
298    ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561

ภาวะผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
GOOD GOVERNANCE LEADERSHIP OF LOCAL ADMINISTRATIVE 

ORGANIZATION IN LOWER NORTHEASTERN REGION 
 

ธิติวุฒิ  หมั่นมี 
Thitiwut  Manmee 

 

บทคัดย่อ 
บทความเรื่องเรื่อง “ภาวะผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น” มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่
น าไปใช้ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 2) เพ่ือศึกษา
แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการวิจัยเชิงเอกสารประกอบกับการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 20 คน เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่ส าคัญ และ
มีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระส าคัญที่ท าการศึกษาอย่างครบถ้วน  

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 
องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่น าไปใช้ในการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับผู้น า แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหาร ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดเกี่ยวกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แนวทางในการพัฒนาผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือการพัฒนาภาวะผู้น าโดยใช้ “SHADED  Model ” ที่มีความสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล ได้แก่ S-Sociability มีสังคมที่ดี  H-Human relation ผู้น าจะต้องตระหนักใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของตัวเอง ของลูกน้อง A-Ability มีความรู้ ความสามารถ การใช้สติปัญญานั้นๆ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ D-Director มีศิลปะในการปกครองคือมีจิตส านึกเกิดขึ้น
ในตัวของผู้น า E-Executive เป็นนักบริหารมืออาชีพ และ D-Developer เป็นนักพัฒนามืออาชีพ  
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า, การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ABSTRACT 

The objectives of this research entitled  Good Governance Leadership of  
Local Administrative Organization, were to 1) study the knowledge of good 
governance used in the administration of the local administrative organization,  
2)  study the approaches to develop the leadership in good governance of local 
administrative organizations. The research methodology is qualitative research by 
research documentary with interviews the qualitative research collected data by In-
Depth-Interview with 20 key informants, purposefully selected. 
 Findings were as follows: 
 The knowledge of good governance used for the administration of local 
administrative organizations at were leadership concepts, administration concept, 
administration theories, good governance concept and local administration 
concept. The opinions of staff and personnel about the good governance of local 
administrative organization were at high level. The highest level was the rules of 
laws, the second level was the virtues and the lowest level was the worthiness. 
The people’s opinions towards the good governance by overall were at high level; 
the highest level was the rule of laws, the second level to the highest was the 
virtues and the lowest level was the participation. The approaches to develop the 
leadership of good governance of the local administrative organization were to 
apply SHADED Model which coincides with good governance. They are S is for 
socialability. Leadership must have good social status and socialable. H is for 
Human Relations. Leadersphip must be aware of self dignity and the dignity of 
those who are under them. A is for ability. Leadersphip must be able to use their 
ability and wisdom to solve any problems. D is for Director. Leadership must be 
good directors, must have an art of directing with conscious mind. E is for Executive. 
Leadership must be professional Executive and D is for Developer. Leadership must 
be professional developers in all fields.    
Keywords:  Leadership, Good Governance. 
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1. บทน า 
 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจ าเป็นต้องอาศัยผู้น าที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมี
คุณภาพในการท าหน้าที่การบริหารจึงจะสามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จสูงสุดได้ และที่ส าคัญ
ผู้น าจะต้องมีภาวะความเป็นผู้น าสูงเช่นกัน กล่าวคือ ผู้น าแต่ละคนอาจจะมีคุณลักษณะความเป็น
ผู้น าหรือภาวะความเป็นผู้น าที่แตกต่างกัน ซึ่งภาวะความเป็นผู้น าถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้น าทั่วไป 
บทความนี้ได้น าเสนอภาวะผู้น าในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในมิติต่าง ๆ ที่ผู้น าสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการบริหารในองค์กรของตนและสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่น าไปใช้ในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” มุ่งศึกษาผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตอนล่าง ตามปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ทฤษฎี
การบริหารจัดการสมัยใหม่ ทฤษฎีภาวะผู้น า งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาตัวชี้วัด 

 

    ระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการวิจัยเชิงเอกสารประกอบกับการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 20 คน เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่
ส าคัญ และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระส าคัญที่ท าการศึกษาอย่างครบถ้วน พร้อมกันนั้น ใน
การวิจัยเชิงคุณภาพจะท าให้ได้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก ที่มีรายละเอียดชัดเจนสามารถน ามาวิเคราะห์
ในเชิงอุปนัย  
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4. สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  สรุปตามประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่น าไปใช้ในการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ในส่วนนี้ เป็นการศึกษาสถานความรู้ทั่วไป ได้จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปผลได้ดังนี้ 
แนวคิดเกี่ยวกับผู้น า จากแนวคิดที่นักวิชาการหลายๆท่าน ได้กล่าวไว้ในข้างต้น ผู้

ศึกษาได้กล่าวสรุป ผู้น า คือผู้มีความส าคัญต่อความส าเร็จในการบริหารงานต่าง ๆ รวมทั้งงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วย เพราะผู้น ามีบทบาททั้งในฐานะผู้บริหาร  ซึ่งมีหน้าที่ต้องก าหนด
ทิศทางขององค์การและบริหารงานทั้งองค์การ บทบาทในฐานะผู้ประสาน ผู้น าจะต้องเป็นผู้
ประสานงานระหว่างพนักงาน ประสานการปฏิบัติทั่วทั้งองค์การ ประสานระหว่างองค์การกับ
ผู้รับบริการและประสานระหว่างองค์การที่ตนรับผิดชอบกับองค์การอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ 
นอกจากนี้ยังมีบทบาทในฐานะผู้ให้อีกด้วย คือให้ประสบการณ์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ขวัญก าลังใจ 
ให้โอกาสก้าวหน้า และให้น้ าใจเพ่ือสร้างความเคารพศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ จะท าให้เกิดความสงบสุข (Busakorn Watthanabut,2018:269) จะช่วยสร้างความ
ร่วมมือความเต็มใจในการปฏิบัติงาน  ให้กับองค์การได้อย่างดียิ่ง อันจะท าให้การบริหารงานสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้
ความส าคัญสูงสุดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ (Key Success Factors) มีปัจจัยได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหารท้องถิ่น ที่เป็นนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดเทศบาล ต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงอย่าง
แท้จริง ซึ่งจะท าให้ประสบความส าเร็จ นอกจากนี้แล้วต้องมีวัฒนธรรมองค์การองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเกื้อหนุน ซึ่งประกอบด้วย วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม วัฒนธรรมแบบบูรณาการ วัฒนธรรม
คุณภาพมาตรฐานสากล วัฒนธรรมเครือข่าย วัฒนธรรมนวัตกรรม และวัฒนธรรมบริการเหนือความ
คาดหวัง ซึ่งทั้งหมดจะน าพาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศเท่ากับ ผลรวม
ของสมองผู้น าดีเยี่ยม บวกกับ เครื่องมือครบ และบวกกับใจเกินร้อย และจากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องก็พบว่าผู้น าท้องถิ่นต้องเป็นผู้น าที่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องกล้าคิด กล้าท า กล้าเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือน าพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริง 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร  การบริหาร เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ และ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์กรเพราะเป็นเครื่องมืออันส าคัญในอันที่จะชี้ให้เห็นถึง
ความส าเร็จหรือล้มเหลวความมีประสิทธิภาพหรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงานการบริหารเป็น
เครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า การบริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคล
ในองค์การมีลักษณะการวินิจฉัยสั่งการนักบริหารจะต้องค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆเพราะการ
วินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถของนักบริหาร และการเจริญเติบโตของการ
บริหารชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัว องค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ
ดังนั้นการบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและจ าเป็นต่อการที่จะด ารงชีวิตของบุคคลในสังคม ส าหรับ
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาการบริหาร (Administrative 
Development : AD) สู่การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) โดยการ
ใช้การบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือน าพาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความส าเร็จ และจากการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็ยังพบว่าผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประกอบด้วย
สมรรถนะย่อย 5 ด้านได้แก่ 1)สมรรถนะการคิดเชิงยุทธ์ศาสตร์ 2) สมรรถนะการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง  3) สมรรถนะการสร้างความร่วมมือ 4) สมรรถนะการสื่อสาร และ 5) สมรรถนะการ
พัฒนาบุคลากร 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล   ธรรมาภิบาล หรือ Good 
Governance หมายถึง การบริหารการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการพัฒนา
ประเทศโดยมีการเชื่อมโยงองค์ประกอบ3 ส่วนของสังคมเข้าด้วยกันคือภาครัฐภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมและให้การเมืองอย่างสมดุลซึ่งจะส่งผลให้สังคมด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติตลอดจนมี
การใช้อ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีความ
โปร่งใสยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ซ่ึงจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศชาติเป็นไปอย่างมั่นคง
ยั่งยืนและมีเสถียรภาพซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการบริหารจัดการโดยยึด 
หลักธรรมาภิบาลที่เรียกว่า Good Governance หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีหลักที่
ส าคัญ 6 ประการ ประกอบด้วย หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วน
ร่วม  หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็ยังพบว่าการ
บริหารจัดการที่ดี Good Governance กับหลักพุทธศาสนาต้องควบคู่กันไป ผู้น าต้องมีคุณธรรม
ต้องใช้อ านาจโดยมีธรรมะเป็นสรณะ ซึ่งการบริหารเป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการใช้ศาสตร์หรือทักษะใน
การบริหารจัดการที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเพ่ือค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการด าเนินกิจกรรมและน าพา
องค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แนวคิดเกี่ยวการปกครองส่วนท้องถิ่นจากหลักการพ้ืนฐานทางด้านการปกครองโดย
การกระจายอ านาจ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีโอกาสในการใช้อ านาจการบริหาร และด าเนิน
กิจการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ของตนเอง โดยเฉพาะในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ที่ยึดถือแนวคิดในการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท าให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติหมวดเฉพาะในเรื่องของการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้ความเป็นอิสระแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพ้ืนที่ ซึ่งรัฐบาลจะก ากับดูแลเท่าที่จ าเป็น สอดคล้องและ
เหมาะสมกับรูปแบบเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือประโยชน์ของประเทศ
เป็นส่วนรวม ด้วยเหตุดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีอ านาจที่จะด าเนินการเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น มีความเป็นอิสระในการด าเนินการตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมตามบทบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 หมวด 14 มาตรา 281 - มาตรา 290 ซึ่ง
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็ยังพบว่า ปัจจัยที่เอ้ือผลต่อความส าเร็จคือการบริหารการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพโดยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลน าไปใช้ในหน่วยงานท า
ให้องค์กรมีรายได้ที่ดีมีความไว้เนื้อเชื่อใจโดยความร่วมมือกันของประชาชนและหน่วยงานการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการใช้ ธรรมาภิบาลในการบริหารงานให้มากข้ึน  

 

 ส่วนที่ 2 แนวทางในการพัฒนาผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปัญหาที่ต้องการทราบคือแนวทางในการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอย่างไร 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ทั้ง 20 ท่าน ผู้วิจัยขอสรุปผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้ง 
6 หลัก ดังนี้ 

 1.หลักนิติธรรม ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ผู้น าต้องยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีศรัทธาและปฏิบัติตามหลักศาสนาประพฤติตนอยู่ในหลัก
ของพุทธศาสนา หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 
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 2.หลักคุณธรรม ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ผู้น าต้องมคีวามซื่อสัตย์ มีความยุติธรรม ตรงไปตรงมา คือตรงต่อเวลา ต่อหน้าที่ ตรงต่อผู้ร่วมงาน มี
ความขยัน อุตสาหะ อดทน มุ่งม่ันและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 3.หลักความโปร่งใส ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น ผู้น าต้องท าตัวเป็นที่ยอมรับของบุคลากร หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ท างานแบบมืออาชีพ ไม่วิจารณ์
หรือก้าวก่ายงานผู้อื่น คิดเองได้  มีการประชาสัมพันธ์งานของตนเองให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลข่าวสาร 

 4. หลักการมีส่วนร่วม ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ผู้น าต้องมีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายงานให้บุคลากรอย่างมีความเหมาะสม มี
ทีมงานให้เป็นสัดส่วนและต้องสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรเพ่ือให้งานออกมา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. หลักความรับผิดชอบ ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ผู้น าต้องเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม  ต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง 
ท างานด้วยใจอาสา มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ มีการรักษาระเบียบวินัย  

 6. หลักความคุ้มค่า ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น ผู้น าต้องตระหนักให้ดีเกี่ยวกับการบริหารองค์กรในเรื่องของความคุ้มค่า เรื่องของงบประมาณ 
นโยบายในการวางแผนงานต้องให้คุ้มกับการลงทุนในการก าหนดนโยบายแต่ละตัว และต้องเป็นผู้
แสวงหาข้อมูลในการพัฒนาองค์กร 

 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัยนี้ กล่าวถึงผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยขอกล่าวถึงประเด็นส าคัญ 2 ประเด็นที่น่าสนใจน ามาอธิปรายผลได้ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 การศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานและประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อยู่ใน
ระดับมาก  ตามล าดับดังนี้ 1)หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม  3) หลักการมีส่วนร่วม 4) หลักความ
โปร่งใส 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า 
  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านมีประเด็นที่น ามาอภิปรายได้ดังนี้ 

1) หลักนิติธรรม พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตอนล่าง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกันทุกข้อ โดยมี
ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดคือในการบริหารงาน มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลต้องบริหารงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายจากส่วนกลาง ต้องปฏิบัติตามโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา และองค์การบริหารส่วนต าบล  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่ก าหนดนโยบายที่ไม่ขัดต่อกฏหมายและท าหน้าที่ในการบริหาร
ราชการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล  ดังนั้นนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลต าบล สามารถวางแผนและก าหนดนโยบายในการบริหาร ด้วยปฏิบัติ
ตามข้อบังคับและกฏหมาย โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท้องถิ่น  และพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความเห็นด้วยในระดับมาก ทั้ง 5 รายการ ดังนี้ การใช้กฎระเบียบต่างๆ มีความเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกการใช้ส าหรับระดับบริหารพนักงาน หรือลูกจ้าง  การก าหนด
กฎระเบียบหรือข้อบังคับควรค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากกว่าประโยชน์ขององค์กร  
มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมีการท า
ประชาพิจารณ ์หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆที่มีผลบังคับ
ใช้กับชุมชนและผลการศึกษายังสอดคล้องกับ (Nakom Theerasuwannajak, 2002 : 5) ได้วิจัย
เรื่อง “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรีพบว่ารูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดราชบุรี ตามรูปแบบการบริหารงานตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พบว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมีการประเมินการปฏิบัติงานตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านตามล าดับได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม 
หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ และยังสอดคล้องกับ  (Naranit 
Setthaboot and Other, 2002 : 115) ได้วิจัยเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การกระจายอ านาจเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ งจะเห็น
ได้จากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของนโยบายดังกล่าว คือ 
การส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดย
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การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งกรมการปกครองเป็น
หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการ
วางแผนพัฒนาการบริหารงานด้านการเงิน การคลัง และบุคลากร 

