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ภาวะผู้นาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
GOOD GOVERNANCE LEADERSHIP OF LOCAL ADMINISTRATIVE
ORGANIZATION IN LOWER NORTHEASTERN REGION
ธิติวุฒิ หมั่นมี
Thitiwut Manmee
บทคัดย่อ
บทความเรื่องเรื่อง “ภาวะผู้นาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ” มีวัตถุป ระสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่
น าไปใช้ใ นการบริ ห ารกิจ การบ้ านเมือ งที่ดีขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และ 2) เพื่อศึกษา
แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทาการวิจัยเชิงเอกสารประกอบกับการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 20 คน เพื่อให้ทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่สาคัญ และ
มีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระสาคัญที่ทาการศึกษาอย่างครบถ้วน
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า
องค์ ความรู้ เ กี่ย วกับ การบริ ห ารกิจการบ้า นเมือ งที่ดี ที่น าไปใช้ใ นการบริห ารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับผู้นา แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริ ห าร ทฤษฎีเกี่ยวกับ การบริห าร แนวคิดเกี่ยวกับหลั กธรรมาภิบาล และแนวคิดเกี่ยวกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางในการพัฒนาผู้นาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือการพัฒนาภาวะผู้นาโดยใช้ “SHADED Model ” ที่มีความสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล ได้แก่ S-Sociability มีสังคมที่ดี H-Human relation ผู้นาจะต้องตระหนักใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของตัวเอง ของลูกน้อง A-Ability มีความรู้ ความสามารถ การใช้สติปัญญานั้นๆ
เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้สาเร็จลุล่ วงไปได้ D-Director มีศิลปะในการปกครองคือมีจิตสานึกเกิดขึ้น
ในตัวของผู้นา E-Executive เป็นนักบริหารมืออาชีพ และ D-Developer เป็นนักพัฒนามืออาชีพ
คาสาคัญ : ภาวะผู้นา, 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 InDepth-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. บทนา
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจาเป็นต้องอาศัยผู้นาที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมี
คุณภาพในการทาหน้าที่การบริหารจึงจะสามารถนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จสูงสุดได้ และที่สาคัญ
ผู้นาจะต้องมีภาวะความเป็นผู้นาสูงเช่นกัน กล่าวคือ ผู้นาแต่ละคนอาจจะมี คุณลักษณะความเป็น
ผู้นาหรือภาวะความเป็นผู้นาที่แตกต่างกัน ซึ่งภาวะความเป็นผู้นาถือเป็นสิ่งสาคัญสาหรับ ผู้นาทั่วไป
บทความนี้ได้นาเสนอภาวะผู้นาในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในมิติต่าง ๆ ที่ผู้นาสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กับการบริหารในองค์กรของตนและสามารถนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จได้

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่นาไปใช้ในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” มุ่งศึกษาผู้นาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตอนล่าง ตามปัจจัยพื้นฐานสาคัญ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ทฤษฎี
การบริ ห ารจั ดการสมัยใหม่ ทฤษฎีภ าวะผู้ น า งานวิจัยเกี่ยวกับ การบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ ดี
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาตัวชี้วัด
ระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทาการวิจัยเชิงเอกสารประกอบกับการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 20 คน เพื่อให้ทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่
สาคัญ และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระสาคัญที่ทาการศึกษาอย่างครบถ้วน พร้อมกันนั้น ใน
การวิจัยเชิงคุณภาพจะทาให้ได้ทราบถึงข้ อมูลเชิงลึก ที่มีรายละเอียดชัดเจนสามารถนามาวิเคราะห์
ในเชิงอุปนัย

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

301

4. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องผู้นาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สรุปตามประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่นาไปใช้ในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในส่ ว นนี้ เ ป็ น การศึ ก ษาสถานความรู้ ทั่ว ไป ได้ จ ากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปผลได้ดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับผู้นา จากแนวคิดที่นักวิช าการหลายๆท่าน ได้กล่าวไว้ในข้างต้น ผู้
ศึกษาได้กล่ าวสรุป ผู้น า คือผู้ มีความสาคัญต่อความส าเร็จในการบริห ารงานต่าง ๆ รวมทั้งงาน
องค์การบริ หารส่วนตาบลด้วย เพราะผู้น ามีบ ทบาททั้งในฐานะผู้บริหาร ซึ่งมีห น้าที่ต้องกาหนด
ทิศ ทางขององค์ ก ารและบริ ห ารงานทั้ ง องค์ ก าร บทบาทในฐานะผู้ ป ระสาน ผู้ น าจะต้ อ งเป็ น ผู้
ประสานงานระหว่างพนั กงาน ประสานการปฏิบัติทั่ว ทั้งองค์การ ประสานระหว่างองค์การกับ
ผู้รับบริการและประสานระหว่างองค์การที่ตนรับผิดชอบกับองค์การอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
นอกจากนี้ยังมีบทบาทในฐานะผู้ให้อีกด้วย คือให้ประสบการณ์แก่ผู้ใต้บั งคับบัญชาให้ขวัญกาลังใจ
ให้โอกาสก้าวหน้า และให้น้าใจเพื่อสร้างความเคารพศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ จะทาให้เกิดความสงบสุข (Busakorn Watthanabut,2018:269) จะช่วยสร้างความ
ร่วมมือความเต็มใจในการปฏิบัติงาน ให้กับองค์การได้อย่างดียิ่ง อันจะทาให้การบริหารงานสามารถ
บรรลุ วัตถุประสงค์ ได้อย่ างมีประสิทธิภ าพ ซึ่งการบริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องให้
ความส าคั ญ สู ง สุ ด ในการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย แห่ ง
ความสาเร็จ (Key Success Factors) มีปัจจัยได้แก่ ภาวะผู้นาของผู้บริหารท้องถิ่น ที่เป็นนายก
องค์การบริหารส่วนจั งหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตาบล นายกเทศมนตรี ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และปลัดเทศบาล ต้องเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงอย่าง
แท้จริง ซึ่งจะทาให้ประสบความสาเร็จ นอกจากนี้แล้วต้องมีวัฒนธรรมองค์การองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกื้อหนุน ซึ่งประกอบด้วย วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม วัฒนธรรมแบบบูรณาการ วัฒนธรรม
คุณภาพมาตรฐานสากล วัฒนธรรมเครือข่าย วัฒนธรรมนวัตกรรม และวัฒนธรรมบริการเหนือความ
คาดหวัง ซึ่งทั้งหมดจะนาพาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศเท่ากับ ผลรวม
ของสมองผู้นาดีเยี่ยม บวกกับ เครื่องมือครบ และบวกกับใจเกินร้อย และจากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องก็พบว่าผู้นาท้องถิ่นต้องเป็นผู้นาที่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องกล้าคิด กล้าทา กล้าเปลี่ยนแปลง
เพื่อนาพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริง
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร การบริห าร เป็นเรื่องที่ มีความส าคัญ และ
จ าเป็ น อย่ า งยิ่ งต่ อการด าเนิ น งานขององค์กรเพราะเป็ นเครื่องมื ออั นส าคัญในอั นที่ จะชี้ให้ เห็ นถึ ง
ความสาเร็จหรือล้มเหลวความมีประสิทธิภาพหรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงานการบริหารเป็น
เครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า การบริหารเป็นลักษณะการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคล
ในองค์การมีลักษณะการวินิจฉัยสั่งการนักบริหารจะต้องคานึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆเพราะการ
วินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถของนักบริหาร และการเจริญเติบโตของการ
บริหารชีวิตประจาวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัว องค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ
ดังนั้นการบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและจาเป็นต่อการที่จะดารงชีวิตของบุคคลในสังคม สาหรับ
การบริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาการบริ ห าร (Administrative
Development : AD) สู่การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) โดยการ
ใช้การบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อนาพาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความสาเร็จ และจากการศึกษา
งานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งก็ยั ง พบว่ า ผู้ น าของผู้ บริ ห ารองค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้อ งประกอบด้ ว ย
สมรรถนะย่ อย 5 ด้านได้แก่ 1)สมรรถนะการคิดเชิงยุท ธ์ศาสตร์ 2) สมรรถนะการบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลง 3) สมรรถนะการสร้างความร่วมมือ 4) สมรรถนะการสื่อสาร และ 5) สมรรถนะการ
พัฒนาบุคลากร
แนวคิ ด และทฤษฏี เ กี่ ย วกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าล ธรรมาภิ บ าล หรื อ
Good
Governance หมายถึง การบริหารการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนา
ประเทศโดยมีการเชื่อมโยงองค์ประกอบ3 ส่วนของสังคมเข้าด้วยกันคือภาครัฐภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมและให้การเมืองอย่างสมดุลซึ่งจะส่งผลให้สังคมดารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติตลอดจนมี
การใช้อานาจในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีความ
โปร่งใสยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศชาติเป็นไปอย่างมั่นคง
ยั่ ง ยื น และมี เ สถี ย รภาพซึ่ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การโดยยึ ด
หลักธรรมาภิบาลที่เรียกว่า Good Governance หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีหลักที่
สาคัญ 6 ประการ ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็ยังพบว่าการ
บริหารจัดการที่ดี Good Governance กับหลักพุทธศาสนาต้องควบคู่กันไป ผู้นาต้องมีคุณธรรม
ต้องใช้อานาจโดยมีธรรมะเป็นสรณะ ซึ่งการบริหารเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับการใช้ศาสตร์หรือทักษะใน
การบริหารจัดการที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการดาเนินกิจกรรมและนาพา
องค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวคิดเกี่ยวการปกครองส่วนท้องถิ่น จากหลักการพื้นฐานทางด้านการปกครองโดย
การกระจายอานาจ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสในการใช้อานาจการบริหาร และดาเนิน
กิจการต่าง ๆ ในพื้นที่ของตนเอง โดยเฉพาะในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ที่ยึดถือแนวคิดในการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทาให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติหมวดเฉพาะในเรื่องของการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ความเป็นอิสระแก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามหลั กแห่ งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลจะกากับดูแลเท่าที่จาเป็น สอดคล้องและ
เหมาะสมกับรูปแบบเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือประโยชน์ของประเทศ
เป็นส่วนรวม ