราชการระดับยศพันตรี จะขาดคุณสมบัติดานการศึกษาไดอยางไร โดยอดีต

นายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาไดเลายอนหลังถึงเหตุการณในคร้ังนั้นอยางอึดอัดใจวา 

 
หลังจากที่ทางคูแขงเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหยกเลิก

การลงสมัคร เขาก็ไปรองไหคร่ําครวญกับชาวบานวาผมใชอิทธิพล ใชเงินซื้อคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง เพราะเขาเห็นวาผมสนิทกับนายอําเภอเขาจึงใชประเด็นนี้ในการกลาวหาวาผม

กลั่นแกลงเขา ชาวบานที่ไดยินไดฟงสวนใหญก็เห็นพองไปกับเขา เชื่อวาผมกลั่นแกลง เพราะ
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ชาวบานเขาคิดกันวาทางคูแขงเขาเปนนักเรียนนายสิบ แลวก็ไดรับราชการทหารจนกระทั่งได

เลื่อนยศเปนถึงพันตรี ฉะนั้นคุณสมบัติดานการศึกษาตองถึงอยูแลว (อดีตนายกองคการ

บริการสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: สัมภาษณ) 

 

  ครั้นเมื่อถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็พบวายังคงมีท้ังชื่อ และเบอรของผูลงสมัครรับ

เลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลอยูครบทั้งสองทาน ซ่ึงโดยปกติแลวหากมีการตัดสิทธิ์

การลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลแลว ผูถูกตัดสิทธิ์จะตองถูกถอดชื่อ 

ถอดเบอรในการลงสมัครรับเลือกตั้งออก เพื่อไมใหเกิดความสับสนขึ้นกับประชาชนผูมาใชสิทธิ์

ออกเสียงเลือกตั้ง 

  จากเหตุการณดังกลาว อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาไดอางถึงพฤติกรรม

ของคูแขงวาการที่ยังคงมีท้ังรายชื่อ และเบอรของผูลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหาร

สวนตําบลของคูแขงอยู ไมไดถูกถอนชื่อ ถอนเบอร เปนเพราะคูแขงเปนบุคคลที่มีอํานาจ มีอิทธิพล

ในพื้นที่ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไมสามารถถอดชื่อ ถอดเบอรบุคคลทานนี้ได 

 
ทางคูแขงเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลออก ที่เขากลาทําอยางนั้นเพราะเขาถือวาตัวเขา

เองมีบารมีอยูพอสมควร หากเขาไมตองการใหมีการถอดชื่อ ถอดเบอร ทางคณะกรรมการการ

เลือกตั้งก็ตองทําตามที่เขาตองการ อีกทั้งกอนหนานี้เขายังประชาสัมพันธกับชาวบานวา ยังไง

ก็ขอใหเลือกเขา เพราะหากเลือกเขาดวยคะแนนเสียงที่ทวมทน เขาจะนําเรื่องไปเสนอแกทาง

กองทัพตอไป (อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: สัมภาษณ)  

 

        อยางไรก็ตาม ผลการเลือกตั้งปรากฎวาอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาไดรับ

คะแนนเสียงเกินกวารอยละ 20 ของผูมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบลคุงตะเภาทั้งหมด แมวาการเลือกตั้งในครั้งนั้น ผูมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะใชสิทธิ์

ในการลงคะแนนเสียงโดยการกากบาทในชองงดออกเสียง มากกวาการกากบาทลงคะแนนเสียง

ใหแกอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาก็ตาม  

          นับไดวาอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาไดเปนนายกองคการบริหารสวน

ตําบลคุงตะเภาคนแรกที่ไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน สวนทางดานคูแขงของนายอดีต

นายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภานั้นก็ไมสามารถดิ้นรนคัดคานผลการเลือกตั้งดังกลาวได 

อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาจึงไดดํารงตําแหนงเปนนายกองคการบริหารสวน

ตําบลคุงตะเภาในป พ.ศ. 2547 จนกระทั่งป พ.ศ. 2551 ก็ไดหมดวาระลง 
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          ในขณะที่อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาไดดํารงตําแหนงเปนนายกองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภาอยูนั้น ทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดรับรางวัลชนะเลิศการ

ประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลประจําป 

2546 ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตาม

หลักธรรมาภิบาลประจําป 2548 และไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่

มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลประจําป 2549 ดังนั้นผูศึกษาจึงทําการเก็บขอมูล

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญที่เคยดํารงตําแหนงและปฏิบัติงานอยูจริงในขณะนั้น 

ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล คณะผูบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล และ

บุคลากรผูปฏิบัติงานองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหไดขอมูลที่มีความสอดคลองตามประเด็น

ของการศึกษา ประกอบการวิเคราะห  
 

5.2  การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุง       

       ตะเภา  

   การศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลคุง
ตะเภา พบวาจากการสัมภาษณอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาในฐานะผูนําหลัก    

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาไดอธิบายถึงหลักธรรมาภิบาล

ในดานของแนวทางการประยุกตใชกับองคการ ท้ัง 6 หลัก อันประกอบดวย หลักนิติธรรม หลัก

คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ไดพอ

สังเขป โดยเริ่มจากการอธิบายถึงความรูความเขาใจในดานหลักนิติธรรม อดีตนายกองคการบริการ

สวนตําบลคุงตะเภากลาววา ตนเองจะอางอิงกฎหมาย ไมวาจะปฏิบัติส่ิงใดจะคํานึงถึงการยึดถือ

ระเบียบแบบแผน และอํานาจหนาที่ของคน ขององคกรตามที่กฎหมายกําหนด “เราจะตองดูตาม

ระเบียบคําสั่ง วามีข้ันตอนอยางไร ส่ิงสําคัญอยูท่ี เราตองบริหารงานแบบไมผิดกฎระเบียบ ไมผิด

คําสั่ง และไมลํ้าอํานาจหนาที่ของเรา” (อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: 

สัมภาษณ)  

           ในดานหลักคุณธรรม อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาใหสัมภาษณวา ตนเอง

มีการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงหลักคุณธรรมและหลักนิติธรรมเปนหลัก เพราะหลักที่สําคัญทั้งสอง

ดังกลาวเปนสิ่งที่ดําเนินมาคูกัน การใหคุณ ใหโทษแกบุคลากรผูปฏิบัติงาน ตองมีการผานการ

พิจารณาอยางละเอียดถึงที่มาที่ไป แมแตการเสนอขึ้นเงินเดือน การใหโบนัส ก็ตองผานการประเมิน

ท่ีถูกตองมากอน โดยทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาจะมีการประเมินปละ 2 ครั้ง ซ่ึงมีมา

กอนที่ทางสวนกลางจะออกกฎหมาย ท่ีเปนเชนนั้นไดก็เพราะอดีตนายกองคการบริการสวนตําบล
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คุงตะเภาเคยทํางานในบริษัทใหญโต มีประสบการณในการทํางานมาก จึงเปนพื้นฐานใหอดีตนายก

องคการบริการสวนตําบลคุงตะเภามีความรูดานการประเมินบุคลากรผูปฏิบัติงาน และนํามาปรับใช

กับการประเมินบุคลากรผูปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา  

 
คงไมใชเพราะความเกง แตอาจเปนความโชคดีมากกวา ที่ผมผานประสบการณมาหลายดาน

จากหลายที่ หลักคุณธรรมที่นํามาใชอยางเห็นไดชัด ก็คือ เรามีการกําหนดโซนนิ่งในเรื่องของ

การจัดเก็บภาษี ซึ่งคอนขางเปนที่แรก ๆ ที่มีการกําหนดโซนนิ่งอยางนี้ วิธีการ คือ เราตองมี

การกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนโดยแบงตามความสําคัญของยานธุรกิจ ถนนสายหลัก ถนน

สายรอง ถนนสายนี้เขาสูโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม ถาเสนนี้เขาสูโรงงานอุตสาหกรรม 

ปริมาณการคาขายของรานคาตรงนั้นก็จะมีปริมาณสูง เรื่องของภาษีโรงเรือน ที่ดิน เขาก็นาจะ

มีกําลังที่จะชําระมากกวารานคาที่อยูในเขตประชากรที่มีฐานะยากจนกวาอยางรานคาที่อยูใน

ซอยลึก ๆ ก็นาจะมีการคาไมคอยดี น่ีคือแนวในการกําหนดเขตโซนนิ่งตามหลักคุณธรรม 

ไมใชวาจะไปเบียดเบียนคนนั้นคนนี้ (อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: 

สัมภาษณ) 

 

  การอธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมของอดีตนายกองคการบริการ

สวนตําบลคุงตะเภาสอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูนําชุมชนทานหนึ่ง ท่ีใหการยืนยันวาอดีต

นายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักนิติธรรม “การออกขอบังคับ 

และคําสั่งของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามีการคํานึงถึงประชาชนเปนหลัก โดย

นําเกณฑจากหลักธรรมาภิบาลมาใชในการออกขอบังคับ และคําสั่งภายใตรัฐธรรมนูญ” (ผูนํา

ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา ทานที่ 1, 2552: สัมภาษณ) 

  อยางไรก็ตาม มีการวิพากษวิจารณจากผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภาจํานวน 2 

ทาน ท่ีใหสัมภาษณวา อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภามีการปฏิบัติหนาที่ไม

สอดคลองกับหลักคุณธรรม และหลักนิติธรรม โดยผูนําชุมชนทานแรกกลาวอางถึงพฤติกรรมอัน

ไมเหมาะสมของอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาในประเด็นการบังคับใชกฎระเบียบ

ของโครงการเบี้ยผูสูงอายุ เชนการใหเบี้ยผูสูงอายุท่ีเปนขาราชการบํานาญ  

 
ขอบังคับถูกบังคับใชในทางมิชอบ อยางเรื่องของดอกเบี้ยผูสูงอายุที่ใหกับคนชราอายุ 60 ป 

ขึ้นไป เขาก็ใหเบี้ยกับญาติพ่ีนองเขา คนที่เขารูจักบางคนเปนขาราชการบํานาญ เขาก็ให ซึ่ง

ตามกฎระเบียบไดหามไว สวนคนไหนที่เขาไมรูจัก ไมสนิทสนมเขาก็ไมใหเบี้ยผูสูงอายุ (ผูนํา

ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา ทานที่ 1, 2552: สัมภาษณ) 
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 สวนการวิพากษวิจารณการปฏิบัติงานของอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา

จากผูนําชุมชนอีกทานหนึ่งในประเด็นการประพฤติตนไมสอดคลองกับหลักคุณธรรมนั้น มีการ

กลาวอางวาอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภามีคดีความเกี่ยวกับการทุจริตงบประมาณ

ขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา 

  
อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาทานนี้มีขาวดังในเรื่องของการปฏิบัติงานทุจริต 

คือ เขาทุจริตงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาเขากระเปาตัวเอง และพวก

พอง จํานวน 16 ลานบาท จึงมีการสอบสวน แตพอเรื่องดังมากขึ้น เขาคงใชเงินวิ่งเตน 

ประกอบกับเขามีพวกพอง เปนคนมีสี มีอิทธิพลจํานวนมากเรื่องจึงเงียบไป (ผูนําชุมชนใน

เขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา ทานที่ 3, 2552: สัมภาษณ) 

 

   ในดานหลักความโปรงใส อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภากลาววา 

หากทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาจะดําเนินการในเรื่องใด ประชาชนก็ตองไดมีโอกาส

รับทราบในเรื่องที่องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภานั้นจะดําเนินการ เชน เรื่องของการจัดซื้อจัด

จาง เรื่องการคัดเลือกบุคลากรผูปฏิบัติงานเขาทํางาน หรือเรื่องอื่นใด ทางองคการบริหารสวนตําบล

คุงตะเภาจะมีการแจงใหประชาชนทราบ โดยการสงประกาศ และการติดประกาศ “ในชวงแรกทาง

องคกรของเราไมมีอินเตอรเน็ต เพราะฉะนั้นเราจะทํางานสงประกาศตามปายไปยังสถานที่ทาง

ราชการ และที่ทําการผูใหญบาน ท่ีทําการกํานัน รวมถึงการสงประกาศใหกับทางจังหวัดทางอําเภอ

ผูประกอบการ และติดประกาศไวตามชุมชน” (อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา, 

2552: สัมภาษณ) 

  อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณผูนําชุมชนถึงความคิดเห็นที่มีตอพฤติกรรมดานการปฏิบัติ

ตามหลักความโปรงใสของอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาพบวา มีผูนําชุมชนสอง

ทานจากจํานวนแปดทานยืนยันวาอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาไมมีการปฏิบัติตาม

หลักความโปรงใส เห็นไดจากการโยกยายบุคลากรผูปฏิบัติงานออกจากตําแหนงโดยไมมีการชี้แจง

สาเหตุอยางชัดเจน และยังมีการปฏิบัติอันไมเหมาะสมในเรื่องของการประเมินผลงานของบุคลากร

ผูปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา 

 
มีการไลแมบานออกจากตําแหนง โดยที่แมบานไมไดมีความผิดรายแรง จากนั้นก็คัดเลือกหา

บุคคลที่สนิทสนมกับตนเองเขามาทํางานแทนแมบานคนเกา ในสวนของพนักงานประจํา 

หากพนักงานคนใดไมมีแนวความคิดเห็นเปนไปในทางเดียวกันกับเขา ก็อาจมีปญหาในการ

ไดรับพิจารณาเลื่อนขั้น หากกลาวถึงเรื่องของการประเมินผลการทํางานของพนักงานใน
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องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา จะพบวามีการประเมินในลักษณะถามเองตอบเอง เกณฑ

การประเมินเปนอยางไร ก็สามารถผานเกณฑไดทุกกรณี ไมตองหวงวาหากมีบุคคลจาก

หนวยงานภายนอกมาทําการประเมินแลวจะไมผานการประเมิน เพราะเขาจะเชิญเพียง

บุคคลภายนอกที่สนิทสนมรูเห็นเปนใจกันมาทําการประเมินเทานั้น (ผูนําชุมชนในเขต

เทศบาลตําบลคุงตะเภา ทานที่ 1, 2552: สัมภาษณ) 

 

  การใหสัมภาษณจากผูนําชุมชนอีกทานหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงการไมปฏิบัติตามหลักความ

โปรงใสของอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาโดยกลาวอางวา การทํางานในสวนของ

การสราง หรือซอมแซมระบบสาธารณูปโภค ในสมัยที่อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุง

ตะเภายังเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาอยูนั้น ไมมีการจัดการประมูล หรือเปดซอง

ประมูลใหประชาชนไดรับทราบ และการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ไมมีการแจงให

ประชาชนทราบถึงรายชื่อของผูท่ีจะเขามาดําเนินงาน และปฏิบัติงาน 

 
การรับเหมากอสรางทางองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการโดยไมการการจัดประมูล 

หรือเปดซองประมูลใหทราบ การกอสราง การซอมแซมถนน ประปาเหลานี้ ทางองคการ

บริหารสวนตําบลเขาก็ทํากันเอง ไมไดมาปรึกษาใคร หากมีการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรม

ที่จัดขึ้นโดยองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา มักจะไมมีการแสดงรายชื่อของกลุมผูดําเนิน

โครงการ หรือกิจกรรมใหประชาชนไดมีโอกาสตรวจสอบ (ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบล

คุงตะเภา ทานที่ 4, 2552: สัมภาษณ) 

 

           ในดานหลักการมีสวนรวม ทางอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาอธิบายให

ทราบวา การมีสวนรวมนั้นสามารถยกตัวอยางไดหลายดาน ในที่นี้จะยกตัวอยางการมีสวนรวมใน

เรื่องของการจัดซื้อจัดจาง โดยทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดมีการจัดทําประชาคมเพื่อ

สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนในหมูบาน หรือการใหประชาชนไดมีสวนรวมในดานของการ

วางแผนพัฒนา ทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ดังจะเห็นไดจากการนําเอาแผน 5 ป มาใช 

ซ่ึงแผน 5 ปดังกลาว มาจาก กระบวนการประชาคมของหมูบาน แตละหมูบาน คือการนําแผนของ

หมูบานมารวมเปนแผนตําบล จากนั้นไดมีการจัดทําประชาคมระดับตําบล และนําขอมูลที่ไดจาก

การจัดทําประชาคมมาจัดลําดับความสําคัญของขอมูลซึ่งเปนขอมูลที่แสดงใหเห็นวาประชาชน

ตองการอะไรในการจัดประชาคมนั้น โดยขอมูลที่ไดจากประชาชนในการจัดทําประชาคมที่พบเห็น            

เปนประจํา คือ เรื่องของความตองการสรางถนน ไฟฟา ประปา  
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เมื่อมีการจัดทําประชาคมเพื่อสอบถามความคิดเห็นของชาวบาน จะพบวาชาวบานมักมองสิ่ง

ที่ใกลตัวเขากอน น่ันคือตองการไฟฟา ตองการถนน ตองการประปาตองการระบบ

สาธารณูปโภค ซึ่งทุกหมูบานจะใหความสําคัญกับการสรางถนนเปนอันดับหนึ่ง ประเด็นตรง

น้ีก็จะถูกนํามาเปนขอครหาใหกับองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาวาเปนองคการบริหาร

สวนตําบลที่ทําเปนแตถนน (อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: สัมภาษณ) 

 

           อยางไรก็ตาม ทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดมีการจัดหาแนวทาง และวิธีการใน

การจัดการเรื่องของความตองการของประชาชนใหมีความสอดคลองกับความตองการพื้นฐาน

ทางดานสังคม โดยการนําบุคคลที่มีบทบาทในชุมชนแตละดาน เขารวมการจัดทําประชาคมกับ

ประชาชนดวย 

 
เราตองมีเกณฑวาจะทําอยางไร ใหแผนการพัฒนาของเรารับกันใหหมด ไมใหถูกมองวาเรา

เปนนายกที่เอาแตสรางถนน กระบวนการจัดการของเราก็คือ ชักนําพระสงฆเขามามีสวนรวม

ชักนําหมอเขามามีสวนรวม ชักนําครูเขามามีสวนรวม ชักนําผูอื่นที่เขามีบทบาทในทางสังคม

ทางชุมชนของเราเขามามีสวนรวม คือ อาจจะตองมีการชี้นํากันไมใชช้ีนําโดยเรา แตเปนการ

ช้ีนําโดยสังคม โดยจะชักนํากลุมคนดังกลาวเขามามีสวนรวม และแสดงความคิดเห็นให

ชาวบานไดเปดใจรับรูวาความจริงแลว เราจะตองเอาเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง

ของการศึกษาเรื่องของการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ เรื่องของการดูแลเด็กเล็กเหลานี้มาเปน

ประเด็นที่สําคัญอันดับตน ๆ เมื่อชาวบานไดรับรูความจริงเหลานี้โดยผานการแสดงความเห็น

จากบุคคลที่มีบทบาทในทางสังคมหลายทานที่เราเชิญมา ชาวบานเขาก็เปลี่ยนความคิด เกิด

เปนแผนพัฒนาของตําบลที่คอนขางจะสมบูรณ ไดแก แผน 1 ปแผน 3 ป และ แผน 5 ป (อดีต

นายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: สัมภาษณ) 

 

           ในการจัดการประชุม หรือจัดการประชาคม ทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดจัด

เวียนกันไป ครั้งละ 1 หมูบาน ใหครบทั้ง 8 หมูบาน ในระดับตําบลไดมีการจัดประชุมที่อาคาร

เทศบาล ซ่ึงในการประชุมจะมีคณาจารยจากโรงเรียนในพื้นที่เขามารวมประชุมดวย 

 
หากมีผูเขารวมประชุมเปนครู เปนพระสงฆ หรือหมอ จะชวยสะทอนปญหาใหชาวบานไดรับ

รูวา ปญหานี้มันเปนปญหาของพวกเขาหรือหรือไม มันมีประเด็นใดที่จะเปนชนวนนําไปสู

การเกิดปญหา เมื่อชาวบานไดยินไดฟงก็เกิดการจุดประกายความคิดของชาวบานขึ้นมา ทําให

เขาคิดวาเปนปญหาของเขาจริงหรือไม เมื่อเขาเห็นวาเปนปญหาของเขาจริง เขาก็จะยอมรับ 

แทนที่ปญหานั้นจะถูกจัดใหเปนปญหาที่ตองเรงแกไขอันดับที่ 8 ก็จะเลื่อนขึ้นมาอยูในอันดับ

ที่ 2 หรือ อันดับที่ 3 ตรงนี้เปนผลดีอยางมากตอองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา เพราะเมื่อ
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นําขั้นตอนดังกลาวไปอางอิงเพื่อของบประมาณมาใชดําเนินการ จะทําใหการจัดการ

งบประมาณโดยคณะผูบริหารผานการอนุมัติจากสภาอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีหลักฐานยืนยัน

ถึงการมีที่มาที่ไปของแผนที่ชัดเจน (อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: 

สัมภาษณ) 

 

            การใหสัมภาษณของอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาดานการปฏิบัติตาม

หลักการมีสวนรวม สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูนําชุมชนจํานวนสองทาน โดยทานแรก

กลาวอางวาประชาชนไดมีโอกาสเขารวมในการทําประชาคม และเสนอแผนการพัฒนา 

 
ในการเขารวมแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา

เกิดขึ้นบอย อยางเชน ในครั้งที่ผานมาไดมีโอกาสเขารวมประชาคมหมูบาน โดยมีผูนําชุมชน 

และลูกบานเขารวมในการประชุมแผนการพัฒนา 3 ป คือทุกคนไดมีสวนรวมในการเสนอ

แผนการพัฒนา (ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา ทานที่ 5, 2552: การสัมภาษณ) 

 

           สวนผูนําชุมชนอีกทานหนึ่ง ท่ียืนยันถึงพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักการมีสวนรวมของ

อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาไดใหสัมภาษณวาอดีตนายกองคการบริการสวน

ตําบลคุงตะเภามีการจัดทําประชาคมหมูบานเดือนละ 2-3 ครั้ง และยังมีการจัดหาอุปกรณในการ

อํานวยความสะดวก เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบาน 

 
ทางอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาเขามีการเปดโอกาสใหผูนําชุมชน และ

ประชาชนเขารวมกันทําประชาคมหมูบาน โดยจัดขึ้นเดือนละ 2-3 ครั้ง จึงทําใหทุกคนมีสวน

รวมในการวางแผนเพื่อพัฒนาหมูบาน ซึ่งในการทําประชาคมแตละครั้งเขาจะมีการสนับสนุน

ในสวนของลําโพง ไมค เสียงตามสาย บางครั้งจะมีอาหารวางใหกับผูรวมทําประชาคม เพื่อ

เปนแรงจูงใจใหประชาชนอยากเขารวมทําประชาคม (ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคุง

ตะเภา ทานที่ 8, 2552: การสัมภาษณ) 

 

            อยางไรก็ตาม มีผูนําชุมชนถึงสี่ทานจากแปดทาน แสดงความเห็นตางออกไปวาในการ

ปฏิบัติตามหลักการมีสวนรวมของอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภานั้น มีความไม

เหมาะสม เชน เรื่องของการเชิญใหเขารวมประชุม หรือประชาคม แตไมเคยเปดโอกาสใหแสดง

ความคิดเห็น เปนเพียงการเชิญไปเพื่อฟงผลสรุปที่องคการบริหารสวนตําบลตัดสินใจกันไวแลว

เทานั้นโดยผูนําชุมชนทานแรกแสดงความเห็นวา 
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ไมคอยเปดโอกาสใหผูนําชุมชน และประชาชนเขาไปมีสวนรวม หรือรับรูการทํางานของ

องคการบริหารสวนตําบล ในสวนของการเปดรับความคิดเห็นที่มีตอองคการบริหารสวน

ตําบลคุงตะเภาจากหนวยงานอื่น ก็มีใหเห็น แตเราก็ทราบวาคนจากหนวยงานอื่นที่เขาอนุญาต

ใหมาแสดงความคิดเห็นก็เปนพวกพองของเขา แลวก็มาจัดฉากประชุมสัมมนา วามีการแสดง

ความคิดเห็นจริง จากนั้นจึงถายรูปกันไวเปนหลักฐาน เพื่อนําไปใชในการตอรองขอ

งบประมาณ คนจากหนวยงานอื่นที่มาถาไมใชคนที่เขารูจักสนิทสนิมดวย เขาก็ไมใหแสดง

ความคิดเห็น (ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคุง ตะเภา ทานที่ 1, 2552: การสัมภาษณ) 

 

            ผูนําชุมชนทานที่สอง จากจํานวนผูนําชุมชนสี่ทาน แสดงความคิดเห็นถึงพฤติกรรมการ

ปฏิบัติตนตามหลักการมีสวนรวมของอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาในทํานอง

เดียวกันวา “มีการเชิญเขารวมทําประชาคม เพื่อแจงแผนงานใหทราบ สวนการทําแผนเขาก็ทํา

กันเอง เราไมไดมีสวนในการเสนอความคิดเห็น แคถูกเชิญไปรับรูเทานั้น” (ผูนําชุมชนในเขต

เทศบาลตําบลคุงตะเภา ทานที่ 2, 2552: การสัมภาษณ) 

           ผูนําชุมชนทานตอไป แสดงความคิดเห็นสนับสนุนผูนําชุมชนทานที่สองวา “การจัด

กิจกรรมสวนใหญ ชาวบานจะไมไดเขารวม แตผูนําชุมชนจะไปเปนตัวแทน เพื่อรับรูขอมูล

แผนงานที่องคการบริหารสวนตําบลเขาวางแผนไวแลว” (ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา

ทานที่ 4, 2552: การสัมภาษณ)  

           เชนเดียวกันกับผูนําชุมชนทานสุดทายที่ใหการยืนยันถึงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในการ

ปฏิบัติตามหลักการมีสวนรวมของอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาวา “การเชิญไป

ประชุม ไมมีโอกาสไดใชสิทธิ์เพื่อแสดงความคิดเห็น เพราะเชิญเราไปเปนผูรวมรับฟงเพียง

เทานั้น” (ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา ทานที่ 7, 2552: การสัมภาษณ) 

           จากการใหสัมภาษณ แสดงใหเห็นวาผูนําชุมชนจํานวนครึ่งหนึ่ง คือสี่ทานในแปดทานตาง

ก็ยืนยันถึงพฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับการปฏิบัติตามหลักการมีสวนรวมของอดีตนายกองคการ

บริการสวนตําบลคุงตะเภาอาจเปนไปไดวาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลดานการมีสวนรวมของ

อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภายังไมเปนที่ยอมรับของผูนําชุมชน และอาจเปน

อุปสรรคในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา 

           ในดานหลักความรับผิดชอบ อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาไดแสดง

ความเห็นวา หลักความรับผิดชอบมีความสําคัญมากที่สุดตอตนเองและองคการบริหารสวนตําบล

คุงตะเภา เปนหลักที่ตนเองยึดถือ และปฏิบัติมาโดยตลอด การยึดถือหลักความรับผิดชอบเปนสําคัญ

นี้ สงผลใหตนเอง และองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาเปนตัวอยางที่นาชื่นชม และเปนที่นับถือ

ของประชาชน รวมถึงการเปนตัวอยางที่ดีแกองคการอื่น หลักความรับผิดชอบที่ตนยึดถือ และ
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ปฏิบัติมาโดยตลอดนั้นเปรียบเสมือนแรงผลักดันใหองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดรับรางวัล

ชนะเลิศของการประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก         

ธรรมาภิบาล ถึง 3 สมัย ในดานหลักความคุมคา อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาได

ยกตัวอยางใหเห็นถึงการประยุกตใชหลักความคุมคาวา ในการสรางถนน ตนเองจะพิจารณาถึง

จํานวนผูใชถนนเสนนั้นวามีผูใชมากนอยเพียงใด มีความจําเปนในการสรางถนนเสนนั้นหรือไม ซ่ึง

ในการตัดสินใจสรางถนนจําเปนตองคํานึงถึงความถี่ และจํานวนคนที่ไดใชถนนเสนดังกลาวเปน

หลัก  
เราจะเลือกสรางถนน 1 เสน ถนนเสนนี้หากไปบานคนเพียง 3 หลังคาเรือน แตเปนบานของ

ผูนํา แตถาสรางอีกเสนจะไปยังบานของคน 7-8 หลังคาเรือนกอน ถึงแมบานของผูนําจะมี

ชาวบานใชถนนมากเพราะมาติดตอกับผูนํา หรือมาดวยธุระอะไรก็ตาม แตเราตองคํานึงถึง

ความถี่ในการใชถนนวามีความบอยมากนอยเพียงใด ใชเปนประจําหรือไม ซึ่งคําตอบก็คือ

ชาวบานเขาไมไดใชถนนเสนทางบานของผูนําเปนประจําทุกวัน แตหากเราสรางถนนเขาบาน 

7-8 หลังคาเรือนเปนที่แนนอนวาชาวบานเขาจะไดใชทุกวัน และยิ่งไปกวานั้น หากสรางถนน

เขาบานหลังคาเรือนที่ทําการเกษตรขนพืชผลดวยแลว มูลคาของการสรางถนนยอมเพิ่มขึ้น   

น่ีคือหลักความคุมคา (อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา, สัมภาษณ) 

 

           อีกตัวอยางหนึ่งที่อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาแสดงใหเห็นวาตนนั้นให

ความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักของความคุมคา นั่นคือ การพิจารณาจํานวนตําแหนงของ

พนักงานกับปริมาณงานที่จะรับได รวมถึงการพิจารณาในสวนของคาจาง งบประมาณที่จะจาย

ใหกับพนักงาน  

 
ในสวนขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา เงินคาจางเราตองใหพนักงานไมเกินรอยละ 

40 ของรายได เราจึงมีความจําเปนจะตองทําการพิจารณาถึงการรับพนักงานเขามาปฏิบัติงาน

วามีความคุมคาหรือไม หากมีความคุมคาแลว คุมคามากนอยเพียงใด เมื่อเราตั้งพนักงานมา

หนึ่งตําแหนงกับปริมาณงานที่จะใหเขาทํามีความเหมาะสมหรือไม ทางองคการบริหารสวน

ตําบลคุงตะเภาของเราจะมีพนักงานที่เปนลูกจางมากกวา เพราะคาจาง คาตอบแทน คาใชจาย

ตาง ๆ จะมีปริมาณนอยกวาขาราชการ (อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: 

สัมภาษณ) 

 

            หลักความคุมคานี้ รวมไปถึงการใชทรัพยากรอยางประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด โดย

ทางผูนําชุมชนทานหนึ่งแสดงความเห็นวา อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภามีนโยบาย

การประหยัดไปฟา โดยการเปดไฟฟาตามกําหนดเวลา 
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เขามีการใชไฟฟาอยางประหยัด เพราะเขาจะเปดแอรเฉพาะชวงบาย ไฟฟาก็จะเปดชวงหลัง

สิบโมงเชา แตพอใกลพักเที่ยงเขาก็จะปดแอร และเปดอีกครั้งหลังจากพักทานอาหารกลางวัน

เสร็จสิ้น หลังจากชวงสี่โมงเย็นไปแลว เขาก็จะปดแอรอีกครั้งแมวาจะมีพนักงานปฏิบัติงาน

อยูก็ตาม สวนน้ําเขาก็จะใชกันปกติ (ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา ทานที่ 5, 2552: 

การสัมภาษณ) 

 

           อยางไรก็ตาม มีผูนําชุมชนทานหนึ่งไดแสดงความเห็นตางออกไปในเรื่องของพฤติกรรม

การใชไฟฟาขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาในสมัยที่อดีตนายกองคการบริการสวนตําบล

คุงตะเภาเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา 

 
           ไมประหยัดน้ํา มีการเปดไฟโดยไมคํานึงถึงความจําเปน บางครั้งเปดทิ้งไวในชวงพักเที่ยง

บางครั้งมีคนนั่งทํางานอยูคนเดียว แตเปดไฟทั้งองคการบริหารสวนตําบล ที่เปนแบบนี้อาจ

เพราะวาเขามีความสามารถในการหางบประมาณมาจายตรงนี้ได จึงไมไดใหความใสใจใน

เรื่องของการประหยัด (ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา ทานที่ 1, 2552: การ

สัมภาษณ) 

 

5.3  การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลคุง       

       ตะเภา 

 

 จากการสัมภาษณอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา และบุคลากรผูปฏิบัติงาน

ในระดับหัวหนา ประกอบดวย ปลัดเทศบาลตําบลคุงตะเภา รองปลัดเทศบาลตําบลคุงตะเภา 

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน หัวหนากองคลัง หัวหนากองชาง และหัวหนากองสวัสดิการ

สังคม พบวา ในจํานวนผูบริหาร และบุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนา รวม 7 ทาน มีเพียง 2 

ทาน ท่ีสามารถอธิบายถึงความหมายของหลักธรรมาภิบาล และยกตัวอยางการประยุกตใชหลัก   

ธรรมาภิบาลที่ตนเองเคยนําไปปฏิบัติใหเห็นอยางชัดเจน คือ อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบล

คุงตะเภา และบุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ทานที่ 

2 สวนทานที่สามารถอธิบายถึงหลักธรรมาภิบาล และอธิบายถึงหลักการประยุกตใชหลัก             

ธรรมาภิบาล พรอมยกตัวอยางที่ตนเองเคยนําไปปฏิบัติเพื่อประกอบการอธิบายใหเห็นภาพได แต

ไมครบตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลัก มีจํานวน 2 ทาน คือ บุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนา

ขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ทานที่ 4 และบุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาของ

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ทานที่ 5 ดังตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1  แสดงความรู ความเขาใจในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคการบริหารสวน

 ตําบลคุงตะเภาของผูบริหาร และบุคลากรผูปฏิบัติงานระดับหัวหนา 
 

ช่ือ – สกุล (นามสมมติ)                              ความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล 

1.   อดีตนายกองคการบริหาร   สามารถอธิบายถึงหลักธรรมาภิบาล และการประยุกตใชธรรมาภิบาลได 

      สวนตําบลคุงตะเภา            โดยมีการยกตัวอยางประกอบการอธิบายใหเห็นอยางชัดเจน 

                                                 

2.   บุคลากรผูปฏิบัติงานใน      อธิบายวาวา หลักธรรมาภิบาล คือการปกครองอยางโปรงใส มีสวนรวมและ 

      ระดับหัวหนาขององคการ   ตรวจสอบได แตการประยุกตใชเปนเรื่องของระดับหัวหนา ตนเองไมได 

      บริหารสวนตําบลคุงตะเภา  ประยุกตใช 

      ทานที่ 1        

3.   บุคลากรผูปฏิบัติงานใน       สามารถอธิบายถึงหลักธรรมาภิบาล และการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลได  

      ระดับหัวหนาขององคการ   โดยมีการยกตัวอยางประกอบการอธิบายใหเห็นอยางชัดเจน 

      บริหารสวนตําบลคุงตะเภา                                             

      ทานที่ 2     

 4.   บุคลากรผูปฏิบัติงานใน       ไมสามารถอธิบายถึงหลักธรรมาภิบาล และการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลได  

      ระดับหัวหนาขององคการ    โดยใหเหตุผลวาจําเปนตองมีเอกสารประกอบการอธิบาย 

      บริหารสวนตําบลคุงตะเภา                                             

      ทานที่ 3         

5.   บุคลากรผูปฏิบัติงานใน       สามารถอธิบายถึงหลักธรรมาภิบาล และการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลได  

      ระดับหัวหนาขององคการ   เฉพาะในสวนของหลักนิติธรรมหลักความโปรงใส และหลักการมีสวนรวม   

      บริหารสวนตําบลคุงตะเภา                                             

      ทานที่ 4           

6.   บุคลากรผูปฏิบัติงานใน       สามารถอธิบายถึงหลักธรรมาภิบาล และการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลได 

      ระดับหัวหนาขององคการ   เฉพาะในสวนของหลักนิติธรรมหลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม และ 

      บริหารสวนตําบลคุงตะเภา  หลักความคุมคา 

      ทานที่ 5                                                         

7.   บุคลากรผูปฏิบัติงานใน      ไมสามารถอธิบายถึงหลักธรรมาภิบาล และการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลได 

      ระดับหัวหนาขององคการ   โดยใหเหตุผลวาเปนเรื่องของระดับผูบริหาร ไมใชเรื่องของระดับหัวหนา 

      บริหารสวนตําบลคุงตะเภา   

      

 

ทานที่ 1                                                    
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 จากตารางที่ 5.1 แสดงใหเห็นวาผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามี

ความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล แตในสวนของผูนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ คือ บุคลากร

ผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนา มีเพียงสองทาน จากหกทาน ท่ีมีความรูความเขาใจในหลัก            

ธรรมาภิบาลเพียงบางสวน เชน หลักความโปรงใส และหลักการมีสวนรวม ซ่ึงผลการศึกษานี้แสดง

ใหเห็นวาบุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาสวนใหญขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา

ในขณะที่อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาดํารงตําแหนงเปนนายกองคการบริหาร

สวนตําบลคุงตะเภาอยูนั้น ยังขาดความรู ความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล และการขาดความรู ความ

เขาใจในหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนานี้ อาจสงผลกระทบดานลบใน

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

  การศึกษาเงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

ขององคการบริหารสวนตําบลจากการสอบถามความคิดเห็นจากผูนําชุมชนทั้ง 8 ทาน ถึงประเด็น

ปจจัยสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด องคการ

บริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ถึงสามครั้ง พบวามีผูนํา

ชุมชนถึง 5 ทาน ไดแก ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา ทานที่ 3,  5,  7 และ 8 ไดแสดง

ความคิดเห็นตรงกันวาปจจัยที่สนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ไดรับรางวัล

ชนะเลิศการประกวด องคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

ถึงสามครั้ง คือ การรวมมือ รวมใจสามัคคีกัน ระหวางกํานัน ผูใหญบานและประชาชนในทองที่    

ดังตารางที่ 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 126 

 

ตารางที่ 5.2  แสดงความคิดเห็นของผูนําชุมชนในดานปจจัยสนับสนุนใหองคการบริหารสวน  

      ตําบลคุงตะเภาไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่มี  

  หลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ถึงสามครั้ง 

 

                               ช่ือ-สกุล (นามสมมติ) 
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ผูนํ
าชุ
มช
นใ
นเ
ขต
เท
ศบ
าล
ตํา
บล
คุง
ตะ
เภ
า  
ทา
นที่
 1 

ผูนํ
าชุ
มช
นใ
นเ
ขต
เท
ศบ
าล
ตํา
บล
คุง
ตะ
เภ
า  
ทา
นที่
 2 

ผูนํ
าชุ
มช
นใ
นเ
ขต
เท
ศบ
าล
ตํา
บล
คุง
ตะ
เภ
า  
ทา
นที่
 3 

ผูนํ
าชุ
มช
นใ
นเ
ขต
เท
ศบ
าล
ตํา
บล
คุง
ตะ
เภ
า  
ทา
นที่
 4 

ผูนํ
าชุ
มช
นใ
นเ
ขต
เท
ศบ
าล
ตํา
บล
คุง
ตะ
เภ
า  
ทา
นที่
 5 

ผูนํ
าชุ
มช
นใ
นเ
ขต
เท
ศบ
าล
ตํา
บล
คุง
ตะ
เภ
า  
ทา
นที่
 6 

ผูนํ
าชุ
มช
นใ
นเ
ขต
เท
ศบ
าล
ตํา
บล
คุง
ตะ
เภ
า  
ทา
นที่
 7 

ผูนํ
าชุ
มช
นใ
นเ
ขต
เท
ศบ
าล
ตํา
บล
คุง
ตะ
เภ
า  
ทา
นที่
 8 

1.   ความรวดเร็วในการประสานงานของ

อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุง

ตะเภา  

2.   การไดงบประมาณรวดเร็ว 

3.   การไดงบประมาณเปนจํานวนเงินสูง 

4.   การรวมมือ รวมใจสามัคคีกันระหวาง

กํานันผูใหญบานและประชาชนในทองที่ 

5.   องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา มี

การทํางานอยางโปรงใส เปดโอกาสให

ประชาชนไดรับรูขอมูลขององคการบริหาร

สวนตําบลคุงตะเภา 

6.   ไมมีความคิดเห็น 
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5.4  เงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

 

        ทางผูศึกษาไดมีการนําผลการศึกษาจากการศึกษาเชิงเอกสาร และจากการสัมภาษณผูให
ขอมูลสําคัญมาอธิบายโดยการเรียงขอมูล และจําแนกขอมูลตามประเด็นของการศึกษาเรื่อง

เงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติซ่ึงจําแนกไดเปน ปจจัย

ภายนอก และปจจัยภายใน โดยในสวนของปจจัยภายนอก และปจจัยภายในที่กลาวถึงนี้ ไดมีการ

จําแนกออกเปนปจจัยที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ และ

ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการประสบความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
        ปจจัยภายนอกที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ 
ประกอบดวย การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติไดรับการสนับสนุน จากชนชั้นนําทางการเมือง 

และกฎหมาย และไดรับการสนับสนุนจากทั้งทางสวนกลาง และสวนทองถิ่น รวมถึงมีการ

ควบคุมดูแล และประเมินผลการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 
  ในสวนของปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคตอการประสบความสําเร็จในการนําหลัก               

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ คือ มีการแทรกแซงการทํางานจากหนวยงานระดับบน 

  ปจจัยภายในที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ 

ประกอบดวย ผูบริหารมีภาวะผูนํา ในที่นี้หมายถึง การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized 

Influence) การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration  Motivation) การกระตุนทางปญญา (Intellectual 

Stimulation) และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized  Consideration) สวนปจจัย

ภายในที่สนับสนุนตอไป คือ ผูบริหารใหการยอมรับ และสนับสนุนการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติ การมีทรัพยากรดานงบประมาณ และบุคลากรอยางเพียงพอ มีการกําหนดบทลงโทษ และให

รางวัลอยางเปนระบบ ผูบริหาร และผูนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติมีความรู ความเขาใจในหลัก

ธรรมาภิบาล 

  ในสวนของปจจัยภายในที่เปนอุปสรรคตอการประสบความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติ คือ การตอตานจากูนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ รวมถึงการมีทัศนคติ และพฤติกรรมที่

ไมสอดคลองกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

  จากการวิเคราะหขอมูลตามประเด็นการศึกษาที่ไดเสนอขางตน สามารถแสดงรายละเอียด

ไดดังนี้ 
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          5.4.1  ปจจัยภายนอกที่มีผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 
 5.4.1.1 ปจจัยภายนอกที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบ

ความสําเร็จ ประเด็นแรกที่จะกลาวถึง เปนเรื่องของการไดรับการสนับสนุนจากชนชั้นนําทาง

การเมือง และกฎหมาย รวมไปถึงการไดรับการสนับสนุนจากสวนกลาง และสวนทองถิ่น  

 จากการที่ผูศึกษาไดทําการทบทวนวรรณกรรม พบวา ปจจัยขางตนดังกลาวมีผลตอ

ความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ แตจากการใหสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทุกทาน 

พบวา องคการบริหารสวนตําบลขณะนั้น ตองปฏิบัติงานตาง ๆ ดวยหนวยงานเองมาโดยตลอด ไม

เคยไดรับความชวยเหลือ หรือไดรับการสนับสนุนใดจากชนชั้นนําทางการเมือง เชน 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือชนช้ันนําทางกฎหมาย เชน นักกฎหมาย ทนายความ 

 ผูใหขอมูลสําคัญหลายทานใหขอมูลที่สอดคลองกันวา ในสวนของการสนับสนุน

จากชนชั้นนําในทางการเมือง ไมวาจะเปนในดานการใหคําปรึกษา การจัดการหาทรัพยากร หรือ

งบประมาณ ลวนแตไมมีความจําเปน เพราะทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภานั้นมีความ

พรอมในดานดังกลาวอยูแลว แตในสวนของการสนับสนุนจากชนชั้นนําทางกฎหมาย ทางองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภายังคงมีความตองการอยู เพราะองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาใน

ขณะนั้น ยังขาดความรู ความเขาใจ ในดานกฎหมายอยูมาก และการขาดความรูนี้อาจมีผลกระทบ

อันเปนอุปสรรคตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา สวนการไดรับการ

สนับสนุนจากสวนกลาง และสวนทองถิ่นนั้น กลาวไดวา ทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา

ไมเคยไดรับการสนับสนุนจากทางสวนกลางและสวนทองถิ่นเชนเดียวกัน ท่ีเปนเชนนั้นเพราะทาง

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา เปนองคการที่มีความพรอมในหลายดาน ท้ังดานการวางแผน

งาน การบริหารงาน การดําเนินงาน และการใหความรวมมือกันระหวางองคการบริหารสวนตําบล

คุงตะเภา กลาวไดวาการปฏิสัมพันธกับหนวยงานจากสวนกลาง และสวนทองถิ่นนั้น มีเพียง

รูปแบบของการรวมกันจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ  

 ทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาของเรามีความพรอมหลายดาน จึงไมเกิดผล

กระทบใดจากการไมไดรับการสนับสนุนจากสวนกลาง และสวนทองถิ่น จะมีก็แตการจัดกิจกรรม

ในลักษณะของการบูรณาการรวมกันมากกวา อยางกรณีท่ีเราจัดกิจกรรมการออกเผยแพรความรู

  
ในดานสุขภาพ การปองกันโรคติดตอใหกับชาวบาน เราก็จะรวมกับทางสาธารณสุขจังหวัด 

หรือกรณีทีเราจัดกิจกรรมออกเผยแพรความรูดานการเกษตรใหกับเกษตรกร เราก็จะรวมกับ

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ อยางนี้เปนตน (บุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาของ

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ทานที่ 5, 2552: สัมภาษณ) 
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    5.4.1.2 ปจจัยภายนอกที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบ

ความสําเร็จที่จะกลาวถึงตอไป คือ การควบคุมดูแล และประเมินผลการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ จากการศึกษาขอมูลเชิงเอกสารพบวาการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของ

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภานั้น ไดมีกรมการสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซ่ึงเปนหนวยงาน

จากภายนอก เขามาทําหนาที่ประเมินผล การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคการบริหารสวน

ตําบลคุงตะเภา โดยจะมีการประเมินผลปละ 1 ครั้ง ซ่ึงกอนจะมีการประเมินนั้น ทางกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่นจะนําเอกสารที่อธิบายถึงเกณฑการประเมินผลการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติ มอบใหกับทางองคการบริหารสวนตําบลทุกตําบล 

 โดยเอกสารดังกลาวมีการจําแนกเกณฑการประเมินระดับการบริหารงานตามหลัก     

ธรรมาภิบาล ขององคการบริหารสวนตําบลออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนสวนของตัวชี้วัดตาม

หลักธรรมาภิบาล และสวนที่ 2 เปนสวนของตัวชี้วัดดานบทบาทการพัฒนาทองถิ่น ซ่ึงมีรายละเอียด

พอสังเขปดังตอไปนี้ 

 สวนที่ 1 ตัวชี้วัดตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 

หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวมของประชาชน หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 

โดยจะมีการหยิบยกตัวอยางใหทราบเปนบางสวนเริ่มจาก 

 หลักนิติธรรม มีตัวชี้วัด ไดแก การออกขอบังคับตําบลขององคการบริหารสวนตําบล

ไดเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น หรือไม และมีการ

เรียกรองเร่ืองการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล หรือไม 

 หลักคุณธรรม มีตัวชี้วัด ไดแก พนักงานองคการบริหารสวนตําบลมีการปฏิบัติงาน

ดวยความขยันขันแข็งและตรงตอเวลา หรือไม คณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลมีการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต หรือไม 

 หลักความโปรงใส มีตัวชี้วัด ไดแก องคการบริหารสวนตําบลมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารที่สําคัญที่ประชาชนควรทราบ เชน ขอบังคับตําบล ขอบังคับงบประมาณ และการจัดซื้อจัด

จาง ใหประชาชนไดรับทราบ หรือไม การเปดเผยขอมูลขาวสารมีวิธีการมากกวาหนึ่งวิธีการ 

หรือไม 

  หลักการมีสวนรวมของประชาชน มีตัวชี้วัด ไดแก องคการบริหารสวนตําบลไดเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจาง ผานการแตงตั้งตัวแทนชุมชนรวมเปน

กรรมการ หรือไม องคการบริหารสวนตําบลไดมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมสังเกตการณ

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือไม 
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  หลักความรับผิดชอบ มีตัวชี้วัด ไดแก องคการบริหารสวนตําบลมีกิจกรรมใหบริการ

ประชาชนนอกสถานที่ หรือจัดองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนที่เพื่ออํานวยความสะดวกแก

ประชาชนหรือไม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีการเขารวมประชุมสภาองคการบริหาร

สวนตําบลทุกครั้ง หรือไม 

 หลักความคุมคา มีตัวชี้วัด ไดแก การดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมขององคการ

บริหารสวนตําบลมีการจัดลําดับกอนหลังตามความจําเปนเรงดวน หรือไม องคการบริหารสวน

ตําบลไดมีการแตงตั้งสมาชิก หรือบุคคลอื่น เพื่อทําการติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณ

ขององคการบริหารสวนตําบล หรือไม 

 สวนที่ 2 ตัวชี้วัดดานบทบาทการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย ดานการพัฒนา

เศรษฐกิจ ดานการพัฒนาสังคม ดานการเมืองการบริหาร ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยจะมีการหยิบยกตัวอยางใหทราบเปนบางสวน 

เริ่มจาก  

 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัด ไดแก องคการบริหารสวนตําบลมีการสงเสริม

กิจกรรมเพื่อรณรงคปองกันยาเสพติด หรือไม และมีวิธีสงเสริมอยางไรบาง องคการบริหารสวน

ตําบลมีการจัดทําสถิติ หรือทะเบียนผูเปนโรคติดตอในพื้นที่ หรือไม 

 ดานการเมืองการบริหาร มีตัวชี้วัด ไดแก องคการบริหารสวนตําบลมีการจัดการ

สงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหแกประชาชน หรือไม ถามีใช

วิธีการใดบาง 

 ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีตัวชี้วัด ไดแก องคการบริหาร

สวนตําบลมีกิจกรรมรณรงคปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม หรือไม องคการบริหารสวนตําบลมีกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย น้ําเสีย 

หรือกิจกรรมขึ้นเพื่อจัดการสภาพแวดลอมของชุมชนหรือไม 

 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มีตัวชี้วัด ไดแก มีการกําหนดการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลในเรื่องของถนน ไฟฟาสาธารณะ การระบายน้ํา 

สะพาน ไวในแผนพัฒนาหรือไม การกอสรางถนน สะพานเปนไปตามท่ีกําหนดไวหรือไม 

 การประเมินผลในแตละตัวชี้วัด จะแบงผลออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 หมายถึง 

ระดับไมดี ผลคือ ไมผานเกณฑ ระดับที่ 2 หมายถึง ระดับพอใช ผลคือ ไมผานเกณฑ ระดับที่ 3 

หมายถึง ระดับดี ผลคือ ผานเกณฑ เมื่อทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดรับเกณฑการ

ประเมินดังกลาวจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาก็จะ

นําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในดานที่กําหนดใหอยูในเกณฑท่ีดี และมีโอกาสสูงในการผาน
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เกณฑการพิจารณาเรื่ององคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

  5.4.1.3  ปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติ คือ มีการแทรกแซงจากหนวยงานระดับบน  

 ในประเด็นดังกลาวนี้ จากการสัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญหลายทานแสดงความเห็น

สอดคลองกันวาตลอดระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามา ทาง

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไมเคยถูกแทรกแซงการปฏิบัติงานจากหนวยงานที่มีระดับสูง

กวา หรือจากหนวยงานอื่น เพราะแตละหนวยงานก็ลวนแตมีอํานาจหนาที่ตองรับผิดชอบของ

ตนเองอยูแลว จึงไมมีการมากาวกายหนวยงานอื่น 

 อยางไรก็ตามมีผูใหขอมูลสําคัญทานหนึ่ง ไดแสดงความเห็นตางออกไป โดยกลาว

วาทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ครั้งหนึ่งเคยถูกแทรกแซงการปฏิบัติงานจากหนวยงาน

อ่ืน หนวยงานดังกลาวเปนหนวยงานระดับอําเภอ แตไมสามารถเปดเผยชื่อหนวยงานได โดยผูให

ขอมูลสําคัญดังกลาวอางวาหนวยงานที่ทําการแทรกแซงนั้น ไดใชวิธีการออกคําสั่งเปนลายลักษณ

อักษรมาถึงองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ใหองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาจัดหา

งบประมาณเพื่อนําไปใชในการอุดหนุนงบประมาณของทางอําเภอ แตแทจริงแลวหนาที่ในการ

จัดหางบประมาณอุดหนุนดังกลาวเปนหนาที่ของทางอําเภอโดยตรง แตเนื่องจากทางอําเภอขาด

แคลนงบประมาณ และไมสามารถจัดหางบประมาณมาทดแทนไดทัน จึงมีการออกคําสั่งให

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาทําการจัดหางบประมาณอุดหนุนไปใหแทน  

 
 การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล อยางแรกตองคํานึงกอนวาเรามีอํานาจหนาที่ในการ

ปฏิบัติงานสวนนั้นหรือไม งานนั้นอยูในขอบขายความรับผิดชอบของเราหรือไม แต

หนวยงานที่เกี่ยวของบางหนวยงานก็ขาดความเขาใจตรงนี้ เมื่อเขาเล็งเห็นวาทางเรามี

ความสามารถในการจัดหางบประมาณ เขาก็ออกคําสั่งที่ไมสอดคลองกับอํานาจหนาที่ แตเรา

ก็ตองทําตาม เพราะไมสามารถขัดคําสั่งได (บุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาของ

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ทานที่ 4, 2552: สัมภาษณ)  

 

         5.4.2  ปจจัยภายในที่มีผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

     5.4.2.1 ปจจัยภายในที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบ

ความสําเร็จ ประเด็นแรกที่จะกลาวถึง เปนเรื่องของการมีภาวะผูนําของผูบริหาร ซ่ึงประกอบดวย 

การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized  Influence) การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration 
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Motivation) การกระตุนทางปญญา (Intellectual  Stimulation) และการคํานึงถึงปจเจกบุคคล 

(Individualized Consideration) 

        จากการทบทวนวรรณกรรมผูศึกษา พบวาการมีภาวะผูนําของผูบริหารเปนปจจัย

สําคัญในการสนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ จากการสัมภาษณ

ผูใหขอมูลสําคัญหลายทานมีการแสดงความเห็นที่สอดคลองกันถึงบุคลิกของอดีตนายกองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภาวาเปนผูท่ีมีความเชื่อมั่นในตนเองทั้งในเรื่องของการวางแผนงาน และ

การปฏิบัติงานโดยจะมีการวางแผนงานไวอยางรัดกุม มีแผน A แผน B ซ่ึงแผนงานที่วางไวนั้นจะมี

ความสอดคลองกับขอจํากัดบางประการที่เกิดจากทํางานรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบล

และประชาชนทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนเกิดความสบายใจ และใหการยอมรับ รวมไปถึงการใหความ

รวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลในที่สุด วิธีการวางแผนงานลักษณะนี้สงผลใหบุคลากร

ผูปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นวาการปฏิบัติงานนั้นจะประสบความสําเร็จ 

        ในสวนของการปฏิบัติงาน ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญ แสดงความเห็นวาอดีตนายก

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามีแนวทางการทํางานที่ควรแกการนํามาเปนแบบอยางเนื่องจาก

อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามีความทุมเทเอาใจใสในการทํางาน มาทํางานตรงเวลา 

มีความกระตือรือรนในการทํางาน และมักจะอยูเปนเพื่อนกับบุคลากรผูปฏิบัติงานจนถึงเวลาค่ํา เพื่อ

คอยอยูใหความชวยเหลือบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีอาจประสบกับปญหา และอุปสรรคขณะปฏิบัติงาน 

อีกทั้งอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลเองมีลักษณะของการใหกําลังใจ และสรางความมั่นใจใน

การปฏิบัติงานใหกับบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงลักษณะดังกลาวแสดงออกผานทางคําพูด ช่ืนชม และ

ใหความไวใจตอบุคลากร ผูปฏิบัติงาน ยกยองบุคลากรผูปฏิบัติงานวามีความสามารถ แสดงความ

เชื่อมั่นในตัวบุคลากรผูปฏิบัติงานวาจะสามารถฝาฟน และเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ไดอยางแนนอน 

ไมเพียงเทานั้น อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลยังแสดงออกถึงความตองการจะชวยเหลือ และ

ใหคําแนะนําปรึกษาชวยแกไขปญหา แกบุคลากรผูปฏิบัติงานเมื่อพบกับอุปสรรค ผานทางการ

ติดตามผลงานของบุคลากร ผูปฏิบัติงานอยางใกลชิด พรอมทั้งสอบถามถึงความกาวหนาในการ

ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ เมื่อบุคลากรผูปฏิบัติงานแจงตออดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลให

ทราบถึงปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทางอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลจะเขาไปมีสวนรวม

ในการวิเคราะห และหาแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคเหลานั้นโดยทันที ไมเคยเกี่ยงวาเปน

หนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรผูปฏิบัติงาน ไมใชของผูบริหาร 

 แนวทางการปฏิบัติงานของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลนี้ เปนการสรางขวัญ 

และกําลังใจแกบุคลากรผูปฏิบัติงานเปนอยางมาก  
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ย่ิงถาหากปญหาที่พนักงานไดรับเปนปญหาที่มีความเกี่ยวของกับมวลชน เกี่ยวของกับการ

ตัดสินใจ เกี่ยวของกับการใชจายงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้นก็ย่ิงมีความจําเปนที่ผมจะตองอยู

รวมกันกับพนักงาน เพื่อคอยใหคําแนะนําปรึกษาเขา เพื่อใหงานดําเนินตอไปได ตัวผมเองจะ

อยูที่ทํางานถึงหกโมงเย็น ทางพนักงานก็ทํางานของเขา ใครที่ทําเสร็จแลวก็กลับบาน การที่

ผมทํางานอยูกับเขาจนเย็นค่ํา ทําใหเปนผลดีเพราะถางานมีปญหาเขาจะมีคนชวยแกไข 

บางครั้งมีปญหาการทํางานจากนอกสถานที่ เชน ปญหาการทํานา ทางนักวิชาการเขามาแจง

กับผมที่องคการบริหารสวนตําบล ผมก็ออกไปพรอมกับนักวิชาการเลย ไปชวยเขาแกไปไป

สั่งการหนางานชาวบานจะไดสบายใจ (อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: 

สัมภาษณ) 

 

  บทใหสัมภาษณของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลขางตน สอดคลองกับบท

ใหสัมภาษณของบุคลากรผูปฏิบัติงานทานหนึ่ง ซ่ึงมีความเห็นวา “เวลาเจออุปสรรค จะมีการพูดคุย

กัน ใหคําปรึกษาตลอด อยูทํางานเปนเพื่อนกับเรา แมวาจะเปนเวลาเลิกงานแลว ซ่ึงหากชวงเวลา

ดังกลาวเราประสบปญหาในการทํางานทานจะคอยชวยเหลือคอยใหคําแนะนําปรึกษาเราทันที ทํา

ใหเรามั่นใจวา แมมีอุปสรรคเพียงใด เราก็จะทํางานสําเร็จได” (บุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับ

หัวหนาขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาทานที่ 4, 2552: สัมภาษณ) 

   นอกจากอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาจะมีการทําแผนงานและมี

วิธีการปฏิบัติท่ีดี แลวยังมีเปาหมายที่ชัดเจนในการบริหารงานอีกดวย กลาวคือ อดีตนายกองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภามีการดําเนินงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพที่เกิดจากการปฏิบัติงานเปน

หลัก เพราะเมื่อมีการทํางานของบุคลากรผูปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ความสําเร็จจากการ

ปฏิบัติงานก็ยอมจะเกิดงายขึ้น 

 เครื่องมือที่อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบล นําไปใชเพื่อใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพ ก็คือ การเลือกผูปฏิบัติท่ีมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานซึ่งเปนเรื่องของความ

ถนัดของแตละบุคคล หากบุคลากรผูปฏิบัติงานทานหนึ่งมีความรูความสามารถในดานคอมพิวเตอร

มากเปนพิเศษ ก็อาจจะตองมาทํางานในสวนของการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน

ตําบลคุงตะเภาผานระบบอินเตอรเน็ต เพื่อเปนประโยชนตอประชาชนในการสืบคนขอมูลของ

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา 

 ประเด็นขางตนที่กลาวถึงนั้นไดแสดงถึงการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณของอดีต

นายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดเปนอยางดีแลว ยังมีในอีกประเด็นหนึ่งที่ใหการ

สนับสนุนการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา นั่นก็

คือ ทัศนคติในเรื่องของการใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี โดยอดีตนายกองคการ
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บริหารสวนตําบลคุงตะเภาจะใชวิธีการแสดงตัวอยางใหเห็น และวากลาวตักเตือนบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน ถึงการปฏิบัติตัวในที่ทํางานไมวาจะเปนเรื่องของการไมทานอาหารวางในขณะที่

ปฏิบัติงานอยู การไมอานหนังสือพิมพ หรือเลนอินเตอรเน็ตในขณะปฏิบัติงาน หรือจะเปนการ

แสดงออกถึงความเอาใจใสประชาชนท่ีเขามาติดตอขอความชวยเหลือจากหนวยงาน 

 
พนักงานรุนแรก ๆ ที่ดํารงตําแหนงเปนหัวหนาฝายจะมีอายุนอย ทําใหผมแนะนําหรือ

ตักเตือนเขาถึงวิธีการปฏิบัติตัวในที่ทํางานไดงายขึ้น อยางเชน บางทีจะมีการทานขนมที่โตะ

ทํางานบาง เลนอินเตอรเน็ตบาง อานหนังสือพิมพในเวลางานบาง ตรงนี้เราก็จะตักเตือนเขา 

และเราก็ตองทําตัวเปนแบบอยางใหเขาดูดวย วาเราก็ไมทําแบบนั้นเหมือนกันนะ เมื่อเขาเห็น

อยางนั้น เขาก็จะเชื่อเรา และทําตามเรา อยางบางครั้งมีชาวบานเขามาติดตอกับเรา ก็ตองให

ความสนใจเขา ดูแลเขา ถามเขาวามาติดตอเรื่องอะไร มีอะไรใหเราชวยเหลือไดบาง ปฏิบัติตอ

เขาดี ๆ ดวยรอยยิ้มเมื่อเราทําแบบนี้ พนักงานเขาก็จะทําตามเรา และทําเปนนิสัย เมื่อถึงเวลาที่

เปดรับพนักงานใหม คือจะเปดรับปละ 2-3 คน พนักงานรุนพี่เขาก็จะแนะนํารุนนองอยางที่เรา

แนะนําเขาไว รุนนองเห็นรุนพี่ทําเปนแบบอยาง และเราก็ทําดวย เขาก็จะทําดี ทําเปนนิสัย

เหมือนรุนพี่เขา (อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: สัมภาษณ) 

 

 นอกจากการถายทอดพฤติกรรมในเชิงการสรางวัฒนธรรมองคกรใหกับบุคลากร

ผูปฏิบัติงานแลว อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ยังมีแนวทางในการถายทอด

วิสัยทัศนในการทํางานของตนเองใหกับบุคลากรผูปฏิบัติงาน โดยใชวิธีการแบงขอบเขตอํานาจของ

บุคลากรผูปฏิบัติงานออกเปนประเภท และพิจารณาวาบุคลากรผูปฏิบัติงานประเภทใดควรไดรับ

วิสัยทัศนในระดับใด ผานวิธีการใด ซ่ึงอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา เปรียบใหเห็น

ภาพวาวิธีการนี้เหมือนกับไขดาว คือตนเองเปนหัวหนาเปรียบเสมือนไขแดงที่อยูตรงกลาง มีวงแห

วนรอบไขแดงเปนวงแหวนที่ 1 เปรียบเสมือนหัวหนางาน และวงแหวนรอบที่ 2 เปนไขขาว 

เปรียบเสมือนบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน โดยการถายทอดวิสัยทัศนของอดีตนายกองคการบริหาร

สวนตําบลคุงตะเภา ท่ีเปรียบเสมือนเปนไขแดงนี้ จะกระทําตอหัวหนางานที่เปรียบเสมือนเปนวง

แหวนรอบที่ 1 เพียงระดับเดียวเทานั้น และจะใชวิธีการถายทอดวิสัยทัศนในการทํางานผานทางการ

พูดคุยกันในชวงเชาของแตละวัน ระหวางการรวมกันทานกาแฟ อันเปนบรรยากาศที่ผอนคลาย และ

ใหความรูสึกเปนกันเอง ในสวนของการถายทอดวิสัยทัศนในการทํางานไปยังวงแหวนรอบที่ 2 ซ่ึง

เปรียบเสมือนบุคลากรในระดับปฏิบัติงานนั้น เปนหนาที่ของหัวหนางาน หรือ วงแหวนรอบที่ 1 

จะตองเปนผูดําเนินการตอไป 
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 หากกลาวถึงการสรางแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ และสรางกําลังใจในการทํางานของ

อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาที่มีตอบุคลากรผูปฏิบัติงาน พบวาพฤติกรรมการ

แสดงออกที่มีความชัดเจนของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ไดแก การพูดโนมนาว

ใจใหบุคลากรผูปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นในตนเอง ท้ังในดานของความสามารถในการทํางาน และ

การมีความสําคัญตอหนวยงาน โดยอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ไดใหความสําคัญ

ตอบุคลากรผูปฏิบัติงานในทุกตําแหนงหนาที่ และมักจะกลาวเสมอวาบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกทาน

ลวนมีความสําคัญเปนอยางมากตอหนวยงาน หากบุคคลในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งขาดหายไป 

องคกรก็ไมสามารถดํารงอยูได 

 
 ตัวผมเองจะคอยใหกําลังใจกับพนักงานอยูเสมอ พยายามพูดคุยกับเขา เพราะเราก็เขาใจวาเขา

มาทํางานตรงนี้มันคอนขางจะหนัก อาจทอถอยบาง เราก็จะพยายามบอกเขาวา ใหเขาเขมแข็ง 

อดทน หากทางองคกรขาดคนมีความสามารถมากอยางเขาไปตองลําบากมาก ผมจะให

ความสําคัญกับทุกคน แมแตแมบานก็ตองใหเกียรติเขา ใหความสําคัญกับเขา เพราะถาไมมีเขา 

สถานที่ทํางานในองคกรก็จะไมสะอาด ไมสวยงาม พนักงานก็จะไมมีความสุขในการทํางาน 

(อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: สัมภาษณ) 

 

 แมวาจะมีการใหกําลังใจ และสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน แตอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาก็ไมลืมที่จะเขมงวดกับการตั้ง

มาตรฐานในการทํางาน โดยจะตั้งมาตรฐานในการทํางานของบุคลากรผูปฏิบัติงานไวสูง

พอสมควร ท่ีเปนเชนนั้นก็เพื่อใหบุคลากรผูปฏิบัติงานไดรับการกระตุนใหมีความกระตือรือรนใน

การปฏิบัติงาน บุคลากรผูปฏิบัติงานสวนใหญใหขอมูลที่สอดคลองกันในกรณีของการตั้ง

มาตรฐานในการปฏิบัติงานข้ันสูงของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาวา “ถามีการตั้ง

มาตรฐานไวสูง คือตองใหไดงานในระดับนี้ข้ึนไป ตองมีการทํางานที่ดีตองแกไขนอยที่สุด 

มาตรฐานตรงนี้จะทําใหเรามีแรงกระตุนในการทํางาน เราก็จะกระตือรือรนมากขึ้น” (บุคลากร

ผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ทานที่ 5, 2552: สัมภาษณ)  

 อยางไรก็ตามไดมีบุคลากรผูปฏิบัติงานบางสวนมีความเห็นวา การตั้งมาตรฐานที่สูง

จนเกินไป เปนการสรางแรงกดดันในการทํางาน และสงผลใหเกิดภาวะความเครียด ทําลาย

บรรยากาศในการทํางาน 

 บอยครั้งที่อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาแสดงใหบุคลากร

ผูปฏิบัติงานเห็นวาการทํางานโดยใชเงินภาษีของประชาชนตองตระหนักถึงผลประโยชนของ

ประชาชนเปนหลัก ไมใชคํานึงถึงความสะดวกสบายของบุคลากรผูปฏิบัติงานเปนหลัก แมวา
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องคการบริหารสวนตําบลอื่น ๆ จะมีการจัดหาซื้อรถประจําตําแหนงใหกับอดีตนายกองคการ

บริหารสวนตําบล และบุคลากรผูปฏิบัติงานระดับหัวหนา แตอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบล

คุงตะเภาไมปฏิบัติเชนนั้น เพราะเล็งเห็นวา ตนเอง และบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกทาน ตางก็มีพาหนะ

เปนของตนเองอยูแลว หากตองมีรถประจําตําแหนงอีก จะเปนการสิ้นเปลือง และไมเกิดประโยชน

ใด ๆ ตอประชาชน ซ่ึงทางบุคลากรผูปฏิบัติงานตางก็เขาใจ และเห็นชอบกับอดีตนายกองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภา เมื่อไมไดนํางบประมาณไปจัดซื้อรถประจําตําแหนงแลว ก็จะมี

งบประมาณคงเหลือ อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาจึงนํางบประมาณดังกลาวนี้ไป

ซื้อรถกระบะเพื่อใชในการเก็บขยะใหกับประชาชน สวนงบประมาณที่เหลือจึงนําไปสมทบกับ

งบประมาณสวนอื่นเพื่อไปใชในการบริหารจัดการตอไป 

 โดยปกติรถเก็บขยะขององคการบริหารสวนตําบล จะใชรถหกลอ เพราะปริมาณของ

ขยะในชุมชนมีมาก แตในตําบลคุงตะเภามีปริมาณของขยะนอย เพราะองคการบริหารสวนตําบลคุง

ตะเภาไดมีการรณรงคใหประชาชนทําการคัดแยกขยะกอนนํามาทิ้ง ขยะประเภทขวด กลอง 

กระปอง ก็นําไปขาย ขยะประเภทเศษอาหารก็นําไปหมักเพื่อทําปุย สวนขยะที่นําไปใชประโยชน

ไมไดแลวจึงนํามาทิ้ง สงผลใหปริมาณขยะมีไมมาก ไมจําเปนตองใชรถหกลอขนขยะ ใชรถกระบะ

ก็เพียงพอ  

 
 ผมมีนโยบายใหใชถุงขยะแทนถังขยะ คือชาวบานเขาตองมีการคัดแยกขยะกอนจะนํามาทิ้ง 

เชน ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก โฟม กลองกระดาษ ก็ตองแยกไวขาย สวนเศษอาหาร เปลือก

ผลไมก็ใหเอาไปหมักไวทําปุย หรือไปเทไวใตตนไมเปนปุยก็ได ขยะที่เหลือจากนั้นก็เอามา

ใสถุงทิ้ง ทางเราก็จะเอารถกระบะไปเก็บขยะที่หนาบาน พอทําแบบนี้ขยะก็จะมีปริมาณ

นอยลง ไมจําเปนตองใชรถหกลอ (อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: 

สัมภาษณ) 

 

 ในแตละครั้งที่ทางองคการบริหารสวนตําบลประสบกับปญหา และอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงาน อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาจะใชวิธีการเรียกบุคลากรผูปฏิบัติงานใน

ระดับหัวหนาเขาประชุมเพื่อชี้แจงใหทราบถึงปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซ่ึงเปนเปนการประชุม

ในลักษณะของการสอบถามความคิดเห็นถึงแนวทางการแกไขปญหา และอุปสรรคที่ประสบอยูจาก

บุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนางาน นับวาเปนอีกหนึ่งวิธีการกระตุนทางปญญาใหกับ

บุคลากรผูปฏิบัติงานผานการรวมกันแสดงความเห็น การวิเคราะหปญหาวาเกิดจากอะไร บุคลากร

ผูปฏิบัติงานระดับหัวหนาแตละทานจะมีแนวทางการจัดการกับปญหาอยางไร และวิธีใดเปนวิธีท่ีดี
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ท่ีสุดในการนํามาปรับใชเปนรูปธรรม โดยบุคลากรผูปฏิบัติงานระดับหัวหนาทานหนึ่งไดกลาวถึง

วิธีการรวมแสดงแนวทางในการแกไขปญหา และอุปสรรคแตละดานใหฟงวา  

 
บรรยากาศไมเรียกไดวาเปนการประชุมเสียทีเดียว แตจะเปนทํานองเรียกพนักงานระดับ

หัวหนาเขาพบในหองของทานนายกประมาณ 5-6 คน เพื่อปรึกษาหารือกันมากกวา ทางทาน

นายกจะแจงใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้น และใหแตละคนแสดงความคิดเห็นวาควรจะทํา

อยางไร ใครเห็นดวยก็สนับสนุนกันไป ใครคัดคานก็แสดงเหตุผลมาและชวยกันเลือก

ทางออกที่ดีที่สุด (บุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาขององคการบริหารสวนตําบลคุง

ตะเภา ทานที่ 4, 2552: สัมภาษณ) 

 

  แนวทางในการวิเคราะหปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นของอดีตนายกองคการบริหาร

สวนตําบลคุงตะเภาที่นํามาปรับใชกับองคกรนั้น นอกจากจะใหบุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับ

หัวหนาเขารวมวิเคราะหปญหาแลว บางครั้งอาจมีการเชิญเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นเขามารวมใน

การวิเคราะหปญหาดวย ซ่ึงการจะเชิญเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นเขามารวมวิเคราะหปญหาหรือไม

นั้น ข้ึนอยูกับปญหา และอุปสรรคที่พบวามีความเกี่ยวของในวงกวางหรือไม  

 
เราตองนําประเด็นที่อาจจะเปนปญหามาพูดคุยกันกอนวาเปนอยางไร เวลาเราจะแกไขปญหา

ก็ตองใหตรงกับเปาหมายในใจของเรา บางครั้งปญหาเกี่ยวของกับสาธารณสุข เราก็ตองเชิญ

บุคคลจากหนวยงานเขามารวมเสนอแนวทางแกไขดวย บางครั้งเกี่ยวกับการศึกษา เราก็ตอง

เชิญครู อาจารยมาแสดงความเห็นรวมกัน แนวความคิดที่ผานทางสาธารณสุขบาง ทางครู

อาจารยบาง ทางนักวิชาการบาง ก็จะกลายเปนแนวความคิดของพวกเรา เปนแนวทางแกไข

ปญหา และอุปสรรคขององคกร (อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: 

สัมภาษณ) 

 

  การบริหารงานดวยความเอาใจใส ทุมเท และใหความสําคัญกับบุคลากรผูปฏิบัติงาน

ทุกฝายทุกระดับของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาสงผลใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน

รับรูถึงความหวงใย ความเปนกันเอง และมีความรูสึกเหมือนไดรวมทํางานกับพี่นองมากกวาจะเปน

การรวมทํางานกับเจานาย และลูกนอง ซ่ึงนับวาเปนการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลท่ีมีตอ

บุคลากรผูปฏิบัติงานของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา การทํางานรวมกันแบบพี่

แบบนองนี้ สรางความสนิทสนมระหวางผูรวมงานไดมาก ถึงขั้นมีการพูดคุยใหคําปรึกษากัน

ระหวางหัวหนางาน และผูรวมงานในเรื่องสวนตัว หรือเรื่องครอบครัวได ซ่ึงความสนิทสนมนี้เปน

ผลดีตอการปฏิบัติงาน เพราะเมื่อมีหัวหนางาน และผูรวมงานที่คอยรับฟงการปรับทุกข เปนคูคิด
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ชวยเหลือกันในเรื่องสวนตัว บุคลากรผูปฏิบัติงานจะมีความผอนคลาย สบายใจ ไมรูสึกโดดเดี่ยว 

และมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
ผมจะคอยไถถามสารทุกขสุกดิบกับพนักงานเสมอ เรื่องสุขภาพบาง เรื่องครอบครัวบาง 

เพราะอยากใหเขารูสึกวาเราใสใจเขา หวงใยเขา ใหเขามองเราเปนพี่นอง เปนครอบครัว

เดียวกัน มากกวาจะมองเปนเจานาย ในบางกรณีที่เปนพนักงานระดับปฏิบัติงานที่เปนผูหญิงก็

ตองใหหัวหนางานเขาที่เปนผูหญิงเหมือนกันไปดูแล (อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุง

ตะเภา, 2552: สัมภาษณ) 

 

  บุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาทานหนึ่งไดแสดงความเห็นสอดคลองกับ

ประเด็นนี้ดวยเชนกัน  

 
แมอยูในฝายของหัวหนาการคลัง แตก็ดูแลหวงใยลูกนองเหมือนเขาเปนคนในครอบครัวของ

เรา เราตองรูจักสังเกตเขา เพราะบางทีเขามีปญหามาอาจไมบอกเราตรง ๆ เราตองใสใจเขา ถา

เรายิ่งถาเห็นเขาซึม ๆ ตองรีบไถถามวาเปนอะไร มีอะไรไมสบายใจ เขาก็จะกลาพูดคุยกับเรา 

ปรับทุกขกับเรา เราก็ตองรับฟง และแนะนําชวยเหลือเขา อยางนอยก็ตองใหกําลังใจเขา สราง

ความเขาใจกับเขา หากเราจะคิดวาเรื่องงานกับเรื่องสวนตัวตองแยกกันใหได แตในความเปน

จริงมันไมสามารถแยกกันได มันตองไปควบคูกัน หากมีปญหาครอบครัว มีปญหาในเรื่องการ

ทํางาน สภาพจิตใจยอมไมพรอมกับการทํางาน บางทีก็ตองเรียกมาคุยเปนการสวนตัว เพราะ

อยากใหเขามีความสุขในการทํางาน (บุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาขององคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภา ทานที่ 5, 2552: สัมภาษณ) 

 

 ไมเพียงแตจะสรางความรูสึกถึงการเปนครอบครัวเดียวกันใหกับบุคลากร

ผูปฏิบัติงานแลว อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภายังใหการสนับสนุน และสงเสริม

บุคลากรผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถพิเศษ อันเปนประโยชนตอหนวยงาน หรือองคการอีกดวย 

“พนักงานที่มีความโดดเดน เราก็ตองชมเชยใหกําลังใจ แลวก็ยกยอง ชมในที่ประชุม สวนใหญเราก็

จะกินขาวกัน แลวก็จะเปนพวกโบนัส การเล่ือนขั้น” (อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา

, 2552: สัมภาษณ)  
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   บุคลากรผูปฏิบัติงานทานหนึ่งไดกลาวถึงประเด็นนี้วา  

 
บุคคลที่โดดเดน ก็จะมีประกาศใหเลื่อนขั้นเลื่อนโบนัส แตสวนใหญไมคอยมีการอบรม

เพิ่มเติมความสามารถ แตจะเปนการเรียนรูกันเองมากกวา อยางในเรื่องคอมพิวเตอร ทานจะ

ใหงานที่เหมาะสมกับคน จะใหคนใชคอมพิวเตอรเปนทํามากกวา ไมไดไปพยายามใหคนใช

คอมพิวเตอรไมเปน มาทําใหเปน (บุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาขององคการบริหาร

สวนตําบลคุงตะเภา ทานที่ 4, 2552: สัมภาษณ) 

 

 5.4.2.2 ปจจัยภายในที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบ

ความสําเร็จประเด็นตอไปที่จะกลาวถึง เปนเรื่องของการใหการยอมรับ และสนับสนุนการนําหลัก

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของผูบริหาร  

 จากการสัมภาษณอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาผูเปนนายกองคการ

บริหารสวนตําบล พบวาอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามีทัศนะตอการนําหลัก     

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในหนวยงานวาการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัตินั้นเปนผลดีตอหนวยงาน 

เพราะเปนการสรางความภาคภูมิใจใหกับบุคลากรผูปฏิบัติงานอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมี

การทํางานรวมกันอยางสามัคคี มีการทุมเทอยางเต็มที่ในการทํางาน และผลที่ไดรับคือ การไดรับ

รางวัล แตอีกนัยหนึ่ง การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติก็มีผลกระทบในดานลบตอบุคลากร

ผูปฏิบัติงานบางสวนเชนกัน 

 
พนักงานสวนใหญเขาก็เต็มใจที่เรานําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ แตพนักงานในระดับลาง

บางคนก็มีความรูสึกทอแท และพร่ําบนวาทําไมตองทํางานหนักขนาดนี้ ที่แยกวานั้น คือ 

พนักงานบางคนกลับมีความคิดเห็นวาตัวผมตองการใหเขาทํางานหนักเพื่อผมจะไดหนาไดตา

จากการไดรางวัล บางทีพนักงานระดับลางบางคนก็คิดเปรียบเทียบการทํางานหนักของตนเอง 

กับการทํางานของพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ที่ต้ังอยูใกลเคียงกัน แลวพร่ํา

บนวาองคการบริหารสวนตําบลนั้นทํางานงาย ๆ สบาย ๆ ไมตองมีพิธีรีตองมากมาย ทําไมเขา

ตองลําบากขนาดนี้ แตเมื่อพิจารณาโดยรวมแลวพนักงานที่พร่ําบนจะเปนพนักงานสวนนอย 

แตพนักงานสวนใหญเขาก็เขาใจตรงนี้ (อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: 

สัมภาษณ) 

 

  อยางไรก็ตาม อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดยืนยันวา การนําหลัก

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในหนวยงานเปนผลดีมากกวาผลเสีย และการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

นั้นมีความเหมาะสมในการนํามาใชในหนวยงาน  
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ในความเปนจริงแลวสมควรอยางยิ่งที่จะนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติกับทุกหนวยงานของ

ทางราชการ เพราะวาประชาชนไดรับผลประโยชนสูงสุดจากการบริหารแบบธรรมาภิบาล คือ 

ไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคกัน ไมแบงกลุมแบงกอน ปญหาของชาวบานก็ไดรับการแกไข

อยางเหมาะสม เพราะมีการบริหารงานแบบมีสวนรวม (อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบล

คุงตะเภา, 2552: สัมภาษณ) 

 

 5.4.2.3 ปจจัยภายในที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบ

ความสําเร็จ ที่มีความสําคัญประเด็นตอมา เปนเรื่องของความพรอมทางดานทรัพยากร ดานการเงิน 

และบุคลากร รวมไปถึงความเพียงพอของขอมูลขาวสาร  

 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา ทรัพยากรที่ใชในหนวยงานจะไมมีการ

ขาดแคลน เพราะนายกองคการบริหารสวนตําบลใหความดูแลเอาใจใสเรื่องนี้อยูเสมอ สอดคลอง

กับความเห็นของบุคลากรผูปฏิบัติงานทานหนึ่งที่ช่ืนชมอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุง

ตะเภาตอการดูแลเอาใจใสในประเด็นดังกลาววา  

 
หากเกี่ยวกับเรื่องวัสดุอุปกรณตาง ๆ ทางนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสนับสนุนอยาง

เต็มที่ เขามักจะบอกอยูเสมอวา หากวัสดุอุปกรณที่ใชในการทํางานมีอยูครบถวน พนักงานจะ

ไมพบกับความยุงยากในการทํางาน เพราะถาทํางานแลวมาติดตรงนั้นไมมีตรงนี้ไมเพียงพอ 

มันก็ไมสนุก ไมมีอารมณจะทํางานตั้งแตทํางานมาจะไมมีการขาดแคลนเพราะเขาจะ

เตรียมการเรียบรอย (บุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาขององคการบริหารสวนตําบลคุง

ตะเภา ทานที่ 5, 2552: สัมภาษณ) 

 

  หากกลาวถึงดานงบประมาณ จากการใหสัมภาษณอดีตนายกองคการบริหารสวน

ตําบลคุงตะเภาไดใหการยืนยันวา องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ไดรับงบประมาณคอนขางที่

จะมากกวาองคการบริหารสวนตําบลอื่น โดยในสวนของจังหวัดอุตรดิตถ มีองคการบริหารสวน

ตําบลที่ไดรับงบประมาณสูงมาก ราว ๆ 3 องคการบริหารสวนตําบล และองคการบริหารสวนตําบล

คุงตะเภาเปนหนึ่งในองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับงบประมาณสูงนั้น เปนผลใหทางองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภามีงบประมาณเพียงพอตอการนําไปใชพัฒนาตําบลคุงตะเภา แตเมื่อถาม

ถึงงบประมาณที่นําไปใชในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลวาดานใดมีการใชงบประมาณสูงสุด 

ทางอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาเองก็ไมสามารถหาขอสรุปได โดยใหเหตุผลวา

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในทุกดานลวนแลวแตมีความเกี่ยวของกัน การที่จะระบุใหชัดเจน

ไปเลยวาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขอใดใชงบประมาณสูงสุดจึงเปนสิ่งที่ไปไดยาก 
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 อยางไรก็ตาม มีบุคลากรผูปฏิบัติงานจํานวนหนึ่ง มีความเห็นตรงกันวา การปฏิบัติ

ตามหลักธรรมาภิบาลดานการมีสวนรวม ใชงบประมาณมากที่สุด เพราะมีความเกี่ยวของกับการ

ประชาสัมพันธ การจัดทําปาย การจัดการดานเอกสาร แผนพับ สปอรตโฆษณา ซ่ึงอาจจะตองมี

คาอาหาร คาของวางที่จัดใหกับผูเขามามีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภารวมอยูดวย 

 ในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภานี้          

มีบุคลากรผูปฏิบัติงานหลายทานแสดงความเห็นวา ทางหนวยงานขาดแคลนบุคลากรผูปฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะผูชํานาญทางดานกฎหมาย และทางดานสาธารณสุข และในจํานวนบุคลากรผูปฏิบัติงาน

ท่ีมีอยูในขณะนั้น หลายทานขาดความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร แมวาจะมีบุคลากร

ผูปฏิบัติงานหลายทานแสดงความเห็นตรงกันในประเด็นดังกลาว แตทางอดีตนายกองคการบริหาร

สวนตําบลคุงตะเภากลับใหการยืนยันวา ทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาในสมัยที่ตนเองยัง

ดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาอยูนั้น ไมมีรายงานการขาดแคลน

ผูชํานาญการในสวนของบุคลากรผูปฏิบัติงานในดานกฎหมาย สาธารณสุข หรือผูท่ีมีความสามารถ

ทางการใชคอมพิวเตอรแตอยางใด เนื่องจากบุคลากรผูปฏิบัติงานสวนใหญจะปฏิบัติงานแทนกันได  

 
ผมจะใชระบบของบริษัทเขามา ดังนั้นการขาดแคลนบุคลากรจะไมเกิดขึ้น สมัยที่เปนผม

นายกองคการบริหารสวนตําบลอยูน้ันจะมี 5 สวน คือ สํานักปลัด การคลังโยธา สวัสดิการ

สังคม และสาธารณสุข แลวก็มีหัวหนา แค 3 คน ปลัดก็จะควบสาธารณสุข การคลังก็จะควบ

สวัสดิการสังคม กรมโยธาก็จะควบคุม ดูแล สั่งการในสวนของเขา ถามวาขาดแคลนพนักงาน

ไหม ตอบไดวาไมขาดแคลนแนนอนเพราะสมัยนั้นงานที่ทํายังไมลนมือ (อดีตนายกองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: สัมภาษณ) 

 

 การสืบหาขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคการ ทาง

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามีการสืบหาขอมูลทั้งจาก แหลงปฐมภูมิ และทุติยภูมิ คือจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ จากการสอบถามโดยตรงจากชาวบาน จากการสืบคนทางอินเตอรเน็ต “ขอมูล

ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน สวนใหญเราจะทําการขอหนังสือจากทางอําเภอ ทางจังหวัด บางครั้งก็

สืบหาขอมูลจากอินเตอรเน็ตโดยจะนําออกมาใชเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของเทานั้น” (บุคลากร

ผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ทานที่ 5, 2552: สัมภาษณ) 

 5.4.2.4  ปจจัยภายในที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบ

ความสําเร็จ อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญคือการกําหนดบทลงโทษ และการใหรางวัลอยางเปน

ระบบ  
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 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูศึกษาพบวาหากหนวยงานใดมีการกําหนดบทลงโทษ 

และใหรางวัลแกผูปฏิบัติงานอยางเปนระบบ จะเปนปจจัยสนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติประสบความสําเร็จ แตจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญหลายทานไดแสดงความเห็น

สอดคลองกันวาในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภานั้น ไมไดมีการกําหนดบทลงโทษ และ

แนวทางการใหรางวัลแกบุคลากรผูปฏิบัติงานอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร ในการลงโทษสวน

ใหญบุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาจะใหวิธีการวากลาวตักเตือน หรือเรียกเขาพบเปนการ

สวนตัวเพื่อสอบถามถึงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานที่บกพรองของบุคลากรผูปฏิบัติงานที่

เกิดขึ้นวามีสาเหตุมาจากเรื่องใด พรอมทั้งมีการใหคําปรึกษาเพื่อชวยเหลือในการหาแนวทางแกไข

ปญหา แกบุคลากรผูปฏิบัติงานนั้นดวย ท่ีเปนเชนนี้เพราะบุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนา 

และบุคลากรผูปฏิบัติงานระดับปฏิบัติงานตางมีความสนิทสนมกัน จึงปฏิบัติตอกันเหมือนทุกคนคือ

คนในครอบครัว อีกทั้งผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาแตละทานตางมีทัศนคติวา ลูกนอง

เปรียบเสมือนลูกหลาน หากเขาทํางานบกพรองก็ตองใหคําแนะนําปรึกษา และชวยกันแกไขปญหา 

หากเปนปญหาในเรื่องงานก็จะมีการแนะนําเพิ่มเติมให และหากเปนเรื่องสวนตัว เชน เรื่องลูก เรื่อง

ภรรยา สามี ก็จะคอยรับฟงและใหกําลังใจ ทัศนคติเชนนี้สืบเนื่องมากจากความเชื่อของอดีตนายก

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาวาหากบุคลากรผูปฏิบัติงานจะมีผลงานที่ดีได ตองเปนบุคลากร

ผูปฏิบัติงานมีความพรอมทางดานสุขภาพจิต และสุขภาพกาย  

 
เราไมไดทํางานคนเดียว เพราะฉะนั้นเวลาลูกนองของเราประสบปญหาเราก็ตองใหความ

ชวยเหลือเขา บางทีพนักงานมาใหมเขายังเด็กอยู พบปญหาในการทํางานบาง มีปญหา

ครอบครัวบาง ก็ตองเรียกมาคุยเปนการสวนตัว ใหกําลังใจเขา เรื่องบางเรื่องเขาอาจไมอยาก

เปดเผย เราก็เขาใจและพยายามใหกําลังใจเขามาก ๆ เขาจะไดมีกําลังใจทํางาน (บุคลากร

ผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ทานที่ 5,  2552: 

สัมภาษณ) 

 

 ในสวนของการใหรางวัลนั้น ทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไมไดมีการตั้ง

กฎกติกาไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรวาหากปฏิบัติงานไดในระดับดีเพียงใด จึงจะไดรางวัล 

เปนเงิน เปนใบประกาศนียบัตรความดี ความขยัน แตถาหากบุคลากรผูปฏิบัติงานทานใด

ปฏิบัติงานในระดับดี ขยัน และเปนที่รักของผูรวมงาน ทางบุคลากรระดับหัวหนา โดยเฉพาะนายก

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาจะมีการกลาวชมเชยบุคลากรผูปฏิบัติงานนั้นในที่ประชุม และมี

การพิจารณาเลื่อนขั้นให เพื่อเปนกําลังใจแดบุคลากรผูปฏิบัติงานที่มีความตั้งใจ ทุมเทใหกับการ

ปฏิบัติงาน และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงาน “พนักงานที่มีความดีความเดนในตัวเอง เราก็
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จะตองชมเชยเขา ใหกําลังใจเขา ยกยองเขาในที่ประชุมวาเขาเปนตัวอยางที่ดีแกพนักงานคนอื่น 

แลวจะมีการพิจารณาโบนัส หรือการเลื่อนขั้นใหเขา เพื่อใหเขามีกําลังใจในการทําสิ่งดี ๆ ใหกับ

องคกร” (อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: สัมภาษณ) 

           5.4.2.5  ปจจัยภายในที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบ

ความสําเร็จ ประเด็นสุดทายที่จะกลาวถึง คือ การมีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารและผูนํานโยบายไปปฏิบัติ จากการศึกษาพบวาผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลคุง

ตะเภามีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล แตในสวนของผูนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ คือ 

บุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนา มีเพียงสองทาน จากหกทาน ท่ีมีความรูความเขาใจในหลัก            

ธรรมาภิบาลเพียงบางสวน เชน หลักความโปรงใส และหลักการมีสวนรวม ซ่ึงผลการศึกษานี้แสดง

ใหเห็นวาบุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาสวนใหญขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา

ในขณะที่อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาดํารงตําแหนงเปนนายกองคการบริหาร

สวนตําบลคุงตะเภาอยูนั้น ยังขาดความรู ความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล และการขาดความรู ความ

เขาใจในหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนานี้ อาจสงผลกระทบดานลบใน

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

 5.4.2.6 ปจจัยภายในที่เปนอุปสรรคตอการประสบความสําเร็จของการนําหลัก     

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ คือ การตอตานจากผูนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ รวมถึงการมีทัศนคติ 

และพฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

 อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภากลาวถึงพฤติกรรมของบุคลากร

ผูปฏิบัติงานบางสวนวา มีการแสดงออกถึงความไมพอใจในการปฏิบัติงานออกมาในรูปแบบของ

การพร่ําบนเพราะงานมีมาก และมีการเปรียบองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา กับองคการบริหาร

สวนตําบลอื่น ๆ ถึงจํานวนงานที่มีมากกวา ถึงขั้นตั้งกลุมตอตานตนเอง แตตนเองก็เขาใจ และไมมี

ความกังวลวากลุมดังกลาวจะเปนอุปสรรคในการทํางาน เพราะเปนกลุมบุคลากรผูปฏิบัติงาน

จํานวนนอย  

 อยางไรก็ตาม อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดมีการพูดคุยปรับความ

เขาใจในเรื่องของการปฏิบัติงานตอบุคลากรผูปฏิบัติงานเหลานั้น เพื่อบรรเทาความอึดอัดคับของใจ

ของบุคลากรผูปฏิบัติงานดังกลาว 

 
ในบางครั้งเขาก็นําเรื่องการทํางานไปพูดกับชาวบาน กับคนในทองถิ่น หรือถึงขั้นไปพูดกับ

พอ แมเขาก็มี พอพอ แมเขาไดฟงอาจเกิดความรูสึกวาเราไมดูแลลูกเขาใหลูกเขาทํางานหนัก

จนเกินไป เปนเพราะพนักงานสวนใหญเปนคนในพื้นที่ เมื่อมีการทํางานที่เขมงวด เขาก็จะ

รูสึกวาเรากดดันเขามากจนเกินไป...แตผูบริหารชุดใหม (ชุดปจจุบันที่กําลังปฏิบัติหนาที่อยู) 
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เขาใชนโยบายหาเสียงทํานองวา ตอไปพนักงานองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาจะไมตอง

ทํางานหนักเหมือนที่ผมใหเขาทํา ถาผมไมไดดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล

คุงตะเภาแลวพนักงานจะทํางานกันอยางสบาย ๆ ซึ่งตอนนี้ก็สบายจริง ๆ คือ ไมมีอะไรทํากัน

เลย ปญหาของชาวบานก็ไมไดรับการแกไข อยางเชน นํ้าประปาไมพอใช ไมทั่วถึงทําใหสวน

ของพนักงานบางคนก็เริ่มไมอยากอยู เพราะมันตองผานขั้นตอนจะสั่งการโดยตรงไมไดความ

ภาคภูมิใจในตัวเองของพนักงานที่เคยมีก็ลดลง (อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา, 

2552: สัมภาษณ) 

 

 อยางไรก็ตามมีผูนําชุมชนทานหนึ่งแสดงความเห็นถึงพฤติกรรมตอตานการนําหลัก

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากรผูปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาวาพฤติกรรม

การตอตานดังกลาว มีสาเหตุจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมของอดีตนายกองคการ

บริหารสวนตําบลนั่นเอง 

 
พนักงานในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามีหลายคนเคยมาพูดคุยกับผมวาเขาไมเต็มใจ

ไมสะดวกใจ อึดอัดใจในการทํางานกับอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ที่เปน

แบบนี้เพราะอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาเขามีความเขมงวดในการ

ปฏิบัติงานมากจนเกินไป รวมถึงมีการตั้งมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวสูงกระทั่งแปรเปลี่ยน

เปนความกดดันใหกับพนักงาน อีกทั้งอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามี

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน แบบทํางานเอาหนา โดยใหบุคลากรผูปฏิบัติงานตองทํางานหนักจน

ไมไดพักผอน เลิกงานไปเปนเวลา (ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา ทานที่ 7,  2552: 

สัมภาษณ) 
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บทที่ 5 

 

ผลการศึกษา 

 
 ผลการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย ผลของการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของอดีตนายก

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาในฐานะผูนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ผลของการนําหลัก    

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา เงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอ

ความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ อันประกอบดวย ปจจัยภายนอกที่มีผลตอ

ความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ และปจจัยภายในที่มีผลตอความสําเร็จในการนํา

หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

 

5.1 ประวัติของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา 

 

  อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา อายุ 51 ป เปนชาวตําบลคุงตะเภาโดยกําเนิด 

สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดทายตลาด ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน

อุตรดิตถ กระทั่งประโยคมัธยมศึกษาตอนตน จากนั้นไดสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กรุงเทพมหานคร 

   กอนที่จะเขาสูการเมืองทองถิ่น เคยไดรับตําแหนงเปนขาราชการครู ณ โรงเรียนพรอม

พรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร จากนั้นจึงผันตัวเองมาเปนตัวแทนจําหนายซิงเกอร กรุงเทพมหานคร 

ตอมาไดเปลี่ยนการประกอบอาชีพมาเปนซุปเปอรไวเซอรของบริษัทเคมีภัณฑ กรุงเทพมหานคร 

หลังจากนั้นจึงกลับมาทํางานอยูท่ีโรงงานน้ําตาลไทยเอกลักษณ จังหวัดอุตรดิตถ 

  ชวงกอนเขารับตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลนั้น อดีตนายกองคการบริการสวน

ตําบลคุงตะเภาไมคอยไดมีบทบาทในชุมชนเทาใดนัก แตเนื่องจากนองชายของอดีตนายกองคการ

บริการสวนตําบลคุงตะเภา ไดดํารงตําแหนงกํานันตําบลคุงตะเภาอยูกอนแลว อดีตนายกองคการ

บริการสวนตําบลคุงตะเภา จึงไดมีโอกาสใหความชวยเหลือและแสดงความคิดเห็นในเรื่องของ

ภารกิจตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในตําแหนงกํานันใหกับนองชายอยางใกลชิด                            
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อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภามีความใฝฝนตั้งแตวัยเด็กวาอยากเปนนักการเมือง

ทองถิ่น เมื่อโอกาสมาถึง คือ นองชายของตนเองที่ดํารงตําแหนงกํานัน และคณะกรรมการบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลโดยตําแหนงหมดวาระลง อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา 

จึงไดตัดสินใจลงสมัครรับเลือกเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในหมูบาน กระทั้งไดรับเลือก

เปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในท่ีสุด 

  ในป พ.ศ. 2543 อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา ไดรับเลือกจากสภาองคการ

บริหารสวนตําบล ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร ซ่ึงตอมาไดเปลี่ยนแปลงชื่อตําแหนง 

เปนนายกองคการบริหารสวนตําบล ในป พ.ศ. 2546 และไดดํารงตําแหนงจนหมดวาระลงในป 

พ.ศ. 2547 

  หลังจากนั้นจึงไดมีการเปดโอกาสใหประชาชนเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล

โดยตรงเปนครั้งแรก อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา ผูมีอุดมการณ และความมุงหวัง

ท่ีจะดํารงเปนนักการเมืองทองถิ่นตออยูแลว จึงไดตัดสินใจเปนหนึ่งในผูลงสมัครรับเลือกตั้งเปน

นายกองคการบริหารสวนตําบล แตในการลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล

ครั้งนี้ มีผูลงสมัครรับเลือกตั้งอีกหนึ่งทานที่มีความโดดเดน เนื่องจากเปนบุคคลที่ไดรับความนิยม

ชมชอบจากประชาชนเปนจํานวนมาก เหตุเพราะเปนผูท่ีอยูในแวดวงขาราชการชั้นผูใหญ และมี

อุปนิสัยที่เปนกันเอง ชอบแสดงความใกลชิดสนิทสนมกับชาวบานอยางสม่ําเสมอ จึงนับเปนคูแขง

ท่ีสรางความกังวลใจใหกับอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาอยูไมนอย 

  แตกอนจะมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาเพียงไมนาน คูแขงของ

อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาก็ถูกตัดสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการ

บริหารสวนตําบล เนื่องจากขาดคุณสมบัติในดานการศึกษา   

 
ชวงนั้นคูแขงของผมถูกตัดสิทธิ์ไมใหลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล 

เหตุเพราะเขาขาดคุณสมบัติในเรื่องของวุฒิการศึกษา คือ ระดับการศึกษาไมถึง โดยตาม

กฎระเบียบของการลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดไววาผู

ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลตองมีความรูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 

6 ขึ้นไป คือจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนอยางต่ํา ถึงแมทางคูแขงเขาจะมียศเปนถึงพันตรี แต

เขาก็ไมจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เปนเชนนั้นก็เพราะวา สมัยกอนนักเรียนนายสิบยุคแรก ๆ 

นั้นเปรียบเทียบไดกับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปจจุบัน เมื่อนักเรียนนายสิบ จบนายสิบ 

กระทรวงศึกษาธิการไมมีการเทียบวุฒิในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใหทางคูแขง เขาจึงมีคุณสมบัติ

ไมครบครับ (อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: สัมภาษณ) 
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  ในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลครั้งนี้ มีผูลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายก

องคการบริหารสวนตําบลเพียงสองทาน แตเนื่องดวย ผูสมัครทานหนึ่งไดถูกตัดสิทธิ์การลงสมัคร

รับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล เพราะขาดคุณสมบัติทางดานการศึกษา ตามระเบียบ

จําตองใหผูท่ีลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลที่เหลืออยูเพียงทานเดียวนั้น

ไดรับคะแนนเสียงเกินกวารอยละ 20 ของผูท่ีมาใชสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบล จึงจะสามารถตัดสินไดวา ผูลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลที่

เหลืออยูนั้นผานการรับเลือกอยางแทจริง แตกฎระเบียบขอบังคับที่กลาวขางตนนี้ไมไดสรางความ

หนักใจใหแกนายอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาแตอยางใด  

 
 ผมคิดวา จากการที่ผมไดเคยคลุกคลีการทํางานในสวนของตรงนี้มาพอสมควร อีกทั้งผลงานที่

ออกสูสายตาประชาชนในสมัยของผมทํางานผานการรวมมือกันระหวางฝายองคการบริหาร

สวนตําบล และประชาชนก็มีอยูไมนอย ทําใหผมคอนขางมั่นใจวาจะไดรับคะแนนเสียงเกิน

กวารอยละ 20 ครับ (อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: สัมภาษณ) 

 

 ทางดานของผูถูกตัดสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคบริหารสวนตําบล แมจะ

ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากขาดคุณสมบัติแลว แตยังคงตอสูดิ้นรนกับทางคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อให

ตนเองไดกลับเขาสูการมีรายชื่อเปนผูลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลอีก

ครั้งหนึ่ง โดยใหเหตุผลวา ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งไมใหความเปนธรรมแกตนเอง เพราะ

ตนเองเปนถึงผูมีตําแหนงหนาที่ในทางราชการ มียศเปนถึงพันตรี ฉะนั้นการอางเหตุวาตนเองขาด

คุณสมบัติดานวุฒิการศึกษา เปนการกระทําที่เขาขายกลั่นแกลงในทางการเมือง 

  ทางดานอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภามีการกลาวอางถึงพฤติกรรมการดิ้น

รนตอสูของคูแขงที่มีตอคณะกรรมการการเลือกตั้งในหลายประเด็น ไมวาจะเปนการใชอํานาจโดย

มิชอบ การใชเสนใชสาย ในการกดดันคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไมเพียงเทานั้น แตยังมีการให

ขอมูลกับทางชาวบานวา ตนเองถูกใสราย ถูกกลั่นแกลงในทางการเมือง และพูดโนมนาวชาวบาน

วา ตนเองเปนถึงขาราชการระดับยศพันตรี จะขาดคุณสมบัติดานการศึกษาไดอยางไร โดยอดีต

นายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาไดเลายอนหลังถึงเหตุการณในคร้ังนั้นอยางอึดอัดใจวา 

 
หลังจากที่ทางคูแขงเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหยกเลิก

การลงสมัคร เขาก็ไปรองไหคร่ําครวญกับชาวบานวาผมใชอิทธิพล ใชเงินซื้อคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง เพราะเขาเห็นวาผมสนิทกับนายอําเภอเขาจึงใชประเด็นนี้ในการกลาวหาวาผม

กลั่นแกลงเขา ชาวบานที่ไดยินไดฟงสวนใหญก็เห็นพองไปกับเขา เชื่อวาผมกลั่นแกลง เพราะ
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ชาวบานเขาคิดกันวาทางคูแขงเขาเปนนักเรียนนายสิบ แลวก็ไดรับราชการทหารจนกระทั่งได

เลื่อนยศเปนถึงพันตรี ฉะนั้นคุณสมบัติดานการศึกษาตองถึงอยูแลว (อดีตนายกองคการ

บริการสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: สัมภาษณ) 

 

  ครั้นเมื่อถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็พบวายังคงมีท้ังชื่อ และเบอรของผูลงสมัครรับ

เลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลอยูครบทั้งสองทาน ซ่ึงโดยปกติแลวหากมีการตัดสิทธิ์

การลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลแลว ผูถูกตัดสิทธิ์จะตองถูกถอดชื่อ 

ถอดเบอรในการลงสมัครรับเลือกตั้งออก เพื่อไมใหเกิดความสับสนขึ้นกับประชาชนผูมาใชสิทธิ์

ออกเสียงเลือกตั้ง 

  จากเหตุการณดังกลาว อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาไดอางถึงพฤติกรรม

ของคูแขงวาการที่ยังคงมีท้ังรายชื่อ และเบอรของผูลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหาร

สวนตําบลของคูแขงอยู ไมไดถูกถอนชื่อ ถอนเบอร เปนเพราะคูแขงเปนบุคคลที่มีอํานาจ มีอิทธิพล

ในพื้นที่ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไมสามารถถอดชื่อ ถอดเบอรบุคคลทานนี้ได 

 
ทางคูแขงเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลออก ที่เขากลาทําอยางนั้นเพราะเขาถือวาตัวเขา

เองมีบารมีอยูพอสมควร หากเขาไมตองการใหมีการถอดชื่อ ถอดเบอร ทางคณะกรรมการการ

เลือกตั้งก็ตองทําตามที่เขาตองการ อีกทั้งกอนหนานี้เขายังประชาสัมพันธกับชาวบานวา ยังไง

ก็ขอใหเลือกเขา เพราะหากเลือกเขาดวยคะแนนเสียงที่ทวมทน เขาจะนําเรื่องไปเสนอแกทาง

กองทัพตอไป (อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: สัมภาษณ)  

 

        อยางไรก็ตาม ผลการเลือกตั้งปรากฎวาอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาไดรับ

คะแนนเสียงเกินกวารอยละ 20 ของผูมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบลคุงตะเภาทั้งหมด แมวาการเลือกตั้งในครั้งนั้น ผูมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะใชสิทธิ์

ในการลงคะแนนเสียงโดยการกากบาทในชองงดออกเสียง มากกวาการกากบาทลงคะแนนเสียง

ใหแกอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาก็ตาม  

          นับไดวาอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาไดเปนนายกองคการบริหารสวน

ตําบลคุงตะเภาคนแรกที่ไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน สวนทางดานคูแขงของนายอดีต

นายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภานั้นก็ไมสามารถดิ้นรนคัดคานผลการเลือกตั้งดังกลาวได 

อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาจึงไดดํารงตําแหนงเปนนายกองคการบริหารสวน

ตําบลคุงตะเภาในป พ.ศ. 2547 จนกระทั่งป พ.ศ. 2551 ก็ไดหมดวาระลง 
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          ในขณะที่อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาไดดํารงตําแหนงเปนนายกองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภาอยูนั้น ทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดรับรางวัลชนะเลิศการ

ประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลประจําป 

2546 ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตาม

หลักธรรมาภิบาลประจําป 2548 และไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่

มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลประจําป 2549 ดังนั้นผูศึกษาจึงทําการเก็บขอมูล

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญที่เคยดํารงตําแหนงและปฏิบัติงานอยูจริงในขณะนั้น 

ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล คณะผูบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล และ

บุคลากรผูปฏิบัติงานองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหไดขอมูลที่มีความสอดคลองตามประเด็น

ของการศึกษา ประกอบการวิเคราะห  
 

5.2  การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุง       

       ตะเภา  

   การศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลคุง
ตะเภา พบวาจากการสัมภาษณอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาในฐานะผูนําหลัก    

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาไดอธิบายถึงหลักธรรมาภิบาล

ในดานของแนวทางการประยุกตใชกับองคการ ท้ัง 6 หลัก อันประกอบดวย หลักนิติธรรม หลัก

คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ไดพอ

สังเขป โดยเริ่มจากการอธิบายถึงความรูความเขาใจในดานหลักนิติธรรม อดีตนายกองคการบริการ

สวนตําบลคุงตะเภากลาววา ตนเองจะอางอิงกฎหมาย ไมวาจะปฏิบัติส่ิงใดจะคํานึงถึงการยึดถือ

ระเบียบแบบแผน และอํานาจหนาที่ของคน ขององคกรตามที่กฎหมายกําหนด “เราจะตองดูตาม

ระเบียบคําสั่ง วามีข้ันตอนอยางไร ส่ิงสําคัญอยูท่ี เราตองบริหารงานแบบไมผิดกฎระเบียบ ไมผิด

คําสั่ง และไมลํ้าอํานาจหนาที่ของเรา” (อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: 

สัมภาษณ)  

           ในดานหลักคุณธรรม อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาใหสัมภาษณวา ตนเอง

มีการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงหลักคุณธรรมและหลักนิติธรรมเปนหลัก เพราะหลักที่สําคัญทั้งสอง

ดังกลาวเปนสิ่งที่ดําเนินมาคูกัน การใหคุณ ใหโทษแกบุคลากรผูปฏิบัติงาน ตองมีการผานการ

พิจารณาอยางละเอียดถึงที่มาที่ไป แมแตการเสนอขึ้นเงินเดือน การใหโบนัส ก็ตองผานการประเมิน

ท่ีถูกตองมากอน โดยทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาจะมีการประเมินปละ 2 ครั้ง ซ่ึงมีมา

กอนที่ทางสวนกลางจะออกกฎหมาย ท่ีเปนเชนนั้นไดก็เพราะอดีตนายกองคการบริการสวนตําบล
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คุงตะเภาเคยทํางานในบริษัทใหญโต มีประสบการณในการทํางานมาก จึงเปนพื้นฐานใหอดีตนายก

องคการบริการสวนตําบลคุงตะเภามีความรูดานการประเมินบุคลากรผูปฏิบัติงาน และนํามาปรับใช

กับการประเมินบุคลากรผูปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา  

 
คงไมใชเพราะความเกง แตอาจเปนความโชคดีมากกวา ที่ผมผานประสบการณมาหลายดาน

จากหลายที่ หลักคุณธรรมที่นํามาใชอยางเห็นไดชัด ก็คือ เรามีการกําหนดโซนนิ่งในเรื่องของ

การจัดเก็บภาษี ซึ่งคอนขางเปนที่แรก ๆ ที่มีการกําหนดโซนนิ่งอยางนี้ วิธีการ คือ เราตองมี

การกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนโดยแบงตามความสําคัญของยานธุรกิจ ถนนสายหลัก ถนน

สายรอง ถนนสายนี้เขาสูโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม ถาเสนนี้เขาสูโรงงานอุตสาหกรรม 

ปริมาณการคาขายของรานคาตรงนั้นก็จะมีปริมาณสูง เรื่องของภาษีโรงเรือน ที่ดิน เขาก็นาจะ

มีกําลังที่จะชําระมากกวารานคาที่อยูในเขตประชากรที่มีฐานะยากจนกวาอยางรานคาที่อยูใน

ซอยลึก ๆ ก็นาจะมีการคาไมคอยดี น่ีคือแนวในการกําหนดเขตโซนนิ่งตามหลักคุณธรรม 

ไมใชวาจะไปเบียดเบียนคนนั้นคนนี้ (อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: 

สัมภาษณ) 

 

  การอธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมของอดีตนายกองคการบริการ

สวนตําบลคุงตะเภาสอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูนําชุมชนทานหนึ่ง ท่ีใหการยืนยันวาอดีต

นายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักนิติธรรม “การออกขอบังคับ 

และคําสั่งของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามีการคํานึงถึงประชาชนเปนหลัก โดย

นําเกณฑจากหลักธรรมาภิบาลมาใชในการออกขอบังคับ และคําสั่งภายใตรัฐธรรมนูญ” (ผูนํา

ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา ทานที่ 1, 2552: สัมภาษณ) 

  อยางไรก็ตาม มีการวิพากษวิจารณจากผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภาจํานวน 2 

ทาน ท่ีใหสัมภาษณวา อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภามีการปฏิบัติหนาที่ไม

สอดคลองกับหลักคุณธรรม และหลักนิติธรรม โดยผูนําชุมชนทานแรกกลาวอางถึงพฤติกรรมอัน

ไมเหมาะสมของอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาในประเด็นการบังคับใชกฎระเบียบ

ของโครงการเบี้ยผูสูงอายุ เชนการใหเบี้ยผูสูงอายุท่ีเปนขาราชการบํานาญ  

 
ขอบังคับถูกบังคับใชในทางมิชอบ อยางเรื่องของดอกเบี้ยผูสูงอายุที่ใหกับคนชราอายุ 60 ป 

ขึ้นไป เขาก็ใหเบี้ยกับญาติพ่ีนองเขา คนที่เขารูจักบางคนเปนขาราชการบํานาญ เขาก็ให ซึ่ง

ตามกฎระเบียบไดหามไว สวนคนไหนที่เขาไมรูจัก ไมสนิทสนมเขาก็ไมใหเบี้ยผูสูงอายุ (ผูนํา

ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา ทานที่ 1, 2552: สัมภาษณ) 
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 สวนการวิพากษวิจารณการปฏิบัติงานของอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา

จากผูนําชุมชนอีกทานหนึ่งในประเด็นการประพฤติตนไมสอดคลองกับหลักคุณธรรมนั้น มีการ

กลาวอางวาอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภามีคดีความเกี่ยวกับการทุจริตงบประมาณ

ขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา 

  
อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาทานนี้มีขาวดังในเรื่องของการปฏิบัติงานทุจริต 

คือ เขาทุจริตงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาเขากระเปาตัวเอง และพวก

พอง จํานวน 16 ลานบาท จึงมีการสอบสวน แตพอเรื่องดังมากขึ้น เขาคงใชเงินวิ่งเตน 

ประกอบกับเขามีพวกพอง เปนคนมีสี มีอิทธิพลจํานวนมากเรื่องจึงเงียบไป (ผูนําชุมชนใน

เขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา ทานที่ 3, 2552: สัมภาษณ) 

 

   ในดานหลักความโปรงใส อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภากลาววา 

หากทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาจะดําเนินการในเรื่องใด ประชาชนก็ตองไดมีโอกาส

รับทราบในเรื่องที่องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภานั้นจะดําเนินการ เชน เรื่องของการจัดซื้อจัด

จาง เรื่องการคัดเลือกบุคลากรผูปฏิบัติงานเขาทํางาน หรือเรื่องอื่นใด ทางองคการบริหารสวนตําบล

คุงตะเภาจะมีการแจงใหประชาชนทราบ โดยการสงประกาศ และการติดประกาศ “ในชวงแรกทาง

องคกรของเราไมมีอินเตอรเน็ต เพราะฉะนั้นเราจะทํางานสงประกาศตามปายไปยังสถานที่ทาง

ราชการ และที่ทําการผูใหญบาน ท่ีทําการกํานัน รวมถึงการสงประกาศใหกับทางจังหวัดทางอําเภอ

ผูประกอบการ และติดประกาศไวตามชุมชน” (อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา, 

2552: สัมภาษณ) 

  อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณผูนําชุมชนถึงความคิดเห็นที่มีตอพฤติกรรมดานการปฏิบัติ

ตามหลักความโปรงใสของอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาพบวา มีผูนําชุมชนสอง

ทานจากจํานวนแปดทานยืนยันวาอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาไมมีการปฏิบัติตาม

หลักความโปรงใส เห็นไดจากการโยกยายบุคลากรผูปฏิบัติงานออกจากตําแหนงโดยไมมีการชี้แจง

สาเหตุอยางชัดเจน และยังมีการปฏิบัติอันไมเหมาะสมในเรื่องของการประเมินผลงานของบุคลากร

ผูปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา 

 
มีการไลแมบานออกจากตําแหนง โดยที่แมบานไมไดมีความผิดรายแรง จากนั้นก็คัดเลือกหา

บุคคลที่สนิทสนมกับตนเองเขามาทํางานแทนแมบานคนเกา ในสวนของพนักงานประจํา 

หากพนักงานคนใดไมมีแนวความคิดเห็นเปนไปในทางเดียวกันกับเขา ก็อาจมีปญหาในการ

ไดรับพิจารณาเลื่อนขั้น หากกลาวถึงเรื่องของการประเมินผลการทํางานของพนักงานใน
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องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา จะพบวามีการประเมินในลักษณะถามเองตอบเอง เกณฑ

การประเมินเปนอยางไร ก็สามารถผานเกณฑไดทุกกรณี ไมตองหวงวาหากมีบุคคลจาก

หนวยงานภายนอกมาทําการประเมินแลวจะไมผานการประเมิน เพราะเขาจะเชิญเพียง

บุคคลภายนอกที่สนิทสนมรูเห็นเปนใจกันมาทําการประเมินเทานั้น (ผูนําชุมชนในเขต

เทศบาลตําบลคุงตะเภา ทานที่ 1, 2552: สัมภาษณ) 

 

  การใหสัมภาษณจากผูนําชุมชนอีกทานหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงการไมปฏิบัติตามหลักความ

โปรงใสของอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาโดยกลาวอางวา การทํางานในสวนของ

การสราง หรือซอมแซมระบบสาธารณูปโภค ในสมัยที่อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุง

ตะเภายังเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาอยูนั้น ไมมีการจัดการประมูล หรือเปดซอง

ประมูลใหประชาชนไดรับทราบ และการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ไมมีการแจงให

ประชาชนทราบถึงรายชื่อของผูท่ีจะเขามาดําเนินงาน และปฏิบัติงาน 

 
การรับเหมากอสรางทางองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการโดยไมการการจัดประมูล 

หรือเปดซองประมูลใหทราบ การกอสราง การซอมแซมถนน ประปาเหลานี้ ทางองคการ

บริหารสวนตําบลเขาก็ทํากันเอง ไมไดมาปรึกษาใคร หากมีการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรม

ที่จัดขึ้นโดยองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา มักจะไมมีการแสดงรายชื่อของกลุมผูดําเนิน

โครงการ หรือกิจกรรมใหประชาชนไดมีโอกาสตรวจสอบ (ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบล

คุงตะเภา ทานที่ 4, 2552: สัมภาษณ) 

 

           ในดานหลักการมีสวนรวม ทางอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาอธิบายให

ทราบวา การมีสวนรวมนั้นสามารถยกตัวอยางไดหลายดาน ในที่นี้จะยกตัวอยางการมีสวนรวมใน

เรื่องของการจัดซื้อจัดจาง โดยทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดมีการจัดทําประชาคมเพื่อ

สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนในหมูบาน หรือการใหประชาชนไดมีสวนรวมในดานของการ

วางแผนพัฒนา ทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ดังจะเห็นไดจากการนําเอาแผน 5 ป มาใช 

ซ่ึงแผน 5 ปดังกลาว มาจาก กระบวนการประชาคมของหมูบาน แตละหมูบาน คือการนําแผนของ

หมูบานมารวมเปนแผนตําบล จากนั้นไดมีการจัดทําประชาคมระดับตําบล และนําขอมูลที่ไดจาก

การจัดทําประชาคมมาจัดลําดับความสําคัญของขอมูลซึ่งเปนขอมูลที่แสดงใหเห็นวาประชาชน

ตองการอะไรในการจัดประชาคมนั้น โดยขอมูลที่ไดจากประชาชนในการจัดทําประชาคมที่พบเห็น            

เปนประจํา คือ เรื่องของความตองการสรางถนน ไฟฟา ประปา  
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เมื่อมีการจัดทําประชาคมเพื่อสอบถามความคิดเห็นของชาวบาน จะพบวาชาวบานมักมองสิ่ง

ที่ใกลตัวเขากอน น่ันคือตองการไฟฟา ตองการถนน ตองการประปาตองการระบบ

สาธารณูปโภค ซึ่งทุกหมูบานจะใหความสําคัญกับการสรางถนนเปนอันดับหนึ่ง ประเด็นตรง

น้ีก็จะถูกนํามาเปนขอครหาใหกับองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาวาเปนองคการบริหาร

สวนตําบลที่ทําเปนแตถนน (อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: สัมภาษณ) 

 

           อยางไรก็ตาม ทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดมีการจัดหาแนวทาง และวิธีการใน

การจัดการเรื่องของความตองการของประชาชนใหมีความสอดคลองกับความตองการพื้นฐาน

ทางดานสังคม โดยการนําบุคคลที่มีบทบาทในชุมชนแตละดาน เขารวมการจัดทําประชาคมกับ

ประชาชนดวย 

 
เราตองมีเกณฑวาจะทําอยางไร ใหแผนการพัฒนาของเรารับกันใหหมด ไมใหถูกมองวาเรา

เปนนายกที่เอาแตสรางถนน กระบวนการจัดการของเราก็คือ ชักนําพระสงฆเขามามีสวนรวม

ชักนําหมอเขามามีสวนรวม ชักนําครูเขามามีสวนรวม ชักนําผูอื่นที่เขามีบทบาทในทางสังคม

ทางชุมชนของเราเขามามีสวนรวม คือ อาจจะตองมีการชี้นํากันไมใชช้ีนําโดยเรา แตเปนการ

ช้ีนําโดยสังคม โดยจะชักนํากลุมคนดังกลาวเขามามีสวนรวม และแสดงความคิดเห็นให

ชาวบานไดเปดใจรับรูวาความจริงแลว เราจะตองเอาเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง

ของการศึกษาเรื่องของการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ เรื่องของการดูแลเด็กเล็กเหลานี้มาเปน

ประเด็นที่สําคัญอันดับตน ๆ เมื่อชาวบานไดรับรูความจริงเหลานี้โดยผานการแสดงความเห็น

จากบุคคลที่มีบทบาทในทางสังคมหลายทานที่เราเชิญมา ชาวบานเขาก็เปลี่ยนความคิด เกิด

เปนแผนพัฒนาของตําบลที่คอนขางจะสมบูรณ ไดแก แผน 1 ปแผน 3 ป และ แผน 5 ป (อดีต

นายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: สัมภาษณ) 

 

           ในการจัดการประชุม หรือจัดการประชาคม ทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดจัด

เวียนกันไป ครั้งละ 1 หมูบาน ใหครบทั้ง 8 หมูบาน ในระดับตําบลไดมีการจัดประชุมที่อาคาร

เทศบาล ซ่ึงในการประชุมจะมีคณาจารยจากโรงเรียนในพื้นที่เขามารวมประชุมดวย 

 
หากมีผูเขารวมประชุมเปนครู เปนพระสงฆ หรือหมอ จะชวยสะทอนปญหาใหชาวบานไดรับ

รูวา ปญหานี้มันเปนปญหาของพวกเขาหรือหรือไม มันมีประเด็นใดที่จะเปนชนวนนําไปสู

การเกิดปญหา เมื่อชาวบานไดยินไดฟงก็เกิดการจุดประกายความคิดของชาวบานขึ้นมา ทําให

เขาคิดวาเปนปญหาของเขาจริงหรือไม เมื่อเขาเห็นวาเปนปญหาของเขาจริง เขาก็จะยอมรับ 

แทนที่ปญหานั้นจะถูกจัดใหเปนปญหาที่ตองเรงแกไขอันดับที่ 8 ก็จะเลื่อนขึ้นมาอยูในอันดับ

ที่ 2 หรือ อันดับที่ 3 ตรงนี้เปนผลดีอยางมากตอองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา เพราะเมื่อ
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นําขั้นตอนดังกลาวไปอางอิงเพื่อของบประมาณมาใชดําเนินการ จะทําใหการจัดการ

งบประมาณโดยคณะผูบริหารผานการอนุมัติจากสภาอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีหลักฐานยืนยัน

ถึงการมีที่มาที่ไปของแผนที่ชัดเจน (อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: 

สัมภาษณ) 

 

            การใหสัมภาษณของอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาดานการปฏิบัติตาม

หลักการมีสวนรวม สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูนําชุมชนจํานวนสองทาน โดยทานแรก

กลาวอางวาประชาชนไดมีโอกาสเขารวมในการทําประชาคม และเสนอแผนการพัฒนา 

 
ในการเขารวมแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา

เกิดขึ้นบอย อยางเชน ในครั้งที่ผานมาไดมีโอกาสเขารวมประชาคมหมูบาน โดยมีผูนําชุมชน 

และลูกบานเขารวมในการประชุมแผนการพัฒนา 3 ป คือทุกคนไดมีสวนรวมในการเสนอ

แผนการพัฒนา (ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา ทานที่ 5, 2552: การสัมภาษณ) 

 

           สวนผูนําชุมชนอีกทานหนึ่ง ท่ียืนยันถึงพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักการมีสวนรวมของ

อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาไดใหสัมภาษณวาอดีตนายกองคการบริการสวน

ตําบลคุงตะเภามีการจัดทําประชาคมหมูบานเดือนละ 2-3 ครั้ง และยังมีการจัดหาอุปกรณในการ

อํานวยความสะดวก เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบาน 

 
ทางอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาเขามีการเปดโอกาสใหผูนําชุมชน และ

ประชาชนเขารวมกันทําประชาคมหมูบาน โดยจัดขึ้นเดือนละ 2-3 ครั้ง จึงทําใหทุกคนมีสวน

รวมในการวางแผนเพื่อพัฒนาหมูบาน ซึ่งในการทําประชาคมแตละครั้งเขาจะมีการสนับสนุน

ในสวนของลําโพง ไมค เสียงตามสาย บางครั้งจะมีอาหารวางใหกับผูรวมทําประชาคม เพื่อ

เปนแรงจูงใจใหประชาชนอยากเขารวมทําประชาคม (ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคุง

ตะเภา ทานที่ 8, 2552: การสัมภาษณ) 

 

            อยางไรก็ตาม มีผูนําชุมชนถึงสี่ทานจากแปดทาน แสดงความเห็นตางออกไปวาในการ

ปฏิบัติตามหลักการมีสวนรวมของอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภานั้น มีความไม

เหมาะสม เชน เรื่องของการเชิญใหเขารวมประชุม หรือประชาคม แตไมเคยเปดโอกาสใหแสดง

ความคิดเห็น เปนเพียงการเชิญไปเพื่อฟงผลสรุปที่องคการบริหารสวนตําบลตัดสินใจกันไวแลว

เทานั้นโดยผูนําชุมชนทานแรกแสดงความเห็นวา 
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ไมคอยเปดโอกาสใหผูนําชุมชน และประชาชนเขาไปมีสวนรวม หรือรับรูการทํางานของ

องคการบริหารสวนตําบล ในสวนของการเปดรับความคิดเห็นที่มีตอองคการบริหารสวน

ตําบลคุงตะเภาจากหนวยงานอื่น ก็มีใหเห็น แตเราก็ทราบวาคนจากหนวยงานอื่นที่เขาอนุญาต

ใหมาแสดงความคิดเห็นก็เปนพวกพองของเขา แลวก็มาจัดฉากประชุมสัมมนา วามีการแสดง

ความคิดเห็นจริง จากนั้นจึงถายรูปกันไวเปนหลักฐาน เพื่อนําไปใชในการตอรองขอ

งบประมาณ คนจากหนวยงานอื่นที่มาถาไมใชคนที่เขารูจักสนิทสนิมดวย เขาก็ไมใหแสดง

ความคิดเห็น (ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคุง ตะเภา ทานที่ 1, 2552: การสัมภาษณ) 

 

            ผูนําชุมชนทานที่สอง จากจํานวนผูนําชุมชนสี่ทาน แสดงความคิดเห็นถึงพฤติกรรมการ

ปฏิบัติตนตามหลักการมีสวนรวมของอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาในทํานอง

เดียวกันวา “มีการเชิญเขารวมทําประชาคม เพื่อแจงแผนงานใหทราบ สวนการทําแผนเขาก็ทํา

กันเอง เราไมไดมีสวนในการเสนอความคิดเห็น แคถูกเชิญไปรับรูเทานั้น” (ผูนําชุมชนในเขต

เทศบาลตําบลคุงตะเภา ทานที่ 2, 2552: การสัมภาษณ) 

           ผูนําชุมชนทานตอไป แสดงความคิดเห็นสนับสนุนผูนําชุมชนทานที่สองวา “การจัด

กิจกรรมสวนใหญ ชาวบานจะไมไดเขารวม แตผูนําชุมชนจะไปเปนตัวแทน เพื่อรับรูขอมูล

แผนงานที่องคการบริหารสวนตําบลเขาวางแผนไวแลว” (ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา

ทานที่ 4, 2552: การสัมภาษณ)  

           เชนเดียวกันกับผูนําชุมชนทานสุดทายที่ใหการยืนยันถึงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในการ

ปฏิบัติตามหลักการมีสวนรวมของอดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาวา “การเชิญไป

ประชุม ไมมีโอกาสไดใชสิทธิ์เพื่อแสดงความคิดเห็น เพราะเชิญเราไปเปนผูรวมรับฟงเพียง

เทานั้น” (ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา ทานที่ 7, 2552: การสัมภาษณ) 

           จากการใหสัมภาษณ แสดงใหเห็นวาผูนําชุมชนจํานวนครึ่งหนึ่ง คือสี่ทานในแปดทานตาง

ก็ยืนยันถึงพฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับการปฏิบัติตามหลักการมีสวนรวมของอดีตนายกองคการ

บริการสวนตําบลคุงตะเภาอาจเปนไปไดวาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลดานการมีสวนรวมของ

อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภายังไมเปนที่ยอมรับของผูนําชุมชน และอาจเปน

อุปสรรคในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา 

           ในดานหลักความรับผิดชอบ อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาไดแสดง

ความเห็นวา หลักความรับผิดชอบมีความสําคัญมากที่สุดตอตนเองและองคการบริหารสวนตําบล

คุงตะเภา เปนหลักที่ตนเองยึดถือ และปฏิบัติมาโดยตลอด การยึดถือหลักความรับผิดชอบเปนสําคัญ

นี้ สงผลใหตนเอง และองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาเปนตัวอยางที่นาชื่นชม และเปนที่นับถือ

ของประชาชน รวมถึงการเปนตัวอยางที่ดีแกองคการอื่น หลักความรับผิดชอบที่ตนยึดถือ และ
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ปฏิบัติมาโดยตลอดนั้นเปรียบเสมือนแรงผลักดันใหองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดรับรางวัล

ชนะเลิศของการประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก         

ธรรมาภิบาล ถึง 3 สมัย ในดานหลักความคุมคา อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาได

ยกตัวอยางใหเห็นถึงการประยุกตใชหลักความคุมคาวา ในการสรางถนน ตนเองจะพิจารณาถึง

จํานวนผูใชถนนเสนนั้นวามีผูใชมากนอยเพียงใด มีความจําเปนในการสรางถนนเสนนั้นหรือไม ซ่ึง

ในการตัดสินใจสรางถนนจําเปนตองคํานึงถึงความถี่ และจํานวนคนที่ไดใชถนนเสนดังกลาวเปน

หลัก  
เราจะเลือกสรางถนน 1 เสน ถนนเสนนี้หากไปบานคนเพียง 3 หลังคาเรือน แตเปนบานของ

ผูนํา แตถาสรางอีกเสนจะไปยังบานของคน 7-8 หลังคาเรือนกอน ถึงแมบานของผูนําจะมี

ชาวบานใชถนนมากเพราะมาติดตอกับผูนํา หรือมาดวยธุระอะไรก็ตาม แตเราตองคํานึงถึง

ความถี่ในการใชถนนวามีความบอยมากนอยเพียงใด ใชเปนประจําหรือไม ซึ่งคําตอบก็คือ

ชาวบานเขาไมไดใชถนนเสนทางบานของผูนําเปนประจําทุกวัน แตหากเราสรางถนนเขาบาน 

7-8 หลังคาเรือนเปนที่แนนอนวาชาวบานเขาจะไดใชทุกวัน และยิ่งไปกวานั้น หากสรางถนน

เขาบานหลังคาเรือนที่ทําการเกษตรขนพืชผลดวยแลว มูลคาของการสรางถนนยอมเพิ่มขึ้น   

น่ีคือหลักความคุมคา (อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา, สัมภาษณ) 

 

           อีกตัวอยางหนึ่งที่อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภาแสดงใหเห็นวาตนนั้นให

ความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักของความคุมคา นั่นคือ การพิจารณาจํานวนตําแหนงของ

พนักงานกับปริมาณงานที่จะรับได รวมถึงการพิจารณาในสวนของคาจาง งบประมาณที่จะจาย

ใหกับพนักงาน  

 
ในสวนขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา เงินคาจางเราตองใหพนักงานไมเกินรอยละ 

40 ของรายได เราจึงมีความจําเปนจะตองทําการพิจารณาถึงการรับพนักงานเขามาปฏิบัติงาน

วามีความคุมคาหรือไม หากมีความคุมคาแลว คุมคามากนอยเพียงใด เมื่อเราตั้งพนักงานมา

หนึ่งตําแหนงกับปริมาณงานที่จะใหเขาทํามีความเหมาะสมหรือไม ทางองคการบริหารสวน

ตําบลคุงตะเภาของเราจะมีพนักงานที่เปนลูกจางมากกวา เพราะคาจาง คาตอบแทน คาใชจาย

ตาง ๆ จะมีปริมาณนอยกวาขาราชการ (อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: 

สัมภาษณ) 

 

            หลักความคุมคานี้ รวมไปถึงการใชทรัพยากรอยางประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด โดย

ทางผูนําชุมชนทานหนึ่งแสดงความเห็นวา อดีตนายกองคการบริการสวนตําบลคุงตะเภามีนโยบาย

การประหยัดไปฟา โดยการเปดไฟฟาตามกําหนดเวลา 
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เขามีการใชไฟฟาอยางประหยัด เพราะเขาจะเปดแอรเฉพาะชวงบาย ไฟฟาก็จะเปดชวงหลัง

สิบโมงเชา แตพอใกลพักเที่ยงเขาก็จะปดแอร และเปดอีกครั้งหลังจากพักทานอาหารกลางวัน

เสร็จสิ้น หลังจากชวงสี่โมงเย็นไปแลว เขาก็จะปดแอรอีกครั้งแมวาจะมีพนักงานปฏิบัติงาน

อยูก็ตาม สวนน้ําเขาก็จะใชกันปกติ (ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา ทานที่ 5, 2552: 

การสัมภาษณ) 

 

           อยางไรก็ตาม มีผูนําชุมชนทานหนึ่งไดแสดงความเห็นตางออกไปในเรื่องของพฤติกรรม

การใชไฟฟาขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาในสมัยที่อดีตนายกองคการบริการสวนตําบล

คุงตะเภาเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา 

 
           ไมประหยัดน้ํา มีการเปดไฟโดยไมคํานึงถึงความจําเปน บางครั้งเปดทิ้งไวในชวงพักเที่ยง

บางครั้งมีคนนั่งทํางานอยูคนเดียว แตเปดไฟทั้งองคการบริหารสวนตําบล ที่เปนแบบนี้อาจ

เพราะวาเขามีความสามารถในการหางบประมาณมาจายตรงนี้ได จึงไมไดใหความใสใจใน

เรื่องของการประหยัด (ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา ทานที่ 1, 2552: การ

สัมภาษณ) 

 

5.3  การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลคุง       

       ตะเภา 

 

 จากการสัมภาษณอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา และบุคลากรผูปฏิบัติงาน

ในระดับหัวหนา ประกอบดวย ปลัดเทศบาลตําบลคุงตะเภา รองปลัดเทศบาลตําบลคุงตะเภา 

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน หัวหนากองคลัง หัวหนากองชาง และหัวหนากองสวัสดิการ

สังคม พบวา ในจํานวนผูบริหาร และบุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนา รวม 7 ทาน มีเพียง 2 

ทาน ท่ีสามารถอธิบายถึงความหมายของหลักธรรมาภิบาล และยกตัวอยางการประยุกตใชหลัก   

ธรรมาภิบาลที่ตนเองเคยนําไปปฏิบัติใหเห็นอยางชัดเจน คือ อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบล

คุงตะเภา และบุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ทานที่ 

2 สวนทานที่สามารถอธิบายถึงหลักธรรมาภิบาล และอธิบายถึงหลักการประยุกตใชหลัก             

ธรรมาภิบาล พรอมยกตัวอยางที่ตนเองเคยนําไปปฏิบัติเพื่อประกอบการอธิบายใหเห็นภาพได แต

ไมครบตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลัก มีจํานวน 2 ทาน คือ บุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนา

ขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ทานที่ 4 และบุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาของ

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ทานที่ 5 ดังตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1  แสดงความรู ความเขาใจในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคการบริหารสวน

 ตําบลคุงตะเภาของผูบริหาร และบุคลากรผูปฏิบัติงานระดับหัวหนา 
 

ช่ือ – สกุล (นามสมมติ)                              ความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล 

1.   อดีตนายกองคการบริหาร   สามารถอธิบายถึงหลักธรรมาภิบาล และการประยุกตใชธรรมาภิบาลได 

      สวนตําบลคุงตะเภา            โดยมีการยกตัวอยางประกอบการอธิบายใหเห็นอยางชัดเจน 

                                                 

2.   บุคลากรผูปฏิบัติงานใน      อธิบายวาวา หลักธรรมาภิบาล คือการปกครองอยางโปรงใส มีสวนรวมและ 

      ระดับหัวหนาขององคการ   ตรวจสอบได แตการประยุกตใชเปนเรื่องของระดับหัวหนา ตนเองไมได 

      บริหารสวนตําบลคุงตะเภา  ประยุกตใช 

      ทานที่ 1        

3.   บุคลากรผูปฏิบัติงานใน       สามารถอธิบายถึงหลักธรรมาภิบาล และการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลได  

      ระดับหัวหนาขององคการ   โดยมีการยกตัวอยางประกอบการอธิบายใหเห็นอยางชัดเจน 

      บริหารสวนตําบลคุงตะเภา                                             

      ทานที่ 2     

 4.   บุคลากรผูปฏิบัติงานใน       ไมสามารถอธิบายถึงหลักธรรมาภิบาล และการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลได  

      ระดับหัวหนาขององคการ    โดยใหเหตุผลวาจําเปนตองมีเอกสารประกอบการอธิบาย 

      บริหารสวนตําบลคุงตะเภา                                             

      ทานที่ 3         

5.   บุคลากรผูปฏิบัติงานใน       สามารถอธิบายถึงหลักธรรมาภิบาล และการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลได  

      ระดับหัวหนาขององคการ   เฉพาะในสวนของหลักนิติธรรมหลักความโปรงใส และหลักการมีสวนรวม   

      บริหารสวนตําบลคุงตะเภา                                             

      ทานที่ 4           

6.   บุคลากรผูปฏิบัติงานใน       สามารถอธิบายถึงหลักธรรมาภิบาล และการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลได 

      ระดับหัวหนาขององคการ   เฉพาะในสวนของหลักนิติธรรมหลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม และ 

      บริหารสวนตําบลคุงตะเภา  หลักความคุมคา 

      ทานที่ 5                                                         

7.   บุคลากรผูปฏิบัติงานใน      ไมสามารถอธิบายถึงหลักธรรมาภิบาล และการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลได 

      ระดับหัวหนาขององคการ   โดยใหเหตุผลวาเปนเรื่องของระดับผูบริหาร ไมใชเรื่องของระดับหัวหนา 

      บริหารสวนตําบลคุงตะเภา   

      

 

ทานที่ 1                                                    
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 จากตารางที่ 5.1 แสดงใหเห็นวาผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามี

ความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล แตในสวนของผูนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ คือ บุคลากร

ผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนา มีเพียงสองทาน จากหกทาน ท่ีมีความรูความเขาใจในหลัก            

ธรรมาภิบาลเพียงบางสวน เชน หลักความโปรงใส และหลักการมีสวนรวม ซ่ึงผลการศึกษานี้แสดง

ใหเห็นวาบุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาสวนใหญขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา

ในขณะที่อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาดํารงตําแหนงเปนนายกองคการบริหาร

สวนตําบลคุงตะเภาอยูนั้น ยังขาดความรู ความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล และการขาดความรู ความ

เขาใจในหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนานี้ อาจสงผลกระทบดานลบใน

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

  การศึกษาเงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

ขององคการบริหารสวนตําบลจากการสอบถามความคิดเห็นจากผูนําชุมชนทั้ง 8 ทาน ถึงประเด็น

ปจจัยสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด องคการ

บริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ถึงสามครั้ง พบวามีผูนํา

ชุมชนถึง 5 ทาน ไดแก ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา ทานที่ 3,  5,  7 และ 8 ไดแสดง

ความคิดเห็นตรงกันวาปจจัยที่สนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ไดรับรางวัล

ชนะเลิศการประกวด องคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

ถึงสามครั้ง คือ การรวมมือ รวมใจสามัคคีกัน ระหวางกํานัน ผูใหญบานและประชาชนในทองที่    

ดังตารางที่ 5.2 
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ตารางที่ 5.2  แสดงความคิดเห็นของผูนําชุมชนในดานปจจัยสนับสนุนใหองคการบริหารสวน  

      ตําบลคุงตะเภาไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่มี  

  หลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ถึงสามครั้ง 

 

                               ช่ือ-สกุล (นามสมมติ) 
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1.   ความรวดเร็วในการประสานงานของ

อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุง

ตะเภา  

2.   การไดงบประมาณรวดเร็ว 

3.   การไดงบประมาณเปนจํานวนเงินสูง 

4.   การรวมมือ รวมใจสามัคคีกันระหวาง

กํานันผูใหญบานและประชาชนในทองที่ 

5.   องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา มี

การทํางานอยางโปรงใส เปดโอกาสให

ประชาชนไดรับรูขอมูลขององคการบริหาร

สวนตําบลคุงตะเภา 

6.   ไมมีความคิดเห็น 
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5.4  เงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

 

        ทางผูศึกษาไดมีการนําผลการศึกษาจากการศึกษาเชิงเอกสาร และจากการสัมภาษณผูให
ขอมูลสําคัญมาอธิบายโดยการเรียงขอมูล และจําแนกขอมูลตามประเด็นของการศึกษาเรื่อง

เงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติซ่ึงจําแนกไดเปน ปจจัย

ภายนอก และปจจัยภายใน โดยในสวนของปจจัยภายนอก และปจจัยภายในที่กลาวถึงนี้ ไดมีการ

จําแนกออกเปนปจจัยที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ และ

ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการประสบความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
        ปจจัยภายนอกที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ 
ประกอบดวย การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติไดรับการสนับสนุน จากชนชั้นนําทางการเมือง 

และกฎหมาย และไดรับการสนับสนุนจากทั้งทางสวนกลาง และสวนทองถิ่น รวมถึงมีการ

ควบคุมดูแล และประเมินผลการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 
  ในสวนของปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคตอการประสบความสําเร็จในการนําหลัก               

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ คือ มีการแทรกแซงการทํางานจากหนวยงานระดับบน 

  ปจจัยภายในที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ 

ประกอบดวย ผูบริหารมีภาวะผูนํา ในที่นี้หมายถึง การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized 

Influence) การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration  Motivation) การกระตุนทางปญญา (Intellectual 

Stimulation) และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized  Consideration) สวนปจจัย

ภายในที่สนับสนุนตอไป คือ ผูบริหารใหการยอมรับ และสนับสนุนการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติ การมีทรัพยากรดานงบประมาณ และบุคลากรอยางเพียงพอ มีการกําหนดบทลงโทษ และให

รางวัลอยางเปนระบบ ผูบริหาร และผูนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติมีความรู ความเขาใจในหลัก

ธรรมาภิบาล 

  ในสวนของปจจัยภายในที่เปนอุปสรรคตอการประสบความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติ คือ การตอตานจากูนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ รวมถึงการมีทัศนคติ และพฤติกรรมที่

ไมสอดคลองกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

  จากการวิเคราะหขอมูลตามประเด็นการศึกษาที่ไดเสนอขางตน สามารถแสดงรายละเอียด

ไดดังนี้ 
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          5.4.1  ปจจัยภายนอกที่มีผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 
 5.4.1.1 ปจจัยภายนอกที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบ

ความสําเร็จ ประเด็นแรกที่จะกลาวถึง เปนเรื่องของการไดรับการสนับสนุนจากชนชั้นนําทาง

การเมือง และกฎหมาย รวมไปถึงการไดรับการสนับสนุนจากสวนกลาง และสวนทองถิ่น  

 จากการที่ผูศึกษาไดทําการทบทวนวรรณกรรม พบวา ปจจัยขางตนดังกลาวมีผลตอ

ความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ แตจากการใหสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทุกทาน 

พบวา องคการบริหารสวนตําบลขณะนั้น ตองปฏิบัติงานตาง ๆ ดวยหนวยงานเองมาโดยตลอด ไม

เคยไดรับความชวยเหลือ หรือไดรับการสนับสนุนใดจากชนชั้นนําทางการเมือง เชน 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือชนช้ันนําทางกฎหมาย เชน นักกฎหมาย ทนายความ 

 ผูใหขอมูลสําคัญหลายทานใหขอมูลที่สอดคลองกันวา ในสวนของการสนับสนุน

จากชนชั้นนําในทางการเมือง ไมวาจะเปนในดานการใหคําปรึกษา การจัดการหาทรัพยากร หรือ

งบประมาณ ลวนแตไมมีความจําเปน เพราะทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภานั้นมีความ

พรอมในดานดังกลาวอยูแลว แตในสวนของการสนับสนุนจากชนชั้นนําทางกฎหมาย ทางองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภายังคงมีความตองการอยู เพราะองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาใน

ขณะนั้น ยังขาดความรู ความเขาใจ ในดานกฎหมายอยูมาก และการขาดความรูนี้อาจมีผลกระทบ

อันเปนอุปสรรคตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา สวนการไดรับการ

สนับสนุนจากสวนกลาง และสวนทองถิ่นนั้น กลาวไดวา ทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา

ไมเคยไดรับการสนับสนุนจากทางสวนกลางและสวนทองถิ่นเชนเดียวกัน ท่ีเปนเชนนั้นเพราะทาง

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา เปนองคการที่มีความพรอมในหลายดาน ท้ังดานการวางแผน

งาน การบริหารงาน การดําเนินงาน และการใหความรวมมือกันระหวางองคการบริหารสวนตําบล

คุงตะเภา กลาวไดวาการปฏิสัมพันธกับหนวยงานจากสวนกลาง และสวนทองถิ่นนั้น มีเพียง

รูปแบบของการรวมกันจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ  

 ทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาของเรามีความพรอมหลายดาน จึงไมเกิดผล

กระทบใดจากการไมไดรับการสนับสนุนจากสวนกลาง และสวนทองถิ่น จะมีก็แตการจัดกิจกรรม

ในลักษณะของการบูรณาการรวมกันมากกวา อยางกรณีท่ีเราจัดกิจกรรมการออกเผยแพรความรู

  
ในดานสุขภาพ การปองกันโรคติดตอใหกับชาวบาน เราก็จะรวมกับทางสาธารณสุขจังหวัด 

หรือกรณีทีเราจัดกิจกรรมออกเผยแพรความรูดานการเกษตรใหกับเกษตรกร เราก็จะรวมกับ

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ อยางนี้เปนตน (บุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาของ

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ทานที่ 5, 2552: สัมภาษณ) 
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    5.4.1.2 ปจจัยภายนอกที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบ

ความสําเร็จที่จะกลาวถึงตอไป คือ การควบคุมดูแล และประเมินผลการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ จากการศึกษาขอมูลเชิงเอกสารพบวาการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของ

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภานั้น ไดมีกรมการสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซ่ึงเปนหนวยงาน

จากภายนอก เขามาทําหนาที่ประเมินผล การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคการบริหารสวน

ตําบลคุงตะเภา โดยจะมีการประเมินผลปละ 1 ครั้ง ซ่ึงกอนจะมีการประเมินนั้น ทางกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่นจะนําเอกสารที่อธิบายถึงเกณฑการประเมินผลการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติ มอบใหกับทางองคการบริหารสวนตําบลทุกตําบล 

 โดยเอกสารดังกลาวมีการจําแนกเกณฑการประเมินระดับการบริหารงานตามหลัก     

ธรรมาภิบาล ขององคการบริหารสวนตําบลออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนสวนของตัวชี้วัดตาม

หลักธรรมาภิบาล และสวนที่ 2 เปนสวนของตัวชี้วัดดานบทบาทการพัฒนาทองถิ่น ซ่ึงมีรายละเอียด

พอสังเขปดังตอไปนี้ 

 สวนที่ 1 ตัวชี้วัดตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 

หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวมของประชาชน หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 

โดยจะมีการหยิบยกตัวอยางใหทราบเปนบางสวนเริ่มจาก 

 หลักนิติธรรม มีตัวชี้วัด ไดแก การออกขอบังคับตําบลขององคการบริหารสวนตําบล

ไดเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น หรือไม และมีการ

เรียกรองเร่ืองการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล หรือไม 

 หลักคุณธรรม มีตัวชี้วัด ไดแก พนักงานองคการบริหารสวนตําบลมีการปฏิบัติงาน

ดวยความขยันขันแข็งและตรงตอเวลา หรือไม คณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลมีการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต หรือไม 

 หลักความโปรงใส มีตัวชี้วัด ไดแก องคการบริหารสวนตําบลมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารที่สําคัญที่ประชาชนควรทราบ เชน ขอบังคับตําบล ขอบังคับงบประมาณ และการจัดซื้อจัด

จาง ใหประชาชนไดรับทราบ หรือไม การเปดเผยขอมูลขาวสารมีวิธีการมากกวาหนึ่งวิธีการ 

หรือไม 

  หลักการมีสวนรวมของประชาชน มีตัวชี้วัด ไดแก องคการบริหารสวนตําบลไดเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจาง ผานการแตงตั้งตัวแทนชุมชนรวมเปน

กรรมการ หรือไม องคการบริหารสวนตําบลไดมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมสังเกตการณ

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือไม 
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  หลักความรับผิดชอบ มีตัวชี้วัด ไดแก องคการบริหารสวนตําบลมีกิจกรรมใหบริการ

ประชาชนนอกสถานที่ หรือจัดองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนที่เพื่ออํานวยความสะดวกแก

ประชาชนหรือไม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีการเขารวมประชุมสภาองคการบริหาร

สวนตําบลทุกครั้ง หรือไม 

 หลักความคุมคา มีตัวชี้วัด ไดแก การดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมขององคการ

บริหารสวนตําบลมีการจัดลําดับกอนหลังตามความจําเปนเรงดวน หรือไม องคการบริหารสวน

ตําบลไดมีการแตงตั้งสมาชิก หรือบุคคลอื่น เพื่อทําการติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณ

ขององคการบริหารสวนตําบล หรือไม 

 สวนที่ 2 ตัวชี้วัดดานบทบาทการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย ดานการพัฒนา

เศรษฐกิจ ดานการพัฒนาสังคม ดานการเมืองการบริหาร ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยจะมีการหยิบยกตัวอยางใหทราบเปนบางสวน 

เริ่มจาก  

 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัด ไดแก องคการบริหารสวนตําบลมีการสงเสริม

กิจกรรมเพื่อรณรงคปองกันยาเสพติด หรือไม และมีวิธีสงเสริมอยางไรบาง องคการบริหารสวน

ตําบลมีการจัดทําสถิติ หรือทะเบียนผูเปนโรคติดตอในพื้นที่ หรือไม 

 ดานการเมืองการบริหาร มีตัวชี้วัด ไดแก องคการบริหารสวนตําบลมีการจัดการ

สงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหแกประชาชน หรือไม ถามีใช

วิธีการใดบาง 

 ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีตัวชี้วัด ไดแก องคการบริหาร

สวนตําบลมีกิจกรรมรณรงคปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม หรือไม องคการบริหารสวนตําบลมีกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย น้ําเสีย 

หรือกิจกรรมขึ้นเพื่อจัดการสภาพแวดลอมของชุมชนหรือไม 

 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มีตัวชี้วัด ไดแก มีการกําหนดการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลในเรื่องของถนน ไฟฟาสาธารณะ การระบายน้ํา 

สะพาน ไวในแผนพัฒนาหรือไม การกอสรางถนน สะพานเปนไปตามท่ีกําหนดไวหรือไม 

 การประเมินผลในแตละตัวชี้วัด จะแบงผลออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 หมายถึง 

ระดับไมดี ผลคือ ไมผานเกณฑ ระดับที่ 2 หมายถึง ระดับพอใช ผลคือ ไมผานเกณฑ ระดับที่ 3 

หมายถึง ระดับดี ผลคือ ผานเกณฑ เมื่อทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดรับเกณฑการ

ประเมินดังกลาวจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาก็จะ

นําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในดานที่กําหนดใหอยูในเกณฑท่ีดี และมีโอกาสสูงในการผาน
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เกณฑการพิจารณาเรื่ององคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

  5.4.1.3  ปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติ คือ มีการแทรกแซงจากหนวยงานระดับบน  

 ในประเด็นดังกลาวนี้ จากการสัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญหลายทานแสดงความเห็น

สอดคลองกันวาตลอดระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามา ทาง

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไมเคยถูกแทรกแซงการปฏิบัติงานจากหนวยงานที่มีระดับสูง

กวา หรือจากหนวยงานอื่น เพราะแตละหนวยงานก็ลวนแตมีอํานาจหนาที่ตองรับผิดชอบของ

ตนเองอยูแลว จึงไมมีการมากาวกายหนวยงานอื่น 

 อยางไรก็ตามมีผูใหขอมูลสําคัญทานหนึ่ง ไดแสดงความเห็นตางออกไป โดยกลาว

วาทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ครั้งหนึ่งเคยถูกแทรกแซงการปฏิบัติงานจากหนวยงาน

อ่ืน หนวยงานดังกลาวเปนหนวยงานระดับอําเภอ แตไมสามารถเปดเผยชื่อหนวยงานได โดยผูให

ขอมูลสําคัญดังกลาวอางวาหนวยงานที่ทําการแทรกแซงนั้น ไดใชวิธีการออกคําสั่งเปนลายลักษณ

อักษรมาถึงองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ใหองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาจัดหา

งบประมาณเพื่อนําไปใชในการอุดหนุนงบประมาณของทางอําเภอ แตแทจริงแลวหนาที่ในการ

จัดหางบประมาณอุดหนุนดังกลาวเปนหนาที่ของทางอําเภอโดยตรง แตเนื่องจากทางอําเภอขาด

แคลนงบประมาณ และไมสามารถจัดหางบประมาณมาทดแทนไดทัน จึงมีการออกคําสั่งให

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาทําการจัดหางบประมาณอุดหนุนไปใหแทน  

 
 การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล อยางแรกตองคํานึงกอนวาเรามีอํานาจหนาที่ในการ

ปฏิบัติงานสวนนั้นหรือไม งานนั้นอยูในขอบขายความรับผิดชอบของเราหรือไม แต

หนวยงานที่เกี่ยวของบางหนวยงานก็ขาดความเขาใจตรงนี้ เมื่อเขาเล็งเห็นวาทางเรามี

ความสามารถในการจัดหางบประมาณ เขาก็ออกคําสั่งที่ไมสอดคลองกับอํานาจหนาที่ แตเรา

ก็ตองทําตาม เพราะไมสามารถขัดคําสั่งได (บุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาของ

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ทานที่ 4, 2552: สัมภาษณ)  

 

         5.4.2  ปจจัยภายในที่มีผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

     5.4.2.1 ปจจัยภายในที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบ

ความสําเร็จ ประเด็นแรกที่จะกลาวถึง เปนเรื่องของการมีภาวะผูนําของผูบริหาร ซ่ึงประกอบดวย 

การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized  Influence) การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration 
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Motivation) การกระตุนทางปญญา (Intellectual  Stimulation) และการคํานึงถึงปจเจกบุคคล 

(Individualized Consideration) 

        จากการทบทวนวรรณกรรมผูศึกษา พบวาการมีภาวะผูนําของผูบริหารเปนปจจัย

สําคัญในการสนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ จากการสัมภาษณ

ผูใหขอมูลสําคัญหลายทานมีการแสดงความเห็นที่สอดคลองกันถึงบุคลิกของอดีตนายกองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภาวาเปนผูท่ีมีความเชื่อมั่นในตนเองทั้งในเรื่องของการวางแผนงาน และ

การปฏิบัติงานโดยจะมีการวางแผนงานไวอยางรัดกุม มีแผน A แผน B ซ่ึงแผนงานที่วางไวนั้นจะมี

ความสอดคลองกับขอจํากัดบางประการที่เกิดจากทํางานรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบล

และประชาชนทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนเกิดความสบายใจ และใหการยอมรับ รวมไปถึงการใหความ

รวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลในที่สุด วิธีการวางแผนงานลักษณะนี้สงผลใหบุคลากร

ผูปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นวาการปฏิบัติงานนั้นจะประสบความสําเร็จ 

        ในสวนของการปฏิบัติงาน ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญ แสดงความเห็นวาอดีตนายก

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามีแนวทางการทํางานที่ควรแกการนํามาเปนแบบอยางเนื่องจาก

อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามีความทุมเทเอาใจใสในการทํางาน มาทํางานตรงเวลา 

มีความกระตือรือรนในการทํางาน และมักจะอยูเปนเพื่อนกับบุคลากรผูปฏิบัติงานจนถึงเวลาค่ํา เพื่อ

คอยอยูใหความชวยเหลือบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีอาจประสบกับปญหา และอุปสรรคขณะปฏิบัติงาน 

อีกทั้งอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลเองมีลักษณะของการใหกําลังใจ และสรางความมั่นใจใน

การปฏิบัติงานใหกับบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงลักษณะดังกลาวแสดงออกผานทางคําพูด ช่ืนชม และ

ใหความไวใจตอบุคลากร ผูปฏิบัติงาน ยกยองบุคลากรผูปฏิบัติงานวามีความสามารถ แสดงความ

เชื่อมั่นในตัวบุคลากรผูปฏิบัติงานวาจะสามารถฝาฟน และเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ไดอยางแนนอน 

ไมเพียงเทานั้น อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลยังแสดงออกถึงความตองการจะชวยเหลือ และ

ใหคําแนะนําปรึกษาชวยแกไขปญหา แกบุคลากรผูปฏิบัติงานเมื่อพบกับอุปสรรค ผานทางการ

ติดตามผลงานของบุคลากร ผูปฏิบัติงานอยางใกลชิด พรอมทั้งสอบถามถึงความกาวหนาในการ

ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ เมื่อบุคลากรผูปฏิบัติงานแจงตออดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลให

ทราบถึงปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทางอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลจะเขาไปมีสวนรวม

ในการวิเคราะห และหาแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคเหลานั้นโดยทันที ไมเคยเกี่ยงวาเปน

หนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรผูปฏิบัติงาน ไมใชของผูบริหาร 

 แนวทางการปฏิบัติงานของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลนี้ เปนการสรางขวัญ 

และกําลังใจแกบุคลากรผูปฏิบัติงานเปนอยางมาก  
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ย่ิงถาหากปญหาที่พนักงานไดรับเปนปญหาที่มีความเกี่ยวของกับมวลชน เกี่ยวของกับการ

ตัดสินใจ เกี่ยวของกับการใชจายงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้นก็ย่ิงมีความจําเปนที่ผมจะตองอยู

รวมกันกับพนักงาน เพื่อคอยใหคําแนะนําปรึกษาเขา เพื่อใหงานดําเนินตอไปได ตัวผมเองจะ

อยูที่ทํางานถึงหกโมงเย็น ทางพนักงานก็ทํางานของเขา ใครที่ทําเสร็จแลวก็กลับบาน การที่

ผมทํางานอยูกับเขาจนเย็นค่ํา ทําใหเปนผลดีเพราะถางานมีปญหาเขาจะมีคนชวยแกไข 

บางครั้งมีปญหาการทํางานจากนอกสถานที่ เชน ปญหาการทํานา ทางนักวิชาการเขามาแจง

กับผมที่องคการบริหารสวนตําบล ผมก็ออกไปพรอมกับนักวิชาการเลย ไปชวยเขาแกไปไป

สั่งการหนางานชาวบานจะไดสบายใจ (อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: 

สัมภาษณ) 

 

  บทใหสัมภาษณของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลขางตน สอดคลองกับบท

ใหสัมภาษณของบุคลากรผูปฏิบัติงานทานหนึ่ง ซ่ึงมีความเห็นวา “เวลาเจออุปสรรค จะมีการพูดคุย

กัน ใหคําปรึกษาตลอด อยูทํางานเปนเพื่อนกับเรา แมวาจะเปนเวลาเลิกงานแลว ซ่ึงหากชวงเวลา

ดังกลาวเราประสบปญหาในการทํางานทานจะคอยชวยเหลือคอยใหคําแนะนําปรึกษาเราทันที ทํา

ใหเรามั่นใจวา แมมีอุปสรรคเพียงใด เราก็จะทํางานสําเร็จได” (บุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับ

หัวหนาขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาทานที่ 4, 2552: สัมภาษณ) 

   นอกจากอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาจะมีการทําแผนงานและมี

วิธีการปฏิบัติท่ีดี แลวยังมีเปาหมายที่ชัดเจนในการบริหารงานอีกดวย กลาวคือ อดีตนายกองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภามีการดําเนินงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพที่เกิดจากการปฏิบัติงานเปน

หลัก เพราะเมื่อมีการทํางานของบุคลากรผูปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ความสําเร็จจากการ

ปฏิบัติงานก็ยอมจะเกิดงายขึ้น 

 เครื่องมือที่อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบล นําไปใชเพื่อใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพ ก็คือ การเลือกผูปฏิบัติท่ีมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานซึ่งเปนเรื่องของความ

ถนัดของแตละบุคคล หากบุคลากรผูปฏิบัติงานทานหนึ่งมีความรูความสามารถในดานคอมพิวเตอร

มากเปนพิเศษ ก็อาจจะตองมาทํางานในสวนของการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน

ตําบลคุงตะเภาผานระบบอินเตอรเน็ต เพื่อเปนประโยชนตอประชาชนในการสืบคนขอมูลของ

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา 

 ประเด็นขางตนที่กลาวถึงนั้นไดแสดงถึงการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณของอดีต

นายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดเปนอยางดีแลว ยังมีในอีกประเด็นหนึ่งที่ใหการ

สนับสนุนการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา นั่นก็

คือ ทัศนคติในเรื่องของการใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี โดยอดีตนายกองคการ
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บริหารสวนตําบลคุงตะเภาจะใชวิธีการแสดงตัวอยางใหเห็น และวากลาวตักเตือนบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน ถึงการปฏิบัติตัวในที่ทํางานไมวาจะเปนเรื่องของการไมทานอาหารวางในขณะที่

ปฏิบัติงานอยู การไมอานหนังสือพิมพ หรือเลนอินเตอรเน็ตในขณะปฏิบัติงาน หรือจะเปนการ

แสดงออกถึงความเอาใจใสประชาชนท่ีเขามาติดตอขอความชวยเหลือจากหนวยงาน 

 
พนักงานรุนแรก ๆ ที่ดํารงตําแหนงเปนหัวหนาฝายจะมีอายุนอย ทําใหผมแนะนําหรือ

ตักเตือนเขาถึงวิธีการปฏิบัติตัวในที่ทํางานไดงายขึ้น อยางเชน บางทีจะมีการทานขนมที่โตะ

ทํางานบาง เลนอินเตอรเน็ตบาง อานหนังสือพิมพในเวลางานบาง ตรงนี้เราก็จะตักเตือนเขา 

และเราก็ตองทําตัวเปนแบบอยางใหเขาดูดวย วาเราก็ไมทําแบบนั้นเหมือนกันนะ เมื่อเขาเห็น

อยางนั้น เขาก็จะเชื่อเรา และทําตามเรา อยางบางครั้งมีชาวบานเขามาติดตอกับเรา ก็ตองให

ความสนใจเขา ดูแลเขา ถามเขาวามาติดตอเรื่องอะไร มีอะไรใหเราชวยเหลือไดบาง ปฏิบัติตอ

เขาดี ๆ ดวยรอยยิ้มเมื่อเราทําแบบนี้ พนักงานเขาก็จะทําตามเรา และทําเปนนิสัย เมื่อถึงเวลาที่

เปดรับพนักงานใหม คือจะเปดรับปละ 2-3 คน พนักงานรุนพี่เขาก็จะแนะนํารุนนองอยางที่เรา

แนะนําเขาไว รุนนองเห็นรุนพี่ทําเปนแบบอยาง และเราก็ทําดวย เขาก็จะทําดี ทําเปนนิสัย

เหมือนรุนพี่เขา (อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: สัมภาษณ) 

 

 นอกจากการถายทอดพฤติกรรมในเชิงการสรางวัฒนธรรมองคกรใหกับบุคลากร

ผูปฏิบัติงานแลว อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ยังมีแนวทางในการถายทอด

วิสัยทัศนในการทํางานของตนเองใหกับบุคลากรผูปฏิบัติงาน โดยใชวิธีการแบงขอบเขตอํานาจของ

บุคลากรผูปฏิบัติงานออกเปนประเภท และพิจารณาวาบุคลากรผูปฏิบัติงานประเภทใดควรไดรับ

วิสัยทัศนในระดับใด ผานวิธีการใด ซ่ึงอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา เปรียบใหเห็น

ภาพวาวิธีการนี้เหมือนกับไขดาว คือตนเองเปนหัวหนาเปรียบเสมือนไขแดงที่อยูตรงกลาง มีวงแห

วนรอบไขแดงเปนวงแหวนที่ 1 เปรียบเสมือนหัวหนางาน และวงแหวนรอบที่ 2 เปนไขขาว 

เปรียบเสมือนบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน โดยการถายทอดวิสัยทัศนของอดีตนายกองคการบริหาร

สวนตําบลคุงตะเภา ท่ีเปรียบเสมือนเปนไขแดงนี้ จะกระทําตอหัวหนางานที่เปรียบเสมือนเปนวง

แหวนรอบที่ 1 เพียงระดับเดียวเทานั้น และจะใชวิธีการถายทอดวิสัยทัศนในการทํางานผานทางการ

พูดคุยกันในชวงเชาของแตละวัน ระหวางการรวมกันทานกาแฟ อันเปนบรรยากาศที่ผอนคลาย และ

ใหความรูสึกเปนกันเอง ในสวนของการถายทอดวิสัยทัศนในการทํางานไปยังวงแหวนรอบที่ 2 ซ่ึง

เปรียบเสมือนบุคลากรในระดับปฏิบัติงานนั้น เปนหนาที่ของหัวหนางาน หรือ วงแหวนรอบที่ 1 

จะตองเปนผูดําเนินการตอไป 
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 หากกลาวถึงการสรางแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ และสรางกําลังใจในการทํางานของ

อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาที่มีตอบุคลากรผูปฏิบัติงาน พบวาพฤติกรรมการ

แสดงออกที่มีความชัดเจนของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ไดแก การพูดโนมนาว

ใจใหบุคลากรผูปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นในตนเอง ท้ังในดานของความสามารถในการทํางาน และ

การมีความสําคัญตอหนวยงาน โดยอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ไดใหความสําคัญ

ตอบุคลากรผูปฏิบัติงานในทุกตําแหนงหนาที่ และมักจะกลาวเสมอวาบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกทาน

ลวนมีความสําคัญเปนอยางมากตอหนวยงาน หากบุคคลในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งขาดหายไป 

องคกรก็ไมสามารถดํารงอยูได 

 
 ตัวผมเองจะคอยใหกําลังใจกับพนักงานอยูเสมอ พยายามพูดคุยกับเขา เพราะเราก็เขาใจวาเขา

มาทํางานตรงนี้มันคอนขางจะหนัก อาจทอถอยบาง เราก็จะพยายามบอกเขาวา ใหเขาเขมแข็ง 

อดทน หากทางองคกรขาดคนมีความสามารถมากอยางเขาไปตองลําบากมาก ผมจะให

ความสําคัญกับทุกคน แมแตแมบานก็ตองใหเกียรติเขา ใหความสําคัญกับเขา เพราะถาไมมีเขา 

สถานที่ทํางานในองคกรก็จะไมสะอาด ไมสวยงาม พนักงานก็จะไมมีความสุขในการทํางาน 

(อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: สัมภาษณ) 

 

 แมวาจะมีการใหกําลังใจ และสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน แตอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาก็ไมลืมที่จะเขมงวดกับการตั้ง

มาตรฐานในการทํางาน โดยจะตั้งมาตรฐานในการทํางานของบุคลากรผูปฏิบัติงานไวสูง

พอสมควร ท่ีเปนเชนนั้นก็เพื่อใหบุคลากรผูปฏิบัติงานไดรับการกระตุนใหมีความกระตือรือรนใน

การปฏิบัติงาน บุคลากรผูปฏิบัติงานสวนใหญใหขอมูลที่สอดคลองกันในกรณีของการตั้ง

มาตรฐานในการปฏิบัติงานข้ันสูงของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาวา “ถามีการตั้ง

มาตรฐานไวสูง คือตองใหไดงานในระดับนี้ข้ึนไป ตองมีการทํางานที่ดีตองแกไขนอยที่สุด 

มาตรฐานตรงนี้จะทําใหเรามีแรงกระตุนในการทํางาน เราก็จะกระตือรือรนมากขึ้น” (บุคลากร

ผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ทานที่ 5, 2552: สัมภาษณ)  

 อยางไรก็ตามไดมีบุคลากรผูปฏิบัติงานบางสวนมีความเห็นวา การตั้งมาตรฐานที่สูง

จนเกินไป เปนการสรางแรงกดดันในการทํางาน และสงผลใหเกิดภาวะความเครียด ทําลาย

บรรยากาศในการทํางาน 

 บอยครั้งที่อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาแสดงใหบุคลากร

ผูปฏิบัติงานเห็นวาการทํางานโดยใชเงินภาษีของประชาชนตองตระหนักถึงผลประโยชนของ

ประชาชนเปนหลัก ไมใชคํานึงถึงความสะดวกสบายของบุคลากรผูปฏิบัติงานเปนหลัก แมวา
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องคการบริหารสวนตําบลอื่น ๆ จะมีการจัดหาซื้อรถประจําตําแหนงใหกับอดีตนายกองคการ

บริหารสวนตําบล และบุคลากรผูปฏิบัติงานระดับหัวหนา แตอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบล

คุงตะเภาไมปฏิบัติเชนนั้น เพราะเล็งเห็นวา ตนเอง และบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกทาน ตางก็มีพาหนะ

เปนของตนเองอยูแลว หากตองมีรถประจําตําแหนงอีก จะเปนการสิ้นเปลือง และไมเกิดประโยชน

ใด ๆ ตอประชาชน ซ่ึงทางบุคลากรผูปฏิบัติงานตางก็เขาใจ และเห็นชอบกับอดีตนายกองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภา เมื่อไมไดนํางบประมาณไปจัดซื้อรถประจําตําแหนงแลว ก็จะมี

งบประมาณคงเหลือ อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาจึงนํางบประมาณดังกลาวนี้ไป

ซื้อรถกระบะเพื่อใชในการเก็บขยะใหกับประชาชน สวนงบประมาณที่เหลือจึงนําไปสมทบกับ

งบประมาณสวนอื่นเพื่อไปใชในการบริหารจัดการตอไป 

 โดยปกติรถเก็บขยะขององคการบริหารสวนตําบล จะใชรถหกลอ เพราะปริมาณของ

ขยะในชุมชนมีมาก แตในตําบลคุงตะเภามีปริมาณของขยะนอย เพราะองคการบริหารสวนตําบลคุง

ตะเภาไดมีการรณรงคใหประชาชนทําการคัดแยกขยะกอนนํามาทิ้ง ขยะประเภทขวด กลอง 

กระปอง ก็นําไปขาย ขยะประเภทเศษอาหารก็นําไปหมักเพื่อทําปุย สวนขยะที่นําไปใชประโยชน

ไมไดแลวจึงนํามาทิ้ง สงผลใหปริมาณขยะมีไมมาก ไมจําเปนตองใชรถหกลอขนขยะ ใชรถกระบะ

ก็เพียงพอ  

 
 ผมมีนโยบายใหใชถุงขยะแทนถังขยะ คือชาวบานเขาตองมีการคัดแยกขยะกอนจะนํามาทิ้ง 

เชน ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก โฟม กลองกระดาษ ก็ตองแยกไวขาย สวนเศษอาหาร เปลือก

ผลไมก็ใหเอาไปหมักไวทําปุย หรือไปเทไวใตตนไมเปนปุยก็ได ขยะที่เหลือจากนั้นก็เอามา

ใสถุงทิ้ง ทางเราก็จะเอารถกระบะไปเก็บขยะที่หนาบาน พอทําแบบนี้ขยะก็จะมีปริมาณ

นอยลง ไมจําเปนตองใชรถหกลอ (อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: 

สัมภาษณ) 

 

 ในแตละครั้งที่ทางองคการบริหารสวนตําบลประสบกับปญหา และอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงาน อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาจะใชวิธีการเรียกบุคลากรผูปฏิบัติงานใน

ระดับหัวหนาเขาประชุมเพื่อชี้แจงใหทราบถึงปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซ่ึงเปนเปนการประชุม

ในลักษณะของการสอบถามความคิดเห็นถึงแนวทางการแกไขปญหา และอุปสรรคที่ประสบอยูจาก

บุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนางาน นับวาเปนอีกหนึ่งวิธีการกระตุนทางปญญาใหกับ

บุคลากรผูปฏิบัติงานผานการรวมกันแสดงความเห็น การวิเคราะหปญหาวาเกิดจากอะไร บุคลากร

ผูปฏิบัติงานระดับหัวหนาแตละทานจะมีแนวทางการจัดการกับปญหาอยางไร และวิธีใดเปนวิธีท่ีดี
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ท่ีสุดในการนํามาปรับใชเปนรูปธรรม โดยบุคลากรผูปฏิบัติงานระดับหัวหนาทานหนึ่งไดกลาวถึง

วิธีการรวมแสดงแนวทางในการแกไขปญหา และอุปสรรคแตละดานใหฟงวา  

 
บรรยากาศไมเรียกไดวาเปนการประชุมเสียทีเดียว แตจะเปนทํานองเรียกพนักงานระดับ

หัวหนาเขาพบในหองของทานนายกประมาณ 5-6 คน เพื่อปรึกษาหารือกันมากกวา ทางทาน

นายกจะแจงใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้น และใหแตละคนแสดงความคิดเห็นวาควรจะทํา

อยางไร ใครเห็นดวยก็สนับสนุนกันไป ใครคัดคานก็แสดงเหตุผลมาและชวยกันเลือก

ทางออกที่ดีที่สุด (บุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาขององคการบริหารสวนตําบลคุง

ตะเภา ทานที่ 4, 2552: สัมภาษณ) 

 

  แนวทางในการวิเคราะหปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นของอดีตนายกองคการบริหาร

สวนตําบลคุงตะเภาที่นํามาปรับใชกับองคกรนั้น นอกจากจะใหบุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับ

หัวหนาเขารวมวิเคราะหปญหาแลว บางครั้งอาจมีการเชิญเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นเขามารวมใน

การวิเคราะหปญหาดวย ซ่ึงการจะเชิญเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นเขามารวมวิเคราะหปญหาหรือไม

นั้น ข้ึนอยูกับปญหา และอุปสรรคที่พบวามีความเกี่ยวของในวงกวางหรือไม  

 
เราตองนําประเด็นที่อาจจะเปนปญหามาพูดคุยกันกอนวาเปนอยางไร เวลาเราจะแกไขปญหา

ก็ตองใหตรงกับเปาหมายในใจของเรา บางครั้งปญหาเกี่ยวของกับสาธารณสุข เราก็ตองเชิญ

บุคคลจากหนวยงานเขามารวมเสนอแนวทางแกไขดวย บางครั้งเกี่ยวกับการศึกษา เราก็ตอง

เชิญครู อาจารยมาแสดงความเห็นรวมกัน แนวความคิดที่ผานทางสาธารณสุขบาง ทางครู

อาจารยบาง ทางนักวิชาการบาง ก็จะกลายเปนแนวความคิดของพวกเรา เปนแนวทางแกไข

ปญหา และอุปสรรคขององคกร (อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: 

สัมภาษณ) 

 

  การบริหารงานดวยความเอาใจใส ทุมเท และใหความสําคัญกับบุคลากรผูปฏิบัติงาน

ทุกฝายทุกระดับของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาสงผลใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน

รับรูถึงความหวงใย ความเปนกันเอง และมีความรูสึกเหมือนไดรวมทํางานกับพี่นองมากกวาจะเปน

การรวมทํางานกับเจานาย และลูกนอง ซ่ึงนับวาเปนการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลท่ีมีตอ

บุคลากรผูปฏิบัติงานของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา การทํางานรวมกันแบบพี่

แบบนองนี้ สรางความสนิทสนมระหวางผูรวมงานไดมาก ถึงขั้นมีการพูดคุยใหคําปรึกษากัน

ระหวางหัวหนางาน และผูรวมงานในเรื่องสวนตัว หรือเรื่องครอบครัวได ซ่ึงความสนิทสนมนี้เปน

ผลดีตอการปฏิบัติงาน เพราะเมื่อมีหัวหนางาน และผูรวมงานที่คอยรับฟงการปรับทุกข เปนคูคิด
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ชวยเหลือกันในเรื่องสวนตัว บุคลากรผูปฏิบัติงานจะมีความผอนคลาย สบายใจ ไมรูสึกโดดเดี่ยว 

และมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
ผมจะคอยไถถามสารทุกขสุกดิบกับพนักงานเสมอ เรื่องสุขภาพบาง เรื่องครอบครัวบาง 

เพราะอยากใหเขารูสึกวาเราใสใจเขา หวงใยเขา ใหเขามองเราเปนพี่นอง เปนครอบครัว

เดียวกัน มากกวาจะมองเปนเจานาย ในบางกรณีที่เปนพนักงานระดับปฏิบัติงานที่เปนผูหญิงก็

ตองใหหัวหนางานเขาที่เปนผูหญิงเหมือนกันไปดูแล (อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุง

ตะเภา, 2552: สัมภาษณ) 

 

  บุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาทานหนึ่งไดแสดงความเห็นสอดคลองกับ

ประเด็นนี้ดวยเชนกัน  

 
แมอยูในฝายของหัวหนาการคลัง แตก็ดูแลหวงใยลูกนองเหมือนเขาเปนคนในครอบครัวของ

เรา เราตองรูจักสังเกตเขา เพราะบางทีเขามีปญหามาอาจไมบอกเราตรง ๆ เราตองใสใจเขา ถา

เรายิ่งถาเห็นเขาซึม ๆ ตองรีบไถถามวาเปนอะไร มีอะไรไมสบายใจ เขาก็จะกลาพูดคุยกับเรา 

ปรับทุกขกับเรา เราก็ตองรับฟง และแนะนําชวยเหลือเขา อยางนอยก็ตองใหกําลังใจเขา สราง

ความเขาใจกับเขา หากเราจะคิดวาเรื่องงานกับเรื่องสวนตัวตองแยกกันใหได แตในความเปน

จริงมันไมสามารถแยกกันได มันตองไปควบคูกัน หากมีปญหาครอบครัว มีปญหาในเรื่องการ

ทํางาน สภาพจิตใจยอมไมพรอมกับการทํางาน บางทีก็ตองเรียกมาคุยเปนการสวนตัว เพราะ

อยากใหเขามีความสุขในการทํางาน (บุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาขององคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภา ทานที่ 5, 2552: สัมภาษณ) 

 

 ไมเพียงแตจะสรางความรูสึกถึงการเปนครอบครัวเดียวกันใหกับบุคลากร

ผูปฏิบัติงานแลว อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภายังใหการสนับสนุน และสงเสริม

บุคลากรผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถพิเศษ อันเปนประโยชนตอหนวยงาน หรือองคการอีกดวย 

“พนักงานที่มีความโดดเดน เราก็ตองชมเชยใหกําลังใจ แลวก็ยกยอง ชมในที่ประชุม สวนใหญเราก็

จะกินขาวกัน แลวก็จะเปนพวกโบนัส การเล่ือนขั้น” (อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา

, 2552: สัมภาษณ)  
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   บุคลากรผูปฏิบัติงานทานหนึ่งไดกลาวถึงประเด็นนี้วา  

 
บุคคลที่โดดเดน ก็จะมีประกาศใหเลื่อนขั้นเลื่อนโบนัส แตสวนใหญไมคอยมีการอบรม

เพิ่มเติมความสามารถ แตจะเปนการเรียนรูกันเองมากกวา อยางในเรื่องคอมพิวเตอร ทานจะ

ใหงานที่เหมาะสมกับคน จะใหคนใชคอมพิวเตอรเปนทํามากกวา ไมไดไปพยายามใหคนใช

คอมพิวเตอรไมเปน มาทําใหเปน (บุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาขององคการบริหาร

สวนตําบลคุงตะเภา ทานที่ 4, 2552: สัมภาษณ) 

 

 5.4.2.2 ปจจัยภายในที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบ

ความสําเร็จประเด็นตอไปที่จะกลาวถึง เปนเรื่องของการใหการยอมรับ และสนับสนุนการนําหลัก

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของผูบริหาร  

 จากการสัมภาษณอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาผูเปนนายกองคการ

บริหารสวนตําบล พบวาอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามีทัศนะตอการนําหลัก     

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในหนวยงานวาการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัตินั้นเปนผลดีตอหนวยงาน 

เพราะเปนการสรางความภาคภูมิใจใหกับบุคลากรผูปฏิบัติงานอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมี

การทํางานรวมกันอยางสามัคคี มีการทุมเทอยางเต็มที่ในการทํางาน และผลที่ไดรับคือ การไดรับ

รางวัล แตอีกนัยหนึ่ง การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติก็มีผลกระทบในดานลบตอบุคลากร

ผูปฏิบัติงานบางสวนเชนกัน 

 
พนักงานสวนใหญเขาก็เต็มใจที่เรานําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ แตพนักงานในระดับลาง

บางคนก็มีความรูสึกทอแท และพร่ําบนวาทําไมตองทํางานหนักขนาดนี้ ที่แยกวานั้น คือ 

พนักงานบางคนกลับมีความคิดเห็นวาตัวผมตองการใหเขาทํางานหนักเพื่อผมจะไดหนาไดตา

จากการไดรางวัล บางทีพนักงานระดับลางบางคนก็คิดเปรียบเทียบการทํางานหนักของตนเอง 

กับการทํางานของพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ที่ต้ังอยูใกลเคียงกัน แลวพร่ํา

บนวาองคการบริหารสวนตําบลนั้นทํางานงาย ๆ สบาย ๆ ไมตองมีพิธีรีตองมากมาย ทําไมเขา

ตองลําบากขนาดนี้ แตเมื่อพิจารณาโดยรวมแลวพนักงานที่พร่ําบนจะเปนพนักงานสวนนอย 

แตพนักงานสวนใหญเขาก็เขาใจตรงนี้ (อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: 

สัมภาษณ) 

 

  อยางไรก็ตาม อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดยืนยันวา การนําหลัก

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในหนวยงานเปนผลดีมากกวาผลเสีย และการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

นั้นมีความเหมาะสมในการนํามาใชในหนวยงาน  
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ในความเปนจริงแลวสมควรอยางยิ่งที่จะนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติกับทุกหนวยงานของ

ทางราชการ เพราะวาประชาชนไดรับผลประโยชนสูงสุดจากการบริหารแบบธรรมาภิบาล คือ 

ไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคกัน ไมแบงกลุมแบงกอน ปญหาของชาวบานก็ไดรับการแกไข

อยางเหมาะสม เพราะมีการบริหารงานแบบมีสวนรวม (อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบล

คุงตะเภา, 2552: สัมภาษณ) 

 

 5.4.2.3 ปจจัยภายในที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบ

ความสําเร็จ ที่มีความสําคัญประเด็นตอมา เปนเรื่องของความพรอมทางดานทรัพยากร ดานการเงิน 

และบุคลากร รวมไปถึงความเพียงพอของขอมูลขาวสาร  

 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา ทรัพยากรที่ใชในหนวยงานจะไมมีการ

ขาดแคลน เพราะนายกองคการบริหารสวนตําบลใหความดูแลเอาใจใสเรื่องนี้อยูเสมอ สอดคลอง

กับความเห็นของบุคลากรผูปฏิบัติงานทานหนึ่งที่ช่ืนชมอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุง

ตะเภาตอการดูแลเอาใจใสในประเด็นดังกลาววา  

 
หากเกี่ยวกับเรื่องวัสดุอุปกรณตาง ๆ ทางนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสนับสนุนอยาง

เต็มที่ เขามักจะบอกอยูเสมอวา หากวัสดุอุปกรณที่ใชในการทํางานมีอยูครบถวน พนักงานจะ

ไมพบกับความยุงยากในการทํางาน เพราะถาทํางานแลวมาติดตรงนั้นไมมีตรงนี้ไมเพียงพอ 

มันก็ไมสนุก ไมมีอารมณจะทํางานตั้งแตทํางานมาจะไมมีการขาดแคลนเพราะเขาจะ

เตรียมการเรียบรอย (บุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาขององคการบริหารสวนตําบลคุง

ตะเภา ทานที่ 5, 2552: สัมภาษณ) 

 

  หากกลาวถึงดานงบประมาณ จากการใหสัมภาษณอดีตนายกองคการบริหารสวน

ตําบลคุงตะเภาไดใหการยืนยันวา องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ไดรับงบประมาณคอนขางที่

จะมากกวาองคการบริหารสวนตําบลอื่น โดยในสวนของจังหวัดอุตรดิตถ มีองคการบริหารสวน

ตําบลที่ไดรับงบประมาณสูงมาก ราว ๆ 3 องคการบริหารสวนตําบล และองคการบริหารสวนตําบล

คุงตะเภาเปนหนึ่งในองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับงบประมาณสูงนั้น เปนผลใหทางองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภามีงบประมาณเพียงพอตอการนําไปใชพัฒนาตําบลคุงตะเภา แตเมื่อถาม

ถึงงบประมาณที่นําไปใชในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลวาดานใดมีการใชงบประมาณสูงสุด 

ทางอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาเองก็ไมสามารถหาขอสรุปได โดยใหเหตุผลวา

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในทุกดานลวนแลวแตมีความเกี่ยวของกัน การที่จะระบุใหชัดเจน

ไปเลยวาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขอใดใชงบประมาณสูงสุดจึงเปนสิ่งที่ไปไดยาก 
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 อยางไรก็ตาม มีบุคลากรผูปฏิบัติงานจํานวนหนึ่ง มีความเห็นตรงกันวา การปฏิบัติ

ตามหลักธรรมาภิบาลดานการมีสวนรวม ใชงบประมาณมากที่สุด เพราะมีความเกี่ยวของกับการ

ประชาสัมพันธ การจัดทําปาย การจัดการดานเอกสาร แผนพับ สปอรตโฆษณา ซ่ึงอาจจะตองมี

คาอาหาร คาของวางที่จัดใหกับผูเขามามีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภารวมอยูดวย 

 ในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภานี้          

มีบุคลากรผูปฏิบัติงานหลายทานแสดงความเห็นวา ทางหนวยงานขาดแคลนบุคลากรผูปฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะผูชํานาญทางดานกฎหมาย และทางดานสาธารณสุข และในจํานวนบุคลากรผูปฏิบัติงาน

ท่ีมีอยูในขณะนั้น หลายทานขาดความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร แมวาจะมีบุคลากร

ผูปฏิบัติงานหลายทานแสดงความเห็นตรงกันในประเด็นดังกลาว แตทางอดีตนายกองคการบริหาร

สวนตําบลคุงตะเภากลับใหการยืนยันวา ทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาในสมัยที่ตนเองยัง

ดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาอยูนั้น ไมมีรายงานการขาดแคลน

ผูชํานาญการในสวนของบุคลากรผูปฏิบัติงานในดานกฎหมาย สาธารณสุข หรือผูท่ีมีความสามารถ

ทางการใชคอมพิวเตอรแตอยางใด เนื่องจากบุคลากรผูปฏิบัติงานสวนใหญจะปฏิบัติงานแทนกันได  

 
ผมจะใชระบบของบริษัทเขามา ดังนั้นการขาดแคลนบุคลากรจะไมเกิดขึ้น สมัยที่เปนผม

นายกองคการบริหารสวนตําบลอยูน้ันจะมี 5 สวน คือ สํานักปลัด การคลังโยธา สวัสดิการ

สังคม และสาธารณสุข แลวก็มีหัวหนา แค 3 คน ปลัดก็จะควบสาธารณสุข การคลังก็จะควบ

สวัสดิการสังคม กรมโยธาก็จะควบคุม ดูแล สั่งการในสวนของเขา ถามวาขาดแคลนพนักงาน

ไหม ตอบไดวาไมขาดแคลนแนนอนเพราะสมัยนั้นงานที่ทํายังไมลนมือ (อดีตนายกองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: สัมภาษณ) 

 

 การสืบหาขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคการ ทาง

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามีการสืบหาขอมูลทั้งจาก แหลงปฐมภูมิ และทุติยภูมิ คือจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ จากการสอบถามโดยตรงจากชาวบาน จากการสืบคนทางอินเตอรเน็ต “ขอมูล

ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน สวนใหญเราจะทําการขอหนังสือจากทางอําเภอ ทางจังหวัด บางครั้งก็

สืบหาขอมูลจากอินเตอรเน็ตโดยจะนําออกมาใชเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของเทานั้น” (บุคลากร

ผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ทานที่ 5, 2552: สัมภาษณ) 

 5.4.2.4  ปจจัยภายในที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบ

ความสําเร็จ อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญคือการกําหนดบทลงโทษ และการใหรางวัลอยางเปน

ระบบ  
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 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูศึกษาพบวาหากหนวยงานใดมีการกําหนดบทลงโทษ 

และใหรางวัลแกผูปฏิบัติงานอยางเปนระบบ จะเปนปจจัยสนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติประสบความสําเร็จ แตจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญหลายทานไดแสดงความเห็น

สอดคลองกันวาในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภานั้น ไมไดมีการกําหนดบทลงโทษ และ

แนวทางการใหรางวัลแกบุคลากรผูปฏิบัติงานอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร ในการลงโทษสวน

ใหญบุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาจะใหวิธีการวากลาวตักเตือน หรือเรียกเขาพบเปนการ

สวนตัวเพื่อสอบถามถึงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานที่บกพรองของบุคลากรผูปฏิบัติงานที่

เกิดขึ้นวามีสาเหตุมาจากเรื่องใด พรอมทั้งมีการใหคําปรึกษาเพื่อชวยเหลือในการหาแนวทางแกไข

ปญหา แกบุคลากรผูปฏิบัติงานนั้นดวย ท่ีเปนเชนนี้เพราะบุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนา 

และบุคลากรผูปฏิบัติงานระดับปฏิบัติงานตางมีความสนิทสนมกัน จึงปฏิบัติตอกันเหมือนทุกคนคือ

คนในครอบครัว อีกทั้งผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาแตละทานตางมีทัศนคติวา ลูกนอง

เปรียบเสมือนลูกหลาน หากเขาทํางานบกพรองก็ตองใหคําแนะนําปรึกษา และชวยกันแกไขปญหา 

หากเปนปญหาในเรื่องงานก็จะมีการแนะนําเพิ่มเติมให และหากเปนเรื่องสวนตัว เชน เรื่องลูก เรื่อง

ภรรยา สามี ก็จะคอยรับฟงและใหกําลังใจ ทัศนคติเชนนี้สืบเนื่องมากจากความเชื่อของอดีตนายก

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาวาหากบุคลากรผูปฏิบัติงานจะมีผลงานที่ดีได ตองเปนบุคลากร

ผูปฏิบัติงานมีความพรอมทางดานสุขภาพจิต และสุขภาพกาย  

 
เราไมไดทํางานคนเดียว เพราะฉะนั้นเวลาลูกนองของเราประสบปญหาเราก็ตองใหความ

ชวยเหลือเขา บางทีพนักงานมาใหมเขายังเด็กอยู พบปญหาในการทํางานบาง มีปญหา

ครอบครัวบาง ก็ตองเรียกมาคุยเปนการสวนตัว ใหกําลังใจเขา เรื่องบางเรื่องเขาอาจไมอยาก

เปดเผย เราก็เขาใจและพยายามใหกําลังใจเขามาก ๆ เขาจะไดมีกําลังใจทํางาน (บุคลากร

ผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ทานที่ 5,  2552: 

สัมภาษณ) 

 

 ในสวนของการใหรางวัลนั้น ทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไมไดมีการตั้ง

กฎกติกาไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรวาหากปฏิบัติงานไดในระดับดีเพียงใด จึงจะไดรางวัล 

เปนเงิน เปนใบประกาศนียบัตรความดี ความขยัน แตถาหากบุคลากรผูปฏิบัติงานทานใด

ปฏิบัติงานในระดับดี ขยัน และเปนที่รักของผูรวมงาน ทางบุคลากรระดับหัวหนา โดยเฉพาะนายก

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาจะมีการกลาวชมเชยบุคลากรผูปฏิบัติงานนั้นในที่ประชุม และมี

การพิจารณาเลื่อนขั้นให เพื่อเปนกําลังใจแดบุคลากรผูปฏิบัติงานที่มีความตั้งใจ ทุมเทใหกับการ

ปฏิบัติงาน และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงาน “พนักงานที่มีความดีความเดนในตัวเอง เราก็
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จะตองชมเชยเขา ใหกําลังใจเขา ยกยองเขาในที่ประชุมวาเขาเปนตัวอยางที่ดีแกพนักงานคนอื่น 

แลวจะมีการพิจารณาโบนัส หรือการเลื่อนขั้นใหเขา เพื่อใหเขามีกําลังใจในการทําสิ่งดี ๆ ใหกับ

องคกร” (อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา, 2552: สัมภาษณ) 

           5.4.2.5  ปจจัยภายในที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบ

ความสําเร็จ ประเด็นสุดทายที่จะกลาวถึง คือ การมีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารและผูนํานโยบายไปปฏิบัติ จากการศึกษาพบวาผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลคุง

ตะเภามีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล แตในสวนของผูนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ คือ 

บุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนา มีเพียงสองทาน จากหกทาน ท่ีมีความรูความเขาใจในหลัก            

ธรรมาภิบาลเพียงบางสวน เชน หลักความโปรงใส และหลักการมีสวนรวม ซ่ึงผลการศึกษานี้แสดง

ใหเห็นวาบุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาสวนใหญขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา

ในขณะที่อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาดํารงตําแหนงเปนนายกองคการบริหาร

สวนตําบลคุงตะเภาอยูนั้น ยังขาดความรู ความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล และการขาดความรู ความ

เขาใจในหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนานี้ อาจสงผลกระทบดานลบใน

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

 5.4.2.6 ปจจัยภายในที่เปนอุปสรรคตอการประสบความสําเร็จของการนําหลัก     

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ คือ การตอตานจากผูนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ รวมถึงการมีทัศนคติ 

และพฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

 อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภากลาวถึงพฤติกรรมของบุคลากร

ผูปฏิบัติงานบางสวนวา มีการแสดงออกถึงความไมพอใจในการปฏิบัติงานออกมาในรูปแบบของ

การพร่ําบนเพราะงานมีมาก และมีการเปรียบองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา กับองคการบริหาร

สวนตําบลอื่น ๆ ถึงจํานวนงานที่มีมากกวา ถึงขั้นตั้งกลุมตอตานตนเอง แตตนเองก็เขาใจ และไมมี

ความกังวลวากลุมดังกลาวจะเปนอุปสรรคในการทํางาน เพราะเปนกลุมบุคลากรผูปฏิบัติงาน

จํานวนนอย  

 อยางไรก็ตาม อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดมีการพูดคุยปรับความ

เขาใจในเรื่องของการปฏิบัติงานตอบุคลากรผูปฏิบัติงานเหลานั้น เพื่อบรรเทาความอึดอัดคับของใจ

ของบุคลากรผูปฏิบัติงานดังกลาว 

 
ในบางครั้งเขาก็นําเรื่องการทํางานไปพูดกับชาวบาน กับคนในทองถิ่น หรือถึงขั้นไปพูดกับ

พอ แมเขาก็มี พอพอ แมเขาไดฟงอาจเกิดความรูสึกวาเราไมดูแลลูกเขาใหลูกเขาทํางานหนัก

จนเกินไป เปนเพราะพนักงานสวนใหญเปนคนในพื้นที่ เมื่อมีการทํางานที่เขมงวด เขาก็จะ

รูสึกวาเรากดดันเขามากจนเกินไป...แตผูบริหารชุดใหม (ชุดปจจุบันที่กําลังปฏิบัติหนาที่อยู) 
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เขาใชนโยบายหาเสียงทํานองวา ตอไปพนักงานองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาจะไมตอง

ทํางานหนักเหมือนที่ผมใหเขาทํา ถาผมไมไดดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล

คุงตะเภาแลวพนักงานจะทํางานกันอยางสบาย ๆ ซึ่งตอนนี้ก็สบายจริง ๆ คือ ไมมีอะไรทํากัน

เลย ปญหาของชาวบานก็ไมไดรับการแกไข อยางเชน นํ้าประปาไมพอใช ไมทั่วถึงทําใหสวน

ของพนักงานบางคนก็เริ่มไมอยากอยู เพราะมันตองผานขั้นตอนจะสั่งการโดยตรงไมไดความ

ภาคภูมิใจในตัวเองของพนักงานที่เคยมีก็ลดลง (อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา, 

2552: สัมภาษณ) 

 

 อยางไรก็ตามมีผูนําชุมชนทานหนึ่งแสดงความเห็นถึงพฤติกรรมตอตานการนําหลัก

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากรผูปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาวาพฤติกรรม

การตอตานดังกลาว มีสาเหตุจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมของอดีตนายกองคการ

บริหารสวนตําบลนั่นเอง 

 
พนักงานในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามีหลายคนเคยมาพูดคุยกับผมวาเขาไมเต็มใจ

ไมสะดวกใจ อึดอัดใจในการทํางานกับอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ที่เปน

แบบนี้เพราะอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาเขามีความเขมงวดในการ

ปฏิบัติงานมากจนเกินไป รวมถึงมีการตั้งมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวสูงกระทั่งแปรเปลี่ยน

เปนความกดดันใหกับพนักงาน อีกทั้งอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามี

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน แบบทํางานเอาหนา โดยใหบุคลากรผูปฏิบัติงานตองทํางานหนักจน

ไมไดพักผอน เลิกงานไปเปนเวลา (ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคุงตะเภา ทานที่ 7,  2552: 

สัมภาษณ) 
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บทที่ 6 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

       

  การศึกษาเรื่องการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากรในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ศึกษากรณีเทศบาลตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ และศึกษาเงื่อนไขที่มีผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลคุงตะเภา อําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ 

 ผูศึกษาไดใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key  Informants) 

ประกอบดวย อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาในฐานะผูนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

บุคลากรผูปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลคุงตะเภา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน หัวหนากอง

คลัง หัวหนากองชาง และหัวหนากองสวัสดิการสังคม รวมจํานวน 6 ทาน ผูนําชุมชนในเทศบาล 

ตําบลคุงตะเภา จํานวน 8 ทาน ตัวแทนจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับเทศบาลตําบลคุงตะเภา 

ไดแก 

              เจาหนาที่จากสถานีอนามัยเทศบาลตําบลคุงตะเภา จํานวน 2 ทาน บุคลากรครูจากโรงเรียน

ปาขนุนเจริญวิทยาจํานวน 1 ทาน และบุคลากรครูจากโรงเรียนปากลวยเสริมวิทยา จํานวน 1 ทาน 

รวมกลุมเปาหมายทั้งหมด จํานวน 19 ทาน 

   การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

การนําขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ มาจัดทําใหเปนระบบ หมวดหมู ตามลักษณะ

ของเหตุปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ผานการวิเคราะหขอมูลแบบ

สรุปอุปนัย (Analytic Induction) คือ การนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา มาหาบทสรุปรวมกันของขอมูล 

และหาความสัมพันธเชื่อมโยงของขอมูลเหลานั้น 
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6.1  สรุปผลการศึกษา 

 

   6.1.1  การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา  
 เมื่อครั้งที่เทศบาลตําบลคุงตะเภา ยังเปนองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาอยูนั้น เคย

ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก

ธรรมาภิบาล ถึงสามครั้ง ภายใตการบริหารของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบล โดยสรุปผล

การศึกษาในประเด็นการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ไดดังตารางที่ 6.1 

 

ตารางที่ 6.1  สรุปการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา 

 

สรุปการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลคุงตะเภา 

การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เห็นดวย/ช่ืนชม คัดคาน/ทวงติง 

ดานหลักนิติธรรม  

มีการอางอิงกฎหมายไมวาจะปฏิบัติ

สิ่งใดจะคํานึงถึงการยึดถือระเบียบ

แบบแผน และอํานาจหนาที่ของคน 

ขององคกรตามที่กฎหมายกําหนด 

 

ดานหลักคุณธรรม  

มีการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงหลัก

คุณธรรมและหลักนิติธรรมเปนหลัก 

เพราะหลักที่สําคัญทั้งสองดังกลาว

เปนสิ่งที่ดําเนินมาคูกัน การใหคุณ 

ใหโทษแกบุคลากรผูปฏิบัติงาน ตอง

มีการผานการพิจารณาอยางละเอียด

ถึงที่มาที่ไป แมแตการเสนอขึ้น

เงินเดือน การใหโบนัส ก็ตองผาน

การประเมินที่ถูกตองมากอน โดย

ทางองคการบริหารสวนตําบลคุง

ตะเภาจะมีการประเมินปละ 2 ครั้ง 

ซึ่งมีมากอนที่ทางสวนกลางจะออก

กฎหมายขอบังคับ 

 

มีผูนําชุมชนทานหนึ่งใหการ

ยืนยันวาอดีตนายกองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภา

ปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักนิติ

ธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

มีผูนําชุมชนสองทานใหการ

ยืนยันวาอดีตนายกองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภามี

พฤติกรรมอันไมเหมาะสม ใน

ประเด็นของการบังคับใช

กฎระเบียบของโครงการเบี้ย

ผู สูงอายุ เชนการใหเบี้ ย

ผูสูงอายุที่เปนขาราชการ

บํานาญ และมีการกลาวอางวา

อดีตนายกมีคดีความเกี่ยวกับ

การทุจริตงบประมาณของ

องคการบริหารสวนตําบลคุง

ตะเภา 
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ตารางที่  6.1 (ตอ) 

 

สรุปการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลคุงตะเภา 

การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เห็นดวย/ช่ืนชม คัดคาน/ทวงติง 

ดานหลักความโปรงใส  

หากทางองคการบริหารสวนตําบล

คุงตะเภาจะดําเนินการในเรื่องใด 

ประชาชนตองไดมีโอกาสรับทราบ

ในเรื่องที่องคการบริหารสวนตําบล

คุงตะเภานั้นจะดําเนินการ เชน เรื่อง

ของการจัดซื้อจัดจาง เรื่องการ

คัดเลือกบุคลากรผูปฏิบัติงานเขา

ทํางาน หรือเรื่องอื่นใด ทางองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภาจะมีการ

แจงใหประชาชนทราบ โดยการสง

ประกาศ และการติดประกาศ 

  

มีผูนําชุมชนสองทาน แสดง

ความเห็นวาอดีตนายกองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภาไมมี

การปฏิ บั ติตามหลักความ

โปรงใส เห็นไดจากการ

โยกยายบุคลากรผูปฏิบัติงาน

ออกจากตําแหนงโดยไมมีการ

ช้ีแจงสาเหตุอยางชัดเจน และ

ยังมีการปฏิบัติอันไมเหมาะสม

ในเรื่องของการประเมินผลงาน

ของบุคลากรผูปฏิบัติงานใน

องคการบริหารสวนตําบลคุง

ตะเภา อีกทั้งยังมีการกลาวอาง

วา การทํางานในสวนของการ

สราง หรือซอมแซมระบบ

สาธารณูปโภคนั้นไมมีการ

จัดการประมูล หรือเปดซอง

ประมูลใหประชาชนไดรับ

ทราบ และการดําเนินโครงการ 

หรือกิจกรรมตาง ๆ ไมมีการ

แจงใหประชาชนทราบถึง

รายชื่อของผู ที่จะเขามา

ดําเนินงาน และปฏิบัติงาน 
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ตารางที่  6.1 (ตอ) 
 
 

สรุปการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลคุงตะเภา 

การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เห็นดวย/ช่ืนชม คัดคาน/ทวงติง 

หลักการมีสวนรวม  

การมีสวนรวมในที่น้ีจะยกตัวอยาง

การมีสวนรวมในเรื่องของการ

จัดซื้อจัดจาง โดยทางองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดมีการ

จัดทําประชาคมเพื่อสอบถามความ

คิดเห็นจากประชาชนในหมูบาน 

หรือการใหประชาชนไดมีสวนรวม

ในดานของการวางแผนพัฒนา ทาง

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา

ในการจัดการประชุม หรือจัดการ

ประชาคม ทางองคการบริหารสวน

ตําบลคุงตะเภาไดจัดเวียนกันไป 

ครั้งละ 1 หมูบาน ใหครบทั้ง 8 

หมูบาน ในระดับตําบลไดมีการจัด

ประชุมที่อาคารเทศบาล ซึ่งในการ

ประชุมจะมีคณาจารยจากโรงเรียน

ในพื้นที่เขามารวมประชุม 

 

มีผูนําชุมชนสองทานให

การยืนยันวาประชาชนไดมี

โอกาสเขารวมในการทํา

ประชาคม และเสนอ

แผนการพัฒนา มีการจัดทํา

ประชาคมหมูบานเดือนละ 

2-3 ครั้ง และยังมีการจัดหา

อุปกรณในการอํานวยความ

สะดวก เพื่อสงเสริมการมี

สวนรวมของประชาชนใน

หมูบาน 

 

 

มี ผู นําชุมชนสี่ ทานแสดง

ความเห็นตางออกไปวาในการ

ปฏิบัติตามหลักการมีสวนรวม

ของอดีตนายกองคการบริหาร

สวนตําบลนั้นมีความไม

เหมาะสม เชน เรื่องของการ

เชิญใหเขารวมประชุม หรือ

ประชาคม แตไมเคยเป ด

โอกาสใหแสดงความคิดเห็น 

ชาวบานจะไมไดเขารวม แต

ผูนําชุมชนจะไปเปนตัวแทน 

เพื่อรับรูขอมูลตาง ๆ จากทาง

องคการบริหารสวนตําบล ซึ่ง

เปนเพียงการเชิญไปเพื่อฟง

ผลสรุปที่องคการบริหารสวน

ตําบลตัดสินใจกันไวแลว

เทานั้น 
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ตารางที่  6.1 (ตอ) 

 

สรุปการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลคุงตะเภา 

การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เห็นดวย/ช่ืนชม คัดคาน/ทวงติง 

ดานหลักความรับผิดชอบ 

หลักความรับผิดชอบมีความสําคัญ

มากที่สุดตออดีตนายกองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภา และ

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา 

เปนหลักที่ตนเองยึดถือและปฏิบัติ

มาโดยตลอด การยึดถือหลักความ

รับผิดชอบเปนสําคัญนี้ สงผลให

อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบล

คุงตะเภา และองคการบริหารสวน

ตําบลคุงตะเภาเปนตัวอยางที่

นาชื่นชม และเปนที่นับถือของ

ประชาชน รวมถึงการเปนตัวอยางที่

ดีแกองคกรอื่ น หลักความ

รับผิดชอบที่ตนยึดถือ และปฏิบัติมา

โดยตลอดนั้นเปรียบเสมือน

แรงผลักดันใหองคการบริหารสวน

ตําบลคุงตะเภาไดรับรางวัลชนะเลิศ

ของการประกวดองคการบริหาร

สวนตําบลที่มีหลักการบริหาร

จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ถึง 

3 สมัย 
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ตารางที่  6.1 (ตอ) 
 
 

สรุปการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลคุงตะเภา 

การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เห็นดวย/ช่ืนชม คัดคาน/ทวงติง 

ดานหลักความคุมคา  

ในการสรางถนน มีการพิจารณาถึง

จํานวนผูใชถนนเสนนั้นวามีผูใช

มากนอยเพียงใด มีความจําเปนใน

การสรางถนนเสนนั้นหรือไม ซึ่งใน

การตัดสินใจสรางถนนจําเปนตอง

คํานึงถึงความถี่ และจํานวนคนที่ได

ใชถนนเสนดังกลาวเปนหลัก มีการ

พิจารณาจํานวนตําแหนงของ

พนักงานกับปริมาณงานที่จะรับได 

รวมถึงการพิจารณาในสวนของ

คาจาง งบประมาณที่จะจายใหกับ

พนักงาน 

  

หลักความคุมคานี้ รวมไปถึง

การใชทรัพยากรอยาง

ประหยัด และเกิดประโยชน

สูงสุด โดยทางผูนําชุมชน

ทานหนึ่ง ไดแสดงความเห็น

วามีนโยบายการประหยัด

ไฟฟา โดยการเปดไฟฟาตาม

กําหนดเวลา 

 

ผูนําชุมชนทานหนึ่งไดแสดง

ความเห็นตางออกไปในเรื่อง

ของพฤติกรรมการใชไฟฟา

ของบุคลากรในองคการบริหาร

สวนตําบลคุงตะเภา คือ ไม

ประหยัดน้ํา มีการเปดไฟโดย

ไม คํานึงถึงความจําเป น 

บางครั้งเปดทิ้งไวในชวงพัก

เที่ยง บางครั้งมีคนนั่งทํางานอยู

คนเดียว แตเปดไฟทั้งองคการ

บริหารสวนตําบล 

 
 

    6.1.2 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากรใน

           องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา 

 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากรในองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภา ประกอบดวย ปจจัยภายนอกที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติประสบความสําเร็จ ปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติ ปจจัยภายในที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ ปจจัย

ภายในที่เปนอุปสรรคตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ สามารถอธิบาย

รายละเอียดไดดังตารางที่ 6.2 
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ตารางที่   6.2  เงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากรในองคการ

       บริหารสวนตําบลคุงตะเภา 

 
               เงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา 

 ปจจัยภายนอกที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ 

การไดรับการสนับสนุนจากชนชั้นนํา  ไมเคยไดรับการสนับสนุน มีเพียงการ 

ทางการเมือง และกฎหมาย รวมไปถึง       จัดกิจกรรมรวมกันแบบบูรณาการเทานั้น   

การไดรับการสนับสนุนจากสวนกลาง     

และสวนทองถิ่น             

 ปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

การแทรกแซงจากหนวยงานระดับบน       ถูกแทรกแซงจากหนวยงานระดับอําเภอ 

          โดยออกคําสั่งเปนลายลักษณอักษร 

              ใหจัดหางบประมาณอุดหนุนแทน 

 ปจจัยภายในที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ 

การมีภาวะผูนําของผูบริหาร      

 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ     มีการคํานึงถึงประสิทธิภาพที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

        มีการวางแผนงานอยางรัดกุม และมีการปฏิบัติงานที่เขมงวด 

       ปฏิบัติตนเปนแบบอยางใหกับบุคลากรผูปฏิบัติงาน 

       ในเรื่องของการมีความกระตือรือรนในการทํางาน 

        ใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี 

 การสรางแรงบันดาลใจ  การพูดโนมนาวใจใหบุคลากรผูปฏิบัติงานมีความ 

     เชื่อมั่นในตนเองในการปฏิบัติงาน 

     การเอาใจใส และใหความสําคัญกับบุคลากร 

     ผูปฏิบัติงานทุกระดับอยางเทาเทียมกัน 
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ตารางที่  6.2  (ตอ) 

 
      เงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา (ตอ) 

 การกระตุนทางปญญา    เปดโอกาสใหบุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนา 

       มีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา และแนวทางแกไข 

       และมีสวนรวมการตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหา 

       ที่เหมาะสมท่ีสุดใหกับองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา 

 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ปฏิบัติงานรวมกันเหมือนพี่นอง   

     ใหการสนับสนุน และสงเสริมบุคลากรผูปฏิบัติงาน 

     ที่มีความสามารถพิเศษ อันเปนประโยชนตอหนวยงาน 

     มีการชมเชย ใหกําลังใจแกบุคลากรผูปฏิบัติงาน 

          และพิจารณาโบนัส การเลื่อนขั้นที่เหมาะสม 

  ปจจัยภายในที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ 

 การใหการยอมรับ และสนับสนุนการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของผูบริหาร    

      มีความพอใจในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

      ในหนวยงาน     

      มีความเห็นวาการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

      สงผลใหประชาชนไดรับผลประโยชนสูงสุด  

      และไดรับการแกไขปญหาอยางเหมาะสมจากการ 

      บริหารงานแบบมีสวนรวม     

      การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติอาจเกิดความขัดแยงบาง 

           โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 153 

ตารางที่  6.2  (ตอ) 

 
  เงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา (ตอ) 

ความพรอมทางดานทรัพยากร ดานการเงิน และบุคลากร รวมไปถึงความเพียงพอของขอมูลขาวสาร 

             ทรัพยากรในหนวยงานไดรับการดูแลจากนายกองคการ 

             บริหารสวนตําบลคุงตะเภาอยูเสมอ จึงไมมีการขาดแคลน 

              งบประมาณในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา 

              มีอยางเพียงพอ เพราะเปนหนึ่งในสามขององคการ 

              บริหารสวนตําบลในจังหวัดอุตรดิตถที่ไดรับ 

              งบประมาณสูงมาก   

              ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดาน 

              คอมพิวเตอร ขาดแคลนผูชํานาญการทางกฎหมาย 

              และสาธารณสุข   

              การสืบหาขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการนําหลัก 

              ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติมีความเพียงพอ โดยมีการสืบหา 

              ขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ การสอบถามจาก 

                   ประชาชนโดยตรง และการสืบคนทางอินเตอรเน็ต 

การกําหนดบทลงโทษ และการใหรางวัลอยางเปนระบบ     

                                         ไมมีการกําหนดบทลงโทษ และแนวทางการใหรางวัล  

                                         อยางชัดเจน เปนลายลักษณอักษร    

                                         ในการปฏิบัติ การลงโทษมีเพียงการวากลาวตักเตือน  

                                         ตามความเหมาะสม สวนการใหรางวัลเปนลักษณะ  

                                         ของการยกยอง ชมเชย การมอบประกาศนียบัตร  

                                         มีการพิจารณาใหโบนัส และเลื่อนขั้น ใหกับบุคลากร  

                                              ผูปฏิบัติงานที่มีผลงานดี และเปนที่รักของผูรวมงาน   
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ตารางที่  6.2  (ตอ) 

 
  เงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา (ตอ) 

การมีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร และผูนํานโยบายไปปฏิบัติ    

                                        มีการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงอํานาจ หนาที่ขององคการ  

                                        บริหารสวนตําบลคุงตะเภาตามที่กฎหมายกําหนด  

                                        มีการคํานึงถึงหลักคุณธรรม นิติธรรมเปนหลัก  

                                        การพิจารณาใหคุณใหโทษแกบุคลากรผูปฏิบัติงาน  

                                        ตองผานการประเมินอยางถูกตอง    

                                        มีการจัดทําประชาคมเพ่ือสอบถามความคิดเห็น  

                                        จากประชาชนในหมูบาน และใหประชาชนไดมี  

                                        สวนรวมในดานการวางแผนพัฒนาองคการบริหาร  

                                        สวนตําบลคุงตะเภา ผานการประชาคมหมูบาน  

                                         และการประชาคมตําบล     

                                         ผูบริหาร และบุคลากรผูปฏิบัติงานระดับหัวหนา  

                                         จํานวน รวม 11 ทาน มีเพียง 2 ทาน ที่สามารถอธิบาย  

                                         ถึงหลักธรรมาภิบาล และอธิบายถึงการประยุกตใช  

                                         หลักธรรมาภิบาลพรอมการยกตัวอยางที่ตนเองเคย  

                                              ปฏิบัติมาประกอบการอธิบายใหเห็นภาพอยางชัดเจน   

 ปจจัยภายในที่เปนอุปสรรคตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ  

การตอตานจากผูนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติรวมถึงการมีทัศนคติ และพฤติกรรมที่ไมสอดคลอง 

กับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ      

                                          บุคลากรผูปฏิบัติงานบางสวนมีการแสดงออกถึง 

                                          ความไมพอใจในการปฏิบัติงานออกมาในรูปแบบ 

                                          ของการพร่ําบน และเปรียบเทียบการทํางานหนัก 

                                          ขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา   

                                               กับองคการบริหารสวนตําบลอื่น    
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6.2  อภิปรายผลการศึกษา 

 

  จากการศึกษาเรื่อง “การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากรในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ศึกษากรณี เทศบาลตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ”  

 

  6.2.1  ประเด็นการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบล

   คุงตะเภา  

  ภายใตการบริหารของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา สงผลใหองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการ

บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ถึงสามครั้ง สามารถอภิปรายไดดังนี้ 

 ดานหลักนิติธรรม อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภายืนยันวามีคํานึงถึงการ

ยึดถือระเบียบแบบแผน และอํานาจหนาที่ของคน ขององคกรตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีผูนํา

ชุมชนทานหนึ่งยืนยันวาอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักนิติ

ธรรม จะเห็นไดวามีเพียงทานเดียวที่แสดงความเห็นสนับสนุนวาพฤติกรรมดังกลาวไดเกิดขึ้นจริง 

ในขณะที่ผูใหขอมูลสําคัญทานอื่นไมขอยืนยันถึงการเกิดขึ้นของพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักนิติ

ธรรมนี้ 

  ดานหลักคุณธรรม อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภายืนยันวาตนเองมีการ

ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงหลักคุณธรรมและหลักนิติธรรมเปนหลัก การใหคุณ ใหโทษแกบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน ตองมีการผานการพิจารณาอยางละเอียดถึงที่มาที่ไป การเสนอขึ้นเงินเดือน การให

โบนัส ตองผานการประเมินที่ถูกตองมากอน และทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาจะมีการ

ประเมินปละ 2 ครั้ง ซ่ึงมีมากอนที่ทางสวนกลางจะออกกฎหมายขอบังคับ แมอดีตนายกองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภาจะมีการกลาวอางวาตนเองไดปฏิบัติตามหลักคุณธรรมอยางเครงครัด 

โดยไมมีผูใหขอมูลสําคัญทานใดยืนยันวาอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามี

พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมแมแตทานเดียว แตกลับมีผูนําชุมชนทั้งสองทาน ไดกลาว

อางถึงพฤติกรรมของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาวามีการปฏิบัติหนาที่ไม

สอดคลองกับหลักคุณธรรม และหลักนิติธรรม ในประเด็นการบังคับใชกฎระเบียบของโครงการ

เบี้ยผูสูงอายุ เชนการใหเบี้ยผูสูงอายุท่ีเปนขาราชการบํานาญ และมีการกลาวอางวาอดีตนายก

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามีคดีความเกี่ยวกับการทุจริตงบประมาณขององคการบริหาร

สวนตําบลคุงตะเภา  
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 เห็นไดวาการปฏิบัติงานของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาอาจไมเปนที่

ยอมรับของผูใหขอมูลสําคัญเพราะขาดการแสดงถึงพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม และนิติ

ธรรมอยางเห็นไดชัด แตกลับมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติท่ีไมสอดคลองกับหลัก

คุณธรรม และนิติธรรมดังกลาวแทน 

 ดานหลักความโปรงใส อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภายืนยันวาหากทาง

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาจะดําเนินการในเรื่องใด ประชาชนก็ตองไดมีโอกาสรับทราบใน

เรื่องที่องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภานั้นจะดําเนินการ เชน เรื่องของการจัดซื้อจัดจาง เรื่องการ

คัดเลือกบุคลากรผูปฏิบัติงานเขาทํางาน หรือเรื่องอื่นใด ทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาจะมี

การแจงใหประชาชนทราบ โดยการสงประกาศ และการติดประกาศ โดยไมมีผูใหขอมูลสําคัญทาน

ใดยืนยันถึงพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักความโปรงใสดังกลาว แตกลับพบวา มีผูนําชุมชนสอง

ทาน กลาวอางวาอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไมมีการปฏิบัติตามหลักความ

โปรงใส เห็นไดจากการโยกยายบุคลากรผูปฏิบัติงานออกจากตําแหนงโดยไมมีการชี้แจงสาเหตุ

อยางชัดเจน และยังมีการปฏิบัติอันไมเหมาะสมในเรื่องของการประเมินผลงานของบุคลากร

ผูปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา อีกทั้งยังมีการกลาวอางวา การทํางานในสวน

ของการสราง หรือซอมแซมระบบสาธารณูปโภค ไมมีการจัดการประมูล หรือเปดซองประมูลให

ประชาชนไดรับทราบ และการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ไมมีการแจงใหประชาชนทราบ

ถึงรายชื่อของผูท่ีจะเขามาดําเนินงาน และปฏิบัติงาน 

 แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาอาจไม

สอดคลองกับการปฏิบัติตามหลักความโปรงใสตามที่อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา

ไดกลาวอางไว  

 ดานหลักการมีสวนรวม อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาอธิบายใหทราบวา 

ไดมีการจัดทําประชาคมเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนในหมูบาน หรือการใหประชาชน

ไดมีสวนรวมในดานของการวางแผนพัฒนา ทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ดังจะเห็นได

จากการนําเอาแผน 5 ป มาใช ซ่ึงแผน 5 ปดังกลาว มาจากกระบวนการประชาคมของหมูบาน แตละ

หมูบาน คือการนําแผนของหมูบานมารวมเปนแผนตําบล จากนั้นไดมีการจัดทําประชาคมระดับ

ตําบล ซ่ึงทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดมีการจัดหาแนวทาง และวิธีการในการจัดการ

เรื่องของความตองการของประชาชนใหมีความสอดคลองกับความตองการพื้นฐานทางดานสังคม 

โดยการนําบุคคลที่มีบทบาทในชุมชนแตละดาน เขารวมการจัดทําประชาคมกับประชาชน ในการ

จัดการประชุม หรือจัดการประชาคม ทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดจัดเวียนกันไป ครั้ง

ละ 1 หมูบาน ใหครบทั้ง 8 หมูบาน ในระดับตําบลไดมีการจัดประชุมที่อาคารเทศบาล ซ่ึงในการ
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ประชุมจะมีคณาจารยจากโรงเรียนในพื้นที่เขามารวมประชุม การใหสัมภาษณของอดีตนายก

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามีความสอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูนําชุมชนจํานวนสอง

ทานที่ใหการยืนยันวาประชาชนไดมีโอกาสเขารวมในการทําประชาคม และเสนอแผนการพัฒนา มี

การจัดทําประชาคมหมูบานเดือนละ 2-3 ครั้ง และยังมีการจัดหาอุปกรณในการอํานวยความสะดวก 

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบาน 

 อยางไรก็ตาม มีผูนําชุมชนถึงสี่ทาน แสดงความเห็นตางออกไปวาในการปฏิบัติตาม

หลักการมีสวนรวมของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภานั้น มีความไมเหมาะสม เชน 

เรื่องของการเชิญใหเขารวมประชุม หรือประชาคม แตไมเคยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น 

ชาวบานจะไมไดเขารวม แตผูนําชุมชนจะไปเปนตัวแทน เพื่อรับรูขอมูลตาง ๆ จากทางองคการ

บริหารสวนตําบล ซ่ึงเปนเพียงการเชิญไปเพื่อฟงผลสรุปที่องคการบริหารสวนตําบลตัดสินใจกัน

ไวแลวเทานั้น 

 จะเห็นไดวามีผูใหขอมูลสําคัญเพียงสองทาน ท่ียืนยันถึงการมีพฤติกรรมในการปฏิบัติตาม

หลักการมีสวนรวมของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาในขณะที่ผูใหขอมูลสําคัญถึง

ส่ีทานกลับใหการยืนยันวาอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามีพฤติกรรมที่ไม

สอดคลองกับการปฏิบัติตามหลักการมีสวนรวม 

        ดานหลักความรับผิดชอบ อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดแสดงความเห็น

วา หลักความรับผิดชอบมีความสําคัญมากที่สุดตอตนเองและองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา 

เปนหลักที่ตนเองยึดถือ และปฏิบัติมาโดยตลอด การยึดถือหลักความรับผิดชอบเปนสําคัญนี้ สงผล

ใหตนเอง และองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาเปนตัวอยางที่นาชื่นชม และเปนที่นับถือของ

ประชาชน รวมถึงการเปนตัวอยางที่ดีแกองคการอื่น หลักความรับผิดชอบที่ตนยึดถือ และปฏิบัติมา

โดยตลอดนั้นเปรียบเสมือนแรงผลักดันใหองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดรับรางวัลชนะเลิศ

ของการประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ถึง 3 

สมัย แตอยางไรก็ตามพบวาไมมีผูใหขอมูลสําคัญทานใดยืนยันถึงพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลัก

ความรับผิดชอบของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาแมแตทานเดียว 

 ดานหลักความคุมคา อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดยกตัวอยางใหเห็นถึง

การประยุกตใชหลักความคุมคาวา ในการสรางถนน ตนเองจะพิจารณาถึงจํานวนผูใชถนนเสนนั้น

วามีผูใชมากนอยเพียงใด มีความจําเปนในการสรางถนนเสนนั้นหรือไม ซ่ึงในการตัดสินใจสราง

ถนนจําเปนตองคํานึงถึงความถี่ และจํานวนคนที่ไดใชถนนเสนดังกลาวเปนหลัก อีกตัวอยางหนึ่งที่

อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาแสดงใหเห็นวาตนนั้นใหความสําคัญกับการปฏิบัติ
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ตามหลักของความคุมคา นั่นคือ การพิจารณาจํานวนตําแหนงของพนักงานกับปริมาณงานที่จะรับ

ได รวมถึงการพิจารณาในสวนของคาจาง งบประมาณท่ีจะจายใหกับพนักงาน 

 หลักความคุมคานี้ รวมไปถึงการใชทรัพยากรอยางประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด โดย

ทางผูนําชุมชนทานหนึ่ง คือ นายสุรชัย ไดแสดงความเห็นวาอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบล

คุงตะเภามีนโยบายการประหยัดไฟฟา โดยการเปดไฟฟาตามกําหนดเวลา 

 อยางไรก็ตาม มีผูนําชุมชนอีกทานหนึ่ง ไดแสดงความเห็นตางออกไปในเรื่องของ

พฤติกรรมการใชไฟฟาขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา คือ ไมประหยัดน้ํา มีการเปดไฟโดย

ไมคํานึงถึงความจําเปน บางครั้งเปดทิ้งไวในชวงพักเที่ยง บางครั้งมีคนนั่งทํางานอยูคนเดียว แตเปด

ไฟทั้งองคการบริหารสวนตําบล 

 แสดงใหเห็นวามีผูใหขอมูลสําคัญยืนยันถึงพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักความคุมคาของ

อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาหนึ่งทาน และมีผูใหขอมูลสําคัญยืนยันถึงพฤติกรรม

การไมปฏิบัติตามหลักความคุมคาของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาหนึ่งทาน แต

ผูใหขอมูลสําคัญทานอื่นไมมีการแสดงความเห็นถึงพฤติกรรมนี้ 

 การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ดาน อันประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 

หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคาของอดีตนายก

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาตามที่อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดกลาวอาง

วาตนมีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนนั้น ยังคงมีผูใหขอมูลสําคัญจํานวนหนึ่ง

กลาวอางถึงพฤติกรรมอันไมสอดคลองกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของอดีตนายกองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภา ซ่ึงแสดงใหเห็นไดวาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของอดีตนายก

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา อาจยังไมเปนที่ยอมรับของผูใหขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของ 

 จากการศึกษาในประเด็นของการปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาลทั้ง 6 ดาน แสดงใหเห็นวา 

แมแตองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่มี

หลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลถึง 3 ป คือในป พ.ศ. 2546 ป พ.ศ. 2548 ป พ.ศ. 

2549 ก็ยังพบวามีพฤติกรรมการปฏิบัติท่ีไมสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงหากพิจารณาถึง 

องคการบริหารสวนตําบลอื่นที่ไมสามารถผานเกณฑการคัดเลือกการประกวดองคการบริหารสวน

ตําบลที่มีหลักการจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ยังมีอยูจํานวนมาก แตองคการบริหารสวนตําบล

ท่ีผานเกณฑ และไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหาร

จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ถึง 3 ป ก็ยังพบวามีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ไมสอดคลองกับ

หลักธรรมาภิบาล อาจเปนไปไดวา แนวทางการประเมินองคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการ

บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลมีขอบกพรอง 
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 6.2.2  ประเด็นของผลการศึกษาถึงปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกที่สนับสนุน และเปน

   อุปสรรคตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ มีดังนี้ 

 ปจจัยภายนอกที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปฏิบัติประสบความสําเร็จประเด็น

แรก กลาวถึงการไดรับการสนับสนุนจากชนชั้นนําทางการเมือง และกฎหมาย รวมไปถึงการไดรับ

การสนับสนุนจากสวนกลาง และสวนทองถิ่น ตามสมมติฐานของ Vepa (1974 อางถึงใน ศุภชัย    

ยาวะประภาษ, 2545: 108) ท่ีกลาวย้ําถึงความสําคัญของการสนับสนุนจากชนชั้นนําที่มีตอนโยบาย 

สอดคลองกับสมมติฐานของมยุรี อนุมานราชธน (2547:  211) และ วรเดช จันทรศร (2548:  446) ท่ี

กลาววา นโยบายจะประสบความสําเร็จในการนําไปปฏิบัติตองไดรับการสนับสนุนจากชนชั้นนํา

ทางการเมือง และทางกฎหมาย รวมไปถึงการไดรับการสนับสนุนจากสวนกลาง และสวนทองถิ่น 

แตจากผลการศึกษาของเทศบาลตําบลคุงตะเภา เมื่อครั้งยังเปนองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา

อยูนั้น พบวาองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไมเคยไดรับการสนับสนุนใด ๆ จากชนชั้นนําทาง

การเมือง และทางกฎหมาย รวมไปถึงการไดรับการสนับสนุนจากสวนกลาง และสวนทองถิ่น ผล

การศึกษาจึงไมสอดคลองกับสมมติฐานของมยุรี อนุมานราชธน (2547:  211) และวรเดช จันทรศร 

(2548: 446) ดังกลาว อีกทั้งยังไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ กลา ทองขาว (2535: 342) ท่ีไดทํา

การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ กรณีศึกษา

นโยบายรณรงคเพื่อการรูหนังสือแหงชาติ พบวา การสนับสนุนจากสวนกลางและทองถิ่น เปนตัว

แปรที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติสูงที่สุด  

 ปจจัยภายนอกที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปฏิบัติประสบความสําเร็จอีก

ประเด็นหนึ่งคือ การควบคุมดูแล และประเมินผลการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ จาก

การศึกษาขอมูลเชิงเอกสารพบวาการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติขององคการบริหารสวนตําบล

คุงตะเภานั้น ไดมีกรมการสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซ่ึงเปนหนวยงานจากภายนอก เขามาทํา

หนาที่ประเมินผล การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา โดยจะ

มีการประเมินผลปละ 1 ครั้ง ซ่ึงกอนจะมีการประเมินนั้น ทางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะ

นําเอกสารที่อธิบายถึงเกณฑการประเมินผลการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ มอบใหกับทาง

องคการบริหารสวนตําบลทุกตําบล เมื่อทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดรับเกณฑการ

ประเมินดังกลาวจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาก็จะ

นําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับทัศนะของวรเดช จันทรศร (2548:  449) ท่ีกลาว

วาเงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดาน การวางแผนและการ

ควบคุม ประกอบดวย การมีวิธีการควบคุม ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน 
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และสอดคลองกับผลการศึกษาของกลา ทองขาว (2535:  344) ไดทําการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ

ความสําเร็จของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ กรณีศึกษานโยบายรณรงคเพื่อการรูหนังสือ

แหงชาติ พบวา มาตรการควบคุม ประเมินผล และการกระตุนสงเสริม เปาหมายและวัตถุประสงค

ของนโยบาย เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลในการทํานายความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ คือ การ

แทรกแซงจากหนวยงานระดับบน จากการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลสําคัญหลายทานแสดงความเห็น

สอดคลองกันวาตลอดระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ทางองคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภาไมเคยถูกแทรกแซงการปฏิบัติงานจากหนวยงานที่มีระดับสูงกวา หรือ

จากหนวยงานอื่น เพราะแตละหนวยงานก็ลวนแตมีอํานาจหนาที่ตองรับผิดชอบของตนเองอยูแลว 

จึงไมมีการมากาวกายหนวยงานอื่น 

อยางไรก็ตามมีผูใหขอมูลสําคัญทานหนึ่ง ไดแสดงความเห็นตางออกไป โดยกลาววาทาง

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ครั้งหนึ่งเคยถูกแทรกแซงการปฏิบัติงานจากหนวยงาน

ระดับบน หนวยงานดังกลาวเปนหนวยงานระดับอําเภอ แตไมสามารถเปดเผยชื่อหนวยงานได โดย

ผูใหขอมูลสําคัญดังกลาวอางวาหนวยงานที่ทําการแทรกแซงนั้น ไดใชวิธีการออกคําสั่งเปนลาย

ลักษณอักษรมาถึงองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ใหองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาจัดหา

งบประมาณเพื่อนําไปใชในการอุดหนุนงบประมาณของทางอําเภอ แตแทจริงแลวหนาที่ในการ

จัดหางบประมาณอุดหนุนดังกลาวเปนหนาที่ของทางอําเภอโดยตรง แตเนื่องจากทางอําเภอขาด

แคลนงบประมาณ และไมสามารถจัดหางบประมาณมาทดแทนไดทัน จึงมีการออกคําสั่งให

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาทําการจัดหางบประมาณอุดหนุนไปใหแทน 

 ดังนั้นผลการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาจึงไมสอดคลองกับสมมติฐานของ 

Mazmanian และ Sabatier (1981 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 117) ท่ีกลาววาการ

แทรกแซงจากหนวยงานระดับบนมีผลอยางมากตอการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย เพราะผล

การศึกษาไดยืนยันวาแมมีการแทรกแซงจากหนวยงานระดับบน แตองคการบริหารสวนตําบลคุง

ตะเภาก็สามารถประสบความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติได  

 ปจจัยภายในที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ ประเด็นแรก 

กลาวถึงการมีภาวะผูนําของผูบริหาร ซ่ึงประกอบดวย การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized  Influence) 

การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation) 

และการคํานึงถึงปจเจกบุคคล (Individualized Consideration)  

 ตามการวิเคราะหของ Levin  (1980 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 114) จากการ

วิเคราะหโครงการที่ประสบความสําเร็จ 10 โครงการ พบวาภาวะผูนําที่เขมแข็งซึ่งมีความสามารถ
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ในการระดมการสนับสนุนจากแหลงตาง ๆ กับความสามารถในการสังเคราะหเพื่อสรางสิ่งใหม

ข้ึนมา เปนองคประกอบรวมที่สําคัญของทั้ง 10 โครงการ และตามทัศนะของวรเดช จันทรศร 

(2548: 443) กลาววา เงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติดานผูบริหาร 

และผูกําหนดนโยบาย ประกอบดวย การมีภาวะผูนําของผูบริหาร จากผลการศึกษาองคการบริหาร

สวนตําบลคุงตะเภาพบวามีลักษณะของการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การ

กระตุนทางปญญา และคํานึงถึงปจเจกบุคคล ผลการศึกษาจึงสอดคลองกับการวิเคราะหของ Levin 

(1980 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 114) และ ทัศนคติของ วรเดช จันทรศร (2548: 443) 

อีกทั้งผลการศึกษายังมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของทองใบ สุดชารี (2536:  335-336) ได

ศึกษาเรื่องการนํานโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติ กรณีศึกษาวิทยาลัยอีสานใต พบวา ภาวะผูนํา

เปนชุดตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดตอความสําเร็จของการนํานโยบายวิทยาลัยครูไปปฏิบัติ และ

สอดคลองกับผลการศึกษาของบุญสนอง รัตนสุนทรากุล (2545:  71-73) ท่ีไดศึกษาถึงปญหาและ

อุปสรรคในการนํานโยบายที่เกี่ยวของกับคนพิการไปปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณีนโยบายการจัดทําสิ่ง

อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ พบวาการมีภาวะผูนําของผูบริหารมีผลตอความสําเร็จในการ

นํานโยบายไปปฏิบัติเชนกัน 

 ปจจัยภายในที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ ประเด็น

ท่ีสอง กลาวถึงการใหการยอมรับ และสนับสนุนการนํานโยบายไปปฏิบัติของผูบริหาร จากการ

สัมภาษณนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา พบวามีทัศนะตอการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติในหนวยงานวาเปนผลดีตอหนวยงาน เพราะเปนการสรางความภาคภูมิใจใหกับบุคลากร

ผูปฏิบัติงานอีกทางหนึ่ง สอดคลองกับทัศนะของวรเดช จันทรศร (2548:  443) ท่ีกลาววาเงื่อนไข/

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติดานผูบริหาร และผูกําหนดนโยบาย 

ประกอบดวย ผูบริหารใหความสนับสนุนในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  

 ปจจัยภายในที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ ประเด็น

ท่ีสาม กลาวถึงการมีความพรอมทางดานทรัพยากร ดานการเงิน และบุคลากร รวมไปถึงความ

เพียงพอของขอมูลขาวสาร จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญหลายทาน พบวา ทรัพยากรที่ใชใน

หนวยงานจะไมมีการขาดแคลน เพราะนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาใหความดูแลเอาใจ

ใสเรื่องนี้อยูเสมอ หากกลาวถึงดานงบประมาณ จากการใหสัมภาษณนายกองคการบริหารสวน

ตําบลคุงตะเภา ไดใหการยืนยันวา องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ไดรับงบประมาณคอนขางที่

จะมากกวาองคการบริหารสวนตําบลอื่น มีบุคลากรผูปฏิบัติงานหลายทานแสดงความเห็นวา ทาง

หนวยงานขาดแคลนบุคลากรผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผูชํานาญทางดานกฎหมาย และทางดาน

สาธารณสุข และในจํานวนบุคลากรผูปฏิบัติงานที่มีอยูในขณะนั้น หลายทานขาดความรู
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ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร มีการสืบหาขอมูลทั้งจาก แหลงปฐมภูมิ และทุติยภูมิ คือจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ จากการสอบถามโดยตรงจากประชาชนในหมูบาน จากการสืบคนทาง

อินเตอรเน็ต 

 ผลการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาดังกลาวมีความสอดคลองกับสมมติฐาน

ของ Mazmanian  และ  Sabatier  (1981 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 111)  และ  Edwards  

(1980 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545: 111) ท่ีกลาววา นโยบายจะประสบความสําเร็จในทาง

ปฏิบัติไดตองไดรับการสนับสนุนทางการเงินอยางเพียงพอ และสอดคลองกับทัศนะของมยุรี 

อนุมานราชธน (2547:  211) ท่ีกลาวย้ําความสําคัญของงบประมาณ และทรัพยากร อีกทั้งผล

การศึกษายังสอดคลองกับทัศนะของวรเดช จันทรศร (2548: 441) ท่ีกลาววาเงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอ

ความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติดานทรัพยากร ประกอบดวย การมีทรัพยากรทางการเงิน 

และจํานวนคนมากพอ  

 แตผลการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามีความไมสอดคลองกับทัศนะของ

ของวรเดช จันทรศร (2548:  441) ท่ีกลาววาเงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติดานองคกรที่นํานโยบายไปปฏิบัติ ประกอบดวย จํานวนของบุคลากรที่ไมเพียงพอ จะ

สงผลกระทบดานลบตอการประสบผลสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 ผลการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ      

เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ (2536:  148) ท่ีไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการสรางประสิทธิผลของการนํา

นโยบายการใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติ กรณีศึกษาสํานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร พบวา 

ความ ความพรอมของทรัพยากร เปนตัวแปรที่สามารถนําไปอธิบายถึงประสิทธิผลของการนํา

นโยบายการใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติได สอดคลองกับผลการศึกษาของสุรพร เสี้ยนสลาย 

(2539: 274) ท่ีไดศึกษาการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ศึกษากรณี

นโยบายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในประเทศไทย พบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ หรือไม

สําเร็จของนโยบายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปจจัยหนึ่ง คือ งบประมาณ 

 ปจจัยภายในที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบความสําเร็จประเด็น

ท่ีส่ี กลาวถึง การกําหนดบทลงโทษ และการใหรางวัลอยางเปนระบบ จากการสัมภาษณผูใหขอมูล

สําคัญหลายทานไดแสดงความเห็นสอดคลองกันวาในองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภานั้น ไมได