2) หลักคุณธรรม พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านหลัก
คุณธรรม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกันทุกรายการ โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการพิจารณาความดีความชอบ ควรมีหลักเกณฑ์การประเมินจาก
ผลงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ โดยไม่ใช้ระบบอาวุโส และองค์กรไม่มีระบบพรรคพวกและเส้นสายที่
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถึงแม้ว่าจะท าให้งานที่รับผิดชอบเสร็จเร็วขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Fayol ได้เสนอหลักการบริหาร (principles of management) ว่าผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่
ควรต้องส าคัญกว่าคนส่วนน้อย ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ขององค์การโดยรวม
มากกว่าผลประโยชน์ของพนักงานบางคนหรือบางกลุ่ม การให้ผลตอบแทน ( remuneration)  
พนักงานต้องได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรม ความเสมอภาค (equity) ผู้บริหารควรให้ความเมตตาและ
ความเป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและความมั่นคงในงาน (stability or 
renege of personnel) ผู้บริหารควรมีแผนงานและหลักเกณฑ์ในการบรรจุ แต่งตั้งและเลื่อน
ต าแหน่งหน้าที่ของพนักงานให้ก้าวหน้าขึ้นตามล าดับ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ  weber เป็น
ผู้ พัฒนาหลักการจัดการที่ เน้นโครงสร้ างและอ านาจหน้าที่  ที่ เ รียกว่า  “หลักราชการ” 
(bureaucracy) ที่เน้นการแบ่งงานกันท า ก าหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน กฎระเบียบละเอียด 
และไม่เน้นความสัมพันธ์แบบส่วนตัว รวมทั้งให้ความส าคัญกับการยึดหลักคุณธรรม (merit) ในการ
เลือกประเมินผลงานพนักงานหลักการ Bureaucracy ของ Weber เหมาะที่จะใช้ในองค์การใหญ่ 
แต่อาจไม่เหมาะส าหรับองค์การขนาดเล็กที่จ าเป็นต้องมีความคล่องตัวต่อการตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  และผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Pirasit  kamraunsil, 2003 : 
125) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาครั้งนี้จ าแนกศักยภาพการบริหารเป็น 2 ด้านคือศักยภาพของระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการและศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้บริหาร อบต. โดยศักยภาพของ
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการประเมินจากความเข้มแข็งขององค์ประกอบการบริหาร 8 อย่าง
ได้แก่ การวางแผน การฝึกอบรม การนิเทศงาน การบริหารบุคคล การบริหารการเงิน การบริหาร
วัสดุครุภัณฑ์ การบริหารระบบสารสนเทศ และการเตรียมความพร้อมของชุมชน 
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3) หลักความโปร่งใส พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านหลักความ
โปร่งใส อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกันทุกรายการ โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือเจ้าหน้าที่
ในระดับต่างๆ ขององค์กร มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และไม่มีการขัดแย้ง
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการเนินงานของ
องค์กรให้ประชาชนได้รับทราบ โดยผ่านส่ือต่างๆ นั้นควรท าเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง องค์กรแสดง
ขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ พ้ืนที่ให้บริการเพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มาติดต่อ
ทราบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด (Ratchana Santiyanon, 2001) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบใหม่ของการ
บริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัยโดยได้ให้ข้อสรุปในภาพรวมว่าการบริการจัดการที่ดีเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่ยอมรับในหมู่ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาในปัจจุบันจะเน้นความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ และความโปร่งใสในขณะเดียวกันก็ยังคงให้
ความส าคัญแก่การมีส่วนร่วมการกระจายอ านาจและความยุติธรรมนอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาให้ข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการมหาลัยในส่วนต่างๆที่สะท้อนองค์ประกอบ
ของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีและยังสอดคล้องกับ (Ubon Yawainawichai, 2010) ได้
วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
เชียงใหม่” พบว่าการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล มีแนวทางใน
การบริหารจัดการ 2 ส่วน คือ 1) การบริหารการพัฒนา (Administrative Development) เป็นการ
บริหารงานในพ้ืนที่ชุมชน หมู่บ้าน โดยมุ่งตรงไปที่ประชาชนให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข สุขภาพจิตดี สุขภาพ
กายดี สิ่งแวดล้อมดี และสังคมดี และ 2) การบริหารจัดองค์กร (Organization Administration) มุ่งเน้น
บริหารจัดการด้านบุคลากรและระบบการท างานในองค์กร เพ่ืออ านวยความสะดวกและบริการประชาชน
อย่างรวดเร็ว และสนองตอบความต้องการของประชาชน โดยบริหารงานอย่างโปร่งใส ท างานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชั่น เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สร้างความมีส่วนร่วม เน้นการท างานเป็น
ทีม สามารถท างานแทนกันได้ มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน 
 4) หลักการมีส่วนร่วม พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านหลักการมี
ส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกันทุกรายการ โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือมีการจัด
เวทีประชาคมในการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนมีการกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการสู่บุคลากรตามหน้าที ที่ได้รับมอบหมาย จะท าให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ได้
อย่างมีส่วนร่วม องค์กรควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนงาน 
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และการด าเนินงานในด้านต่างๆ รวมถึงการท าประชาพิจารณ์ให้ความรู้ความเข้าใจ และข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องเพียงพอแก่ประชาชน จะท าให้การมีส่วนร่วมมีคุณภาพ มากขึ้น ดังที่  
(Sane Chuyto and Boonsri Prommapan, 2007) ได้วิจัยเรื่อง  “แบบจ าลององค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ในการด าเนินงาน โดยการน า Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้ ” 
จากการศึกษาวิจัยดังกล่าวพบว่า อบต. การน าแนวคิดองค์กรมุ่งเน้นกลยุทธ์องค์กรแบบใหม่ไปใช้ใน 
อบต.บ้านใหม่ ท าให้บุคลากรกระตือรือร้น พร้อมร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ และร่วม
พัฒนาให้ อบต.สู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารสาธารณะอย่างแท้จริง และสร้างผู้บริหารเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง กล้าคิด กล้าท า กล้าเปลี่ยนแปลง เพ่ือน าองค์กรไปสู่การบริการที่เป็นเลิศอย่าง
แท้จริง มีการจัดองค์กรแบบใหม่ มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการพัฒนา
บุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้นโดยการฝึกอบรม  
 (5) หลักความรับผิดชอบ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านหลักความ
รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกันทุกรายการ โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือท า
รายงานแสดงผลการด าเนินงาน ผลดีและผลเสียรวมถึงปัญหาและอุปสรรค ให้ระชาชนรับทราบ 
และเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา  บันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมีการรายงานผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้นให้ประชาชนหรือผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา/
ปฏิรูปงานขององค์กรเพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ สอดคล้องกับ (Ubon Yawainawichai, 2010) 
ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
เชียงใหม่” พบว่าการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล มีแนวทางใน
การบริหารจัดการ 2 ส่วน คือ 1) การบริหารการพัฒนา (Administrative Development) เป็นการ
บริหารงานในพ้ืนที่ชุมชน หมู่บ้าน โดยมุ่งตรงไปที่ประชาชนให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข สุขภาพจิตดี สุขภาพ
กายดี สิ่งแวดล้อมดี และสังคมดี และ 2) การบริหารจัดองค์กร (Organization Administration) มุ่งเน้น
บริหารจัดการด้านบุคลากรและระบบการท างานในองค์กร เพ่ืออ านวยความสะดวกและบริการประชาชน
อย่างรวดเร็ว และสนองตอบความต้องการของประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรคิดนอกกรอบ สร้าง
นวัตกรรมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือสนับสนุนการท างานเพ่ือประชาชน โดยการบริหารจัดการที่ดี  
ซึ่งในการบริหารเช่นนี้จะรวมถึงการที่มี Bureaucracy Accountability และ Political Accountability 
ซึ่งมีความหมายที่มากกว่าความรับผิดชอบเฉพาะต่อผู้บังคับบัญชาหรือกลุ่มผู้เป็นฐานเสียงที่ให้การ
สนับสนุนทางการเมือง แต่จะครอบคลุมถึงพันธะความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยรวม 
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 (6) ด้านหลักความคุ้มค่า พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านหลักความ
คุ้มค่า อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกันทุกรายการ โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือองค์กรมี
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สั้นหรือเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว  เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และ
ประหยัดทรัพยากร และการถ่ายโอนงานหรือยุบเลิกงานให้หน่วยงานเอกชนรับไปด าเนินการ จะท า
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน และประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  การ
ตัดสินใจ การวางแผน และติดตามผล แสดงถึงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
สอดคล้องกับ(Bussabong chaicharaenwatthana and Boonmi li, 2001 : 47.) ได้วิจัยเรื่อง  
“ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล” โดยสรุปแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการ
ปกครองที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสังคมประชาธิปไตยในประเทศไทย จึงมีการเสนอแนะ
กล่าวถึงแนวคิดนี้อย่างกว้างขวางอีกทั้งมีความพยายามที่จะให้มีการน าแนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และตรวจสอบการท างานของภาครัฐ  
และเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า ถ้าระบบบริหารราชการมีความยุติธรรม โปร่งใส  และตรวจสอบได้
และสอดคล้องกับสถาบันราชประชาสมาสัย ได้กล่าวว่าธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีหมายถึงขบวนการหรือขั้นตอนในการท างานหรือกิจกรรมใดๆที่จัดขึ้นในสถาบัน เริ่มจากงานในหน้าที่
รับผิดชอบแต่ละคนงานที่ได้รับค าสั่งให้ท าหรืองานที่ร่วมกันท าจะต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
6 หลัก 
 

7. สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย 
 จากการศึกษาผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุป

ได้ว่ารูปแบบผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับการ
บริหารงานของเฮ็นรีฟาโย (Henry Fayol) ประกอบด้วย 5 ประการได้แก่การวางแผน(Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating)และการควบคุม
งาน (Controlling) หรือรวมเรียกว่าพอคค์ (POCCC) เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ และต้องสอดคล้องกับหลักการและรูปแบบการบริหารของส านักคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ที่สรุปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีส าหรับหน่วยงานราชการที่
มุ่งเน้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการให้บริการประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ โดยน าเสนอเป็น
รูปแบบ ดังนี้ 
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ผู้น าการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

หลักคุณธรรม 
-มีความยุตธิรรม 
-ยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรี 
-ยึดมั่นในความถกูต้องและดีงาม 
-มีความอุตสาหะขยัน อดทน 
-ส่งเสริมสนันสนุนให้ประชาชนมี
ความซ่ือสัตย ์
 

หลักความโปร่งใส 
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
-มีความรู้ลึกและรู้ชอบ 
-มีความกลา้ที่จะเปลีย่นแปลง 
-เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน 
-มีการประชาสัมพันธอ์งค์กรทั้ง
ภายในและภายนอก 

หลักการมีส่วนร่วม 
-มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทกุคน 
-มองโลกในแง่ดี 
-เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วม 
-กล้าตัดสินใจ 
-เสนอความเห็นในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาของประเทศ 

หลักความรับผิดชอบ 
-ต้องมีความรู้ความสามารถ 
-ส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
-ตระหนักในสิทธหิน้าที ่
-ใส่ใจในปัญหาของบา้นเมือง 
-เสียสละประโยชน์สุขมากกวา่
ประโยชน์ส่วนตวั 
 

หลักนิติธรรม 
-มีทักษะในการวินิจฉัยสั่งการ 
- มีความเสมอภาค 
-ตรากฏหมายและขอ้บังคับให้ทันสมัย 
-มีศิลปะในการปกครอง 
-เป็นแบบาอยา่งในการพัฒนาจิตส านึก
คุณธรรม 

หลักความคุ้มค่า 
-บริหารและใช้ทรัพยากรอยา่ง
จ ากัด 
-มีวิสัยทัศน์ในการก าหนด
นโยบาย 
-สร้างบริการที่มีคุณภาพ 
-พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้
สมบูรณ์ยั่งยืน 
-มีวิสัยทัศน์ในการก าหนด
นโยบาย 
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8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1)  หลักนิติธรรม ควรพัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส่วนงาน

และในระดับบุคคล โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม  และน าผลการประเมินไปใช้
ประกอบการพิจารณาการจัดสรรรางวัลประจ าปี  รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบในระดับ
เจ้าหน้าที่ และให้มีบทลงโทษส าหรับข้าราชการที่ผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ ทั้งนี้ควรพิจารณาให้
มีหน่วยงานกลางเป็นผู้ด าเนินการประเมินผล และรายงานผลต่อสาธารณะ 

 2)  หลักคุณธรรม ควรพัฒนาศักยภาพข้าราชการ/เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเน้น
ในประเด็นส าคัญๆ คือ การท างานแบบมืออาชีพ สามารถให้ความเห็น และข้อเสนอแนะตามหลัก
อย่างตรงไปตรงมา ปลูกฝังข้าราชการให้มีจิตส านึกสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ของสาธารณะ 
พร้อมรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากส่วนรวม 

 3)  หลักความโปร่งใส สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนิน
โครงการ และมีการเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องอย่างครบถ้วน เพ่ือสร้างความเข้าใจ ให้เกิด
ความร่วมมือ และการยอมรับ 

4)  หลักการมีส่วนร่วม ควรมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึกให้
บุคลากรและประชาชนเห็นคุณค่าและความส าคัญของการมีส่วนร่วม  

5)  หลักความรับผิดชอบ ควรก าหนดมาตรฐานการท างานในหน้าที่และเป้าหมายให้
ชัดเจน จัดโครงการสนับสนุน ยกย่องและส่งเสริมบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี ให้บุคลากรและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบตรวจสอบ และการประเมินผลที่น่าเชื่อถือ 

6)  หลักความคุ้มค่า ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆในเรื่องของ
งบประมาณ 

 
8.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1) หลักนิติธรรม ควรให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่ผู้บริหาร สมาชิก และบุคลากรในองค์กร

เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิเสรีภาพบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร ผู้ควบคุม
และผู้ดูแลควรมีมาตรการที่ชัดเจนทุก องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล น ารูปแบบไปใช้
โดยการสร้างแรงจูงใจและเสริมแรง โดยการให้รางวัลหรือการจัดงบประมาณพิเศษให้กับองค์การ



312    ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561
 

บริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล ที่ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย และควรแต่งตั้งผู้ประเมินผล
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล   

2)  หลักคุณธรรม ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม รณรงค์การใช้หลักคุณธรรมอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากผู้บังคับบัญชา และรณรงค์ให้สมาชิก
และประชาชนร่วมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม จัดการอบรมศึกษาดูงาน จัดให้มีกิจกรรมยก
ย่องแก่เจ้าหน้าที่ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีการประเมินการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา เพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานและการให้บริการแก่ประชาชน 

 3)  ควรจัดท าเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน พัฒนาระบบเอกสาร 
จัดระบบสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้สะดวกต่อการใช้งานและเพ่ือรองรับการตรวจสอบของ
ประชาชน อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานและด าเนินงานทั้งภายในและภายนอก
องค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจ ให้เกิดความร่วมมือ และการยอมรับ 
  4)  หลักการมีส่วนร่วม หลักการมีส่วนร่วม สนับสนุนให้มีพ้ืนที่สาธารณะทางสังคม
เพ่ิมขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระดมความคิดเห็น 
ปรึกษา หารือ และร่วมติดตามตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ประเทศ และการก าหนดนโยบายสาธารณะ จัดท าคู่มือชี้แนะแนวทางการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมสนในการจัดท าแผนพัฒนา จัดท าคู่มือและ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหลักการมีส่วนร่วม สนับสนุนให้มีพื้นที่สาธารณะทางสังคม
เพ่ิมขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระดมความคิดเห็น 
ปรึกษา หารือ และร่วมติดตามตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ประเทศ และการก าหนดนโยบายสาธารณะ 

5)  หลักความรับผิดชอบ แต่งตั้งผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน /ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล   

6)  หลักความคุ้มค่า ควรมีการรายงานผลการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับเพ่ือตรวจสอบ รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก เพ่ือน ามาปรับปรุงการท างานใน
องค์กร มีระบบติดตามประเมินผลและควรมีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

8.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1)  ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคอ่ืน ๆ เพ่ือน าผลมาเป็นข้อมูลในการศึกษาเปรียบเทียบและ
พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีต่อไป 
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2)  ควรศึกษาถึงรูปแบบการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3)  ควรท าการศึกษาถึงภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง
เพ่ือให้ทราบถึงความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กรโดยตรง เพ่ือน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จในการ
บริหารงานสืบต่อไป 
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