มีการกําหนดบทลงโทษ และแนวทางการใหรางวัลแกบุคลากรผูปฏิบัติงานอยางชัดเจนเปนลาย

ลักษณอักษร ซ่ึงไมสอดคลองกับ ทัศนะของวรเดช จันทรศร (2548:  441) ท่ียืนยันวา การกําหนด

บทลงโทษและใหรางวัลอยางเปนระบบ เปนสิ่งสําคัญอันจะสงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของบุญสนอง รัตนสุนทรากุล (2545: 72) ท่ีไดศึกษาถึง
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ปญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายที่เกี่ยวของกับคนพิการไปปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณีนโยบาย

การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ พบวา การไมมีมาตรการ หรือรายละเอียดใดที่

ประกาศเปนแนวทางเพื่อใชบังคับสําหรับผูปฏิบัติตามเปนปญหาและอุปสรรคตอการประสบ

ผลสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 ปจจัยที่สนับสนุนใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบความสําเร็จประเด็นสุดทาย 

กลาวถึงการมีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลผูบริหารและผูนํานโยบายไปปฏิบัติ จากการ

สัมภาษณอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาในประเด็นความรูความเขาใจในหลัก     

ธรรมาภิบาล พบวาอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดอธิบายถึงหลักธรรมาภิบาลใน

ดานของแนวทางการประยุกตใชกับองคการ ท้ัง 6 หลัก อันประกอบดวย หลักนิติธรรม หลัก

คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคาไดพอ

สังเขป เมื่อกลาวโดยรวมในเรื่องของความรู ความเขาใจในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติใน

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาของผูบริหาร และบุคลากรผูปฏิบัติงานระดับหัวหนา เปนผล

ชัดเจนวาในจํานวนของผูบริหาร และบุคลากรผูปฏิบัติงานระดับหัวหนารวมจํานวน 11 ทาน มีเพียง 

2 ทาน ท่ีสามารถอธิบายถึงหลักธรรมาภิบาล และอธิบายถึงการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลพรอม

การยกตัวอยางที่ตนเองเคยปฏิบัติมาประกอบการอธิบายใหเห็นภาพอยางชัดเจน สวนทานที่

สามารถอธิบายถึงหลักธรรมาภิบาล และอธิบายถึงการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลพรอมการ

ยกตัวอยางที่ตนเองเคยปฏิบัติมาประกอบการอธิบายใหเห็นภาพได แตไมครบทั้ง 6 หลัก ตามหลัก

ธรรมาภิบาล มีจํานวน 3 ทาน  

 ผลการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามีความสอดคลองกับทัศนะของวรเดช 

จันทรศร (2548: 445) ท่ีกลาววาเงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ

ดานผูบริหาร และผูกําหนดนโยบาย ประกอบดวย ผูบริหารมีทัศนะ และความสามารถในการ

บริหารงาน และมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของสุนิตตา เทศนิยม (2541: 170) ไดทําการศึกษา

ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายวางแผนครอบครัวไปปฏิบัติ พบวา ปจจัยที่สงผล

ตอความสําเร็จของการนํานโยบายวางแผนครอบครัวไปปฏิบัติ ที่สําคัญปจจัยหนึ่ง คือ ปจจัยตัวผู

ปฏิบัติ หมายถึง คุณสมบัติเฉพาะตัวของเจาหนาที่สถานีอนามัยที่ปฏิบัติงานวางแผนครอบครัว มี

ความรูความสามารถ และมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานวางแผนครอบครัว 

 ปจจัยภายในที่เปนอุปสรรคตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ คือ การ

ตอตานจากผูนํานโยบายไปปฏิบัติรวมถึงการมีทัศนคติ และพฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาไดกลาวถึงพฤติกรรมของบุคลากร

ผูปฏิบัติงานบางสวนวา มีการแสดงออกถึงความไมพอใจในการปฏิบัติงานออกมาในรูปแบบของ
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การพร่ําบนเพราะงานมีมาก และมีการเปรียบองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา กับองคการบริหาร

สวนตําบลอื่น ๆ ถึงจํานวนงานที่มีมากกวา ถึงขั้นตั้งกลุมตอตานตนเอง แตตนเองก็เขาใจ และไมมี

ความกังวลวากลุมดังกลาวจะเปนอุปสรรคในการทํางาน เพราะเปนกลุมบุคลากรผูปฏิบัติงาน

จํานวนนอย ผลการศึกษาจึงไมสอดคลองกับทัศนะของเรืองวิทย เกษสุวรรณ (2551:  267) ท่ีได

กลาววา ทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติมีความสําคัญมาก ตอความสําเร็จในการนํานโยบายไป

ปฏิบัติ เพราะทางองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาแมมีปญหาในเรื่องของทัศนคติของผูนํา

นโยบายไปปฏิบัติก็สามารถประสบผลสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติได 

 จากการสอบถามความคิดเห็นจากผูนําชุมชนทั้ง 8 ทาน ถึงประเด็นปจจัยสนับสนุนให

องคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด องคการบริหารสวนตําบลที่มี

หลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ถึงสามครั้ง พบวามีผูนําชุมชนถึง 5 ทาน ไดแสดง

ความคิดเห็นตรงกันวาปจจัยที่สนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา ไดรับรางวัล

ชนะเลิศการประกวด องคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

ถึงสามครั้ง คือ การรวมมือ รวมใจสามัคคีกัน ระหวางกํานัน ผูใหญบานและประชาชนในทองที่ 

 

6.3  ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

 

  จากการศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากรในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ศึกษากรณี เทศบาลตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ในครั้งนี้ ผูศึกษาพบสิ่งที่

ควรนํามาเปนขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอเทศบาลตําบลคุงตะเภา ดังนี้ 

 1.  นายกองคการบริหารสวนตําบล ควรมีการออกกฎระเบียบเปนลายลักษณอักษรอยาง

ชัดเจนในสวนของการใหรางวัล และการลงโทษบุคลากรผูปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน

ไดรับทราบรวมกันถึงสาเหตุในการไดรับรางวัล หรือการถูกลงโทษ อันเปนผลใหการเกิดความรูสึก

วามีการพิจารณาใหรางวัล หรือมีการตัดสินลงโทษอยางไมเปนธรรมลดลง 

  2.   ควรเพิ่มชองทางในการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นตอการปฏิบัติงาน

ขององคการบริหารสวนตําบล โดยผานทางการจัดกลองรับความคิดเห็นทั้งในหมูบาน และใน

องคการบริหารสวนตําบล จากนั้นใหมีการจัดประชุมเพื่อรับฟงปญหาจากประชาชนเพิ่มเติม พรอม

ท้ังใหองคการบริหารสวนตําบลประมวลความคิดเห็นที่ประชาชนไดสงมา และในกรณีท่ีมีขอทวง

ติง หรือมีการการใหคําแนะนําจากประชาชน องคการบริหารสวนตําบลควรมีการเสนอแนวทางการ

แกไข หรือแนวทางการปฏิบัติท่ีจะดําเนินการตอไป  
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  3.  ควรมีการจัดอบรมใหความรู ความเขาใจ และสรางทัศนคติท่ีดีตอการนําหลัก             

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติใหกับบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล และจัดใหมีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติระหวางองคการบริหารสวนตําบลที่ผานเกณฑ

และไดรับรางวัลจากการประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก

ธรรมาภิบาล และไมผานเกณฑการประกวด เพื่อเปนการศึกษาถึงแนวทางการปฏิบัติ และแนวทาง

การแกไขปญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น พรอมทั้งเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกองคการบริหาร

สวนตําบลที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล แตยังไมผานเกณฑการประกวด 

  4.   ควรมีการจัดตั้งหนวยงานอิสระขึ้น เพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบระบบการใหรางวัล

การประกวดองคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และควร

มีการคืนรางวัลหากตรวจพบวามีผูรองเรียนถึงการกระทําความผิดอยางรายแรงตอการปฏิบัติตาม

หลักธรรมาภิบาล โดยขอรองเรียนดังกลาวนั้นตองสามารถทําการพิสูจนไดวามีการกระทําความผิด

อยางรายแรงตอการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลจริง 

 

6.4  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 

  จากการศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากรในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ศึกษากรณี เทศบาลตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ในครั้งนี้ ผูศึกษามี

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป ดังนี้ 

            1. ควรศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่ไดมีการรับรางวัลชนะเลิศการประกวดองคการ

บริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลมากกวาสองครั้ง เพื่อศึกษาถึง

ปจจัยที่สงผลใหการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ และศึกษาความเปนจริงที่

เกิดขึ้นในประเด็นที่มาที่ไปของความสําเร็จนั้น 

 2.   ควรศึกษาถึงสาเหตุของการขาดความเขาใจ และขาดการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาล

ของผูนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในหนวยงาน ท้ังในระดับของผูบริหาร และในระดับของ

บุคลากรผูปฏิบัติงาน เพื่อเปนแนวทางในการแกไขตอไป 
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แนวการสัมภาษณ 
 

 ชุดที่ 1 แนวการสัมภาษณสําหรับอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาในฐานะ

ผูนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

 

สวนที่ 1  

 ประเด็นประวัติ 

 1.  กรุณาเลาถึงประวัติของทาน เชนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพกอนเขารับตําแหนง และ

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงทั้งหมด 

สวนที่ 2 

 ประเด็นเงื่อนไข/ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ  

 1.  การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติไดรับการสนับสนุนจากชนชั้นนําทางการเมือง และ

กฎหมายหรือไม อยางไร 

      1.1 ผูใหการสนับสนุนการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติเปนใคร (ระบุช่ือ และตําแหนง

หนาที่ในทางการเมือง หรือกฎหมาย) 

                1.2 มีพฤติกรรมในการใหการสนับสนุนอยางไรบาง (จัดหาวัสดุ อุปกรณ เอื้ออํานวยสถานที่ 

แนะนํา ใหคําปรึกษา จัดหางบประมาณ หรือจัดหาบุคลากร เปนตน) 

 2.  การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติไดรับการสนับสนุนจากสวนกลาง และสวนทองถิ่น

หรือไม อยางไร 

                1.1 ผูใหการสนับสนุนการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติเปนใคร (ระบุช่ือ และตําแหนง

หนาที่สวนกลาง หรือสวนทองถิ่น) 

      1.2 มีพฤติกรรมในการใหการสนับสนุนอยางไรบาง (จัดหาวัสดุ อุปกรณ เอื้ออํานวยสถานที่ 

แนะนํา ใหคําปรึกษา จัดหางบประมาณ หรือจัดหาบุคลากร เปนตน) 

 3.  มีการควบคุมดูแล และประเมินผลการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ

หรือไม อยางไร 

      3.1 หนวยงานที่เขามาประเมินผลการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ คือหนวยงานใดบาง 
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                 3.2 มีการเขามาประเมินผลการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติบอยครั้งหรือไม เพียงใด 

    4. การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ มีการแทรกแซงจากหนวยงานระดับบนหรือไม 

อยางไร 

      4.1 ในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติหนวยงานของทานเคยถูกหนวยงานในระดับที่

สูงกวาแทรกแซงการปฏิบัติงานหรือไม 

      4.2 หนวยงานที่แทรกแซงนั้นเปนหนวยงานระดับใด 

      4.3 พฤติกรรมการแทรกแซงนั้นเปนอยางไร โปรดอธิบาย 

 5.  ทานเปนผูบริหารที่มีภาวะผูนําหรือไม อยางไร 

 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

      5.1 ทานมีวิธีการถายทอดวิสัยทัศนไปยังบุคลากรผูปฏิบัติงานหรือไม อยางไร 

      5.2 ในการกําหนดวิสัยทัศนของหนวยงาน ทานไดมีการเปดโอกาสใหบุคลากร

ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนดังกลาวหรือไม โดยวิธีการใด 

      5.3 ทานมีวิธีการในการสรางความมั่นใจกับบุคลากรผูปฏิบัติงานวาจะสามารถเอาชนะ

อุปสรรค และปญหาตาง ๆ ไดผานวิธีการใด 

      5.4 ทานมีความรูสึกวาบุคลากรผูปฏิบัติงานมีทาทีตอทานอยางไร (ภูมิใจที่ไดรวมงาน

ดวย มีความเคารพนับถือ และอื่น ๆ) 

 การสรางแรงบันดาลใจ 

     5.5 ทานมีวิธีการสรางคานิยมในการทํางาน โดยใหบุคลากรผูปฏิบัติงานคํานึงถึง

ประโยชนสวนรวม มากกวาผลประโยชนสวนตัวอยางไร 

      5.6 ทานมีวิธีการตั้งมาตรฐานในการทํางานไวสูงเพื่อกระตุนและทาทายความสามารถ

ของบุคลากรผูปฏิบัติงานหรือไม อยางไร 

      5.7 ทานมีการคนหาวิธีการใหม ๆ ในการทํางานใหประสบความสําเร็จหรือไม อยางไร 

 การกระตุนทางปญญา 

      5.8 ทานมีการแจงใหบุคลากรผูปฏิบัติงานทราบถึงปญหาที่หนวยงานของทานกําลัง

ประสบอยูหรือไม โดยวิธีการใด 

      5.9 ทานไดใชวิธีการตั้งคําถามเพื่อนําไปสูการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นของบุคลากร

ผูปฏิบัติงานหรือไม อยางไร 

      5.10 ทานสนับสนุนใหบุคลากรผูปฏิบัติงานพูดคุย วิเคราะหในประเด็นที่อาจจะเปน

ปญหาตอหนวยงานในภายภาคหนาหรือไม อยางไร 

 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
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      5.11 ในการมอบหมายงานใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน ทานไดคํานึงถึงความรูความสามารถ

ของแตละบุคคลหรือไม อยางไร 

      5.12 ทานไดมีการแนะนํา หรือจัดหาผูชวยในการแนะนําบุคลากรผูปฏิบัติงานในเรื่องที่

จะเปนประโยชนตอความกาวหนาของบุคลากรผูปฏิบัติงานเปนรายบุคคลหรือไม อยางไร 

      5.13 ทานมีการสงเสริม และสนับสนุนใหบุคลากรผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถพิเศษ

อันเปนประโยชนตอหนวยงานไดเจริญกาวหนาในหนาที่การงานหรือไม อยางไร 

 6.  ทานเปนผูบริหารที่ใหการยอมรับ และสนับสนุนการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

หรือไม อยางไร 

      6.1 ทานมีความคิดเห็นวาการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในหนวยงานของทานสงผล

กระทบอยางไรตอหนวยงานของทาน (ระบุผลดี และผลเสีย) 

      6.2 ทานมีความคิดเห็นวาการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในหนวยงานของทานมี

ความเหมาะสมหรือไม อยางไร 

      6.3 การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในหนวยงานของทานสงผลกระทบตอการ

ปฏิบัติงานในดานอื่น ๆ ของทานหรือไม อยางไร 

 7.  การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ หนวยงานของทานมีงบประมาณ และบุคลากรอยาง

เพียงพอหรือไม 

      7.1 การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ หนวยงานของทาน ใชงบประมาณเพื่อการปฏิบัติ

ตามหลักธรรมาภิบาลดานใดมากที่สุด 

      7.2 ในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ หนวยงานของทาน เคยขาดแคลนในดาน

ทรัพยากรหรือไม (ทรัพยากรในที่นี้หมายถึง โตะ เกาอี้ คอมพิวเตอร อุปกรณท่ีใชในสํานักงาน 

พาหนะ รวมถึงอุปกรณท่ีจําเปนอื่น ๆ ) และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในดานใดใชทรัพยากร

มากที่สุด และเปนทรัพยากรใด 

      7.3 ในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ หนวยงานของทาน เคยขาดแคลนในดาน

บุคลากรหรือไม และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลดานใด ใชบุคลากรมากที่สุด 

      7.4 ในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ หนวยงานของทานมีการสืบหาขอมูลขาวสารที่

จําเปนตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติจากแหลงใดบาง โดยวิธีการใด 

 8.  มีการกําหนดบทลงโทษ และใหรางวัลแกบุคลากรผูปฏิบัติงานอยางเปนระบบหรือไม 

อยางไร  

      8.1 มีการกําหนดบทลงโทษ และเกณฑการใหรางวัลแกบุคลากรผูปฏิบัติงานเปนลาย

ลักษณอักษรหรือไม  
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      8.2 บทลงโทษ และเกณฑการใหรางวัลดังกลาวมีรายละเอียดพอสังเขปอยางไร 

 9.  ทานเปนผูบริหารที่มีความรู ความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลหรือไม อยางไร 

      9.1 หลักธรรมาภิบาลคืออะไร 

      9.2 หลักนิติธรรมคืออะไร 

      9.3 หลักคุณธรรมคืออะไร 

      9.4 หลักความโปรงใสคืออะไร 

      9.5 หลักการมีสวนรวมคืออะไร 

      9.6 หลักความรับผิดชอบคืออะไร 

      9.7 หลักความคุมคาคืออะไร 

 10.  ในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ มีการตอตานจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน รวมถึงมี

การแสดงทัศนคติ และพฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติหรือไม 

อยางไร 

      10.1 ทานคิดวาบุคลากรผูปฏิบัติงานในหนวยงานของทานมีทัศนคติอยางไรตอการนํา

หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

      10.2 ทานคิดวาบุคลากรผูปฏิบัติงานในหนวยงานของทานมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการ

ตอตาน หรือมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความไมสอดคลองตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติหรือไม 

อยางไร 

สวนที่ 3 

 ประเด็นการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

 1.  ทานมีแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลัก หรือไม อยางไร 

 หลักนิติธรรม 

      1.1 ในการออกกฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานของทานมีแหลงที่มาอยางไร 

      1.2 มีการกําหนดขอบเขตการใชอํานาจอยางชัดเจนหรือไม 

      1.3 ทานมีแนวทางการประยุกตใชหลักนิติธรรมอยางไร 

 หลักคุณธรรม 

     1.4 หนวยงานของทานเคยมีบุคลากรผูปฏิบัติงานกระทําผิดทางวินัยหรือไม อยางไร 

      1.5 หนวยงานของทานเคยมีบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีกระทําผิดกฎหมายหรือไม อยางไร 

      1.6 ทานมีแนวทางการประยุกตใชหลักคุณธรรมอยางไร 
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 หลักความโปรงใส 

      1.7 ทานมีแนวทางในการคัดเลือกบุคคลเขามาเปนบุคลากรผูปฏิบัติงานในหนวยงาน

อยางไร 

      1.8 หากบุคลากรผูปฏิบัติงานของทานมีการกระทําผิด ทานมีการลงโทษอยางจริงจังหรือไม 

และหากบุคลากรผูปฏิบัติงานของทานปฏิบัติงานดอยประสิทธิภาพ ทานมีการลงโทษ หรือวากลาว

ตักเตือนอยางเหมาะสม หรือไม อยางไร 

      1.9 หนวยงานของทานไดเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารับรูการทํางานของ

หนวยงานของทานหรือไม อยางไร 

      1.10 ทานมีแนวทางการประยุกตใชหลักความโปรงใสอยางไร 

 หลักการมีสวนรวม 

      1.11 หนวยงานของทานไดมีการเปดรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานอื่น หรือ

ประชาชนหรือไม อยางไร 

      1.12 หนวยงานของทานไดมีการใหขอมูลกับหนวยงานอื่น หรือประชาชนหรือไม 

อยางไร 

      1.13 ประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน การตัดสินใจในการดําเนินงานของหนวยงานของ

ทานหรือไม อยางไร 

      1.14 ทานมีแนวทางการประยุกตใชหลักการมีสวนรวมอยางไร 

 หลักความรับผิดชอบ 

     1.15 ในการปฏิบัติงาน หนวยงานของทานมีแผนสํารองในการปฏิบัติงานหรือไม 

อยางไร 

      1.16 ในการปฏิบัติงาน ทานไดแสดงใหบุคลากรผูปฏิบัติงานเห็นวามีเปาหมายที่ชัดเจน

ในการปฏิบัติงานแตละครั้งหรือไม อยางไร 

      1.17 ทานมีการสรางความรูสึกใหกับบุคลากรผูปฏิบัติงานวาเปนเจาของหนวยงาน

รวมกันหรือไม อยางไร 

      1.18 ทานมีแนวทางการประยุกตใชหลักความรับผิดชอบอยางไร 

 หลักความคุมคา 

      1.19 หนวยงานของทานมีแนวทางการประหยัดทรัพยากรอยางไร 

     1.20 หนวยงานของทานมีแนวทางในการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางไร 

      1.21 ทานมีแนวทางการประยุกตใชหลักความคุมคาอยางไร 
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 ชุดที่ 2 แนวการสัมภาษณสําหรับบุคลากรผูปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลคุงตะเภา อําเภอ

เมือง จังหวัดอุตรดิตถ ประกอบดวย ปลัดเทศบาลตําบลคุงตะเภา รองปลัดเทศบาลตําบลคุงตะเภา 

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน หัวหนากองคลัง หัวหนากองชาง และหัวหนากองสวัสดิการ

สังคม 

 

สวนที่ 1 

 ประเด็นเงื่อนไข/ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ  

 1.  การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติไดรับการสนับสนุนจากชนชั้นนําทางการเมือง และ

กฎหมายหรือไม อยางไร 

      1.1 ผูใหการสนับสนุนการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติเปนใคร (ระบุช่ือ และตําแหนง

หนาที่ในทางการเมือง หรือกฎหมาย) 

      1.2 มีพฤติกรรมในการใหการสนับสนุนอยางไรบาง (จัดหาวัสดุ อุปกรณ เอื้ออํานวย

สถานที่ แนะนํา ใหคําปรึกษา จัดหางบประมาณ หรือจัดหาบุคลากร เปนตน) 

 2.  การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติไดรับการสนับสนุนจากสวนกลาง และสวนทองถิ่น

หรือไม อยางไร 

      1.1 ผูใหการสนับสนุนการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติเปนใคร (ระบุช่ือ และตําแหนง

หนาที่สวนกลาง หรือสวนทองถิ่น) 

      1.2 มีพฤติกรรมในการใหการสนับสนุนอยางไรบาง (จัดหาวัสดุ อุปกรณ เอื้ออํานวย

สถานที่ แนะนํา ใหคําปรึกษา จัดหางบประมาณ หรือจัดหาบุคลากร เปนตน) 

 3.  มีการควบคุมดูแล และประเมินผลการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ

หรือไม อยางไร 

      3.1 หนวยงานที่เขามาประเมินผลการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ คือหนวยงานใดบาง 

      3.2 มีการเขามาประเมินผลการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติบอยครั้งหรือไม เพียงใด 

 4.  การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ มีการแทรกแซงจากหนวยงานระดับบนหรือไม 

อยางไร 

      4.1 ในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติหนวยงานของทานเคยถูกหนวยงานในระดับที่

สูงกวาแทรกแซงการปฏิบัติงานหรือไม 

      4.2 หนวยงานที่แทรกแซงนั้นเปนหนวยงานระดับใด 

      4.3 พฤติกรรมการแทรกแซงนั้นเปนอยางไร โปรดอธิบาย 

 5.  ผูบริหารของทานมีภาวะผูนําหรือไม อยางไร 
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 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

      5.1 ผูบริหารของทานมีวิธีการถายทอดวิสัยทัศนไปยังบุคลากรผูปฏิบัติงานหรือไม 

อยางไร 

      5.2 ในการกําหนดวิสัยทัศนของหนวยงาน ผูบริหารของทานไดมีการเปดโอกาสให

บุคลากรผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนดังกลาวหรือไม โดยวิธีการใด 

      5.3 ผูบริหารของทานมีวิธีการในการสรางความมั่นใจกับบุคลากรผูปฏิบัติงานวาจะ

สามารถเอาชนะอุปสรรค และปญหาตาง ๆ ไดผานวิธีการใด 

      5.4 ทานคิดวาบุคลากรผูปฏิบัติงานมีทาทีตอผูบริหารของทานอยางไร (ภูมิใจที่ได

รวมงานดวย มีความเคารพนับถือ และอื่น ๆ) 

 การสรางแรงบันดาลใจ 

     5.5 ผูบริหารของทานมีวิธีการสรางคานิยมในการทํางาน โดยใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน

คํานึงถึงประโยชนสวนรวม มากกวาผลประโยชนสวนตัวอยางไร 

      5.6 ผูบริหารของทานมีวิธีการตั้งมาตรฐานในการทํางานไวสูงเพื่อกระตุนและทาทาย

ความสามารถของบุคลากรผูปฏิบัติงานหรือไม อยางไร 

      5.7 ผูบริหารของทานมีการคนหาวิธีการใหม ๆ ในการทํางานใหประสบความสําเร็จ

หรือไม อยางไร 

 การกระตุนทางปญญา 

      5.8 ผูบริหารของทานมีการแจงใหบุคลากรผูปฏิบัติงานทราบถึงปญหาที่หนวยงานของ

ทานกําลังประสบอยูหรือไม โดยวิธีการใด 

      5.9 ผูบริหารของทานไดใชวิธีการตั้งคําถามเพื่อนําไปสูการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น

ของบุคลากรผูปฏิบัติงานหรือไม อยางไร 

      5.10 ผูบริหารของทานสนับสนุนใหบุคลากรผูปฏิบัติงานพูดคุย วิเคราะหในประเด็นที่

อาจจะเปนปญหาตอหนวยงานในภายภาคหนาหรือไม อยางไร 

 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

      5.11 ในการมอบหมายงานใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน ผูบริหารของทานไดคํานึงถึงความรู

ความสามารถของแตละบุคคลหรือไม อยางไร 

      5.12 ผูบริหารของทานไดมีการแนะนํา หรือจัดหาผูชวยในการแนะนําบุคลากร

ผูปฏิบัติงานในเรื่องที่จะเปนประโยชนตอความกาวหนาของบุคลากรผูปฏิบัติงานเปนรายบุคคล

หรือไม อยางไร 
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      5.13 ผูบริหารของทานมีการสงเสริม และสนับสนุนใหบุคลากรผูปฏิบัติงานที่มี

ความสามารถพิเศษอันเปนประโยชนตอหนวยงานไดเจริญกาวหนาในหนาที่การงานหรือไม 

อยางไร 

 6.  ผูบริหารของทานเปนผูบริหารที่ใหการยอมรับ และสนับสนุนการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติหรือไม อยางไร 

      6.1 ผูบริหารของทานมีความคิดเห็นวาการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในหนวยงาน

ของทานสงผลกระทบอยางไรตอหนวยงานของทาน (ระบุผลดี และผลเสีย) 

      6.2 ผูบริหารของทานมีความคิดเห็นวาการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในหนวยงาน

ของทานมีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 

      6.3 การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในหนวยงานของทานสงผลกระทบตอการ

ปฏิบัติงานในดานอื่น ๆ ของทานหรือไม อยางไร 

 7.  การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ หนวยงานของทานมีงบประมาณ และบุคลากรอยาง

เพียงพอหรือไม 

      7.1 การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ หนวยงานของทาน ใชงบประมาณเพื่อการปฏิบัติ

ตามหลักธรรมาภิบาลดานใดมากที่สุด 

      7.2 ในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ หนวยงานของทาน เคยขาดแคลนในดาน

ทรัพยากรหรือไม (ทรัพยากรในที่นี้หมายถึง โตะ เกาอี้ คอมพิวเตอร อุปกรณท่ีใชในสํานักงาน 

พาหนะ รวมถึงอุปกรณท่ีจําเปนอื่น ๆ) และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในดานใดใชทรัพยากร

มากที่สุด และเปนทรัพยากรใด 

      7.3 ในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ หนวยงานของทาน เคยขาดแคลนในดาน

บุคลากรหรือไม และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลดานใด ใชบุคลากรมากที่สุด 

      7.4 ในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ หนวยงานของทานมีการสืบหาขอมูลขาวสารที่

จําเปนตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติจากแหลงใดบาง โดยวิธีการใด 

 8.  มีการกําหนดบทลงโทษ และใหรางวัลแกบุคลากรผูปฏิบัติงานอยางเปนระบบหรือไม 

อยางไร  

      8.1 มีการกําหนดบทลงโทษ และเกณฑการใหรางวัลแกบุคลากรผูปฏิบัติงานเปนลาย

ลักษณอักษรหรือไม  

      8.2 บทลงโทษ และเกณฑการใหรางวัลดังกลาวมีรายละเอียดพอสังเขปอยางไร 

 9.  ทานมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลหรือไม อยางไร 

      9.1 หลักธรรมาภิบาลคืออะไร 
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      9.2 หลักนิติธรรมคืออะไร 

      9.3 หลักคุณธรรมคืออะไร 

      9.4 หลักความโปรงใสคืออะไร 

      9.5 หลักการมีสวนรวมคืออะไร 

      9.6 หลักความรับผิดชอบคืออะไร 

      9.7 หลักความคุมคาคืออะไร 

 10.  ในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ มีการตอตานจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน รวมถึงมี

การแสดงทัศนคติ และพฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติหรือไม 

อยางไร 

      10.1 ทานคิดวาบุคลากรผูปฏิบัติงานในหนวยงานของทานมีทัศนคติอยางไรตอการนํา

หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

      10.2 ทานคิดวาบุคลากรผูปฏิบัติงานในหนวยงานของทานมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการ

ตอตาน หรือมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความไมสอดคลองตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติหรือไม 

อยางไร 

สวนที่ 3 

 ประเด็นการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

 1.  ทานมีแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลัก หรือไม อยางไร 

 หลักนิติธรรม 

      1.1 ในการออกกฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานของทานมีแหลงที่มาอยางไร 

      1.2 มีการกําหนดขอบเขตการใชอํานาจอยางชัดเจนหรือไม 

      1.3 ทานมีแนวทางการประยุกตใชหลักนิติธรรมอยางไร 

 หลักคุณธรรม 

      1.4 หนวยงานของทานเคยมีบุคลากรผูปฏิบัติงานกระทําผิดทางวินัยหรือไม อยางไร 

      1.5 หนวยงานของทานเคยมีบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีกระทําผิดกฎหมายหรือไม อยางไร 

      1.6 ทานมีแนวทางการประยุกตใชหลักคุณธรรมอยางไร 

 หลักความโปรงใส 

     1.7 หนวยงานของทานมีแนวทางในการคัดเลือกบุคคลเขามาเปนบุคลากรผูปฏิบัติงาน

ในหนวยงานอยางไร 
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      1.8 หากบุคลากรผูปฏิบัติงานของทานมีการกระทําผิด ผูบริหารของทานมีการลงโทษ

อยางจริงจังหรือไม และหากบุคลากรผูปฏิบัติงานของทานปฏิบัติงานดอยประสิทธิภาพ ผูบริหาร

ของทานมีการลงโทษอยาง หรือวากลาวตักเตือนหรือไม อยางไร 

      1.9 หนวยงานของทานไดเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารับรูการทํางานของ

หนวยงานของทานหรือไม อยางไร 

      1.10 ทานมีแนวทางการประยุกตใชหลักความโปรงใสอยางไร 

 หลักการมีสวนรวม 

      1.11 หนวยงานของทานไดมีการเปดรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานอื่น หรือ

ประชาชนหรือไม อยางไร 

      1.12 หนวยงานของทานไดมีการใหขอมูลกับหนวยงานอื่น หรือประชาชนหรือไม 

อยางไร 

      1.13 ประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน การตัดสินใจในการดําเนินงานของหนวยงาน

ของทานหรือไม อยางไร 

      1.14 ทานมีแนวทางการประยุกตใชหลักการมีสวนรวมอยางไร 

 หลักความรับผิดชอบ 

      1.15 ในการปฏิบัติงาน หนวยงานของทานมีแผนสํารองในการปฏิบัติงานหรือไม 

อยางไร 

     1.16 ในการปฏิบัติงาน ผูบริหารของทานไดแสดงใหบุคลากรผูปฏิบัติงานเห็นวามี

เปาหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานแตละครั้งหรือไม อยางไร 

      1.17 ผูบริหารของทานมีการสรางความรูสึกใหกับบุคลากรผูปฏิบัติงานวาเปนเจาของ

หนวยงานรวมกันหรือไม อยางไร 

      1.18 ทานมีแนวทางการประยุกตใชหลักความรับผิดชอบอยางไร 

 หลักความคุมคา 

      1.19 หนวยงานของทานมีแนวทางการประหยัดทรัพยากรอยางไร 

     1.20 หนวยงานของทานมีแนวทางในการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางไร 

      1.21 ทานมีแนวทางการประยุกตใชหลักความคุมคาอยางไร 
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ชุดที่ 3 แนวการสัมภาษณสําหรับผูนําชุมชน และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับเทศบาลตําบลคุง

ตะเภา  

สวนที่ 1 

 ประเด็นปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติขององคการ

บริหารสวนตําบลคุงตะเภา 

 1.  ทานคิดวามีปจจัยใดบางที่มีผลตอความสําเร็จในการไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด

องคการบริหารสวนตําบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในป พ.ศ. 2549 พ.ศ. 

2548 และ พ.ศ. 2546 

สวนที่ 2 

 ประเด็นการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุง

ตะเภา 

 1.  ทานคิดวาอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา มีการออกกฎระเบียบขอบังคับที่

สรางความเดือดรอนใหกับประชาชนหรือไม 

 2.  ทานคิดวาอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา และบุคลากรผูปฏิบัติงานใน

ขณะนั้นเคยถูกรองเรียนในกรณีการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือ ละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือไม 

 3.  ทานคิดวาอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา และบุคลากรผูปฏิบัติงานใน

ขณะนั้น มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรับรูการทํางานของหนวยงานหรือไม อยางไร 

 4.  ทานคิดวาอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา มีการลงโทษบุคลากร

ผูปฏิบัติงานท่ีทําผิดอยางจริงจังและสมเหตุสมผลหรือไม แมกระทั่งการเลื่อนขั้น การมอบรางวัลให

บุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีเกงและดี มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 

 5.  ทานคิดวาองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภามีการเปดรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงาน

อ่ืน หรือประชาชนหรือไม อยางไร 

 6.  ทานคิดวาประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน การตัดสินใจในการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลคุงตะเภาในสมัยที่ยังเปนองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภาหรือไม อยางไร 

 7.  ทานคิดวาอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา และบุคลากรผูปฏิบัติงานใน

ขณะนั้นมีแนวทางการปฏิบัติที่แสดงถึงการประหยัดน้ํา ไฟ หรือ ทรัพยากรที่ใชในหนวยงาน

หรือไม อยางไร 

 8.  ทานคิดวามีพฤติกรรมใดที่อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงตะเภา และบุคลากร

ผูปฏิบัติงานในขณะนั้นกระทําไมเหมาะสม หรือสรางความเดือดรอนใหกับประชาชนหรือไม 

อยางไร 
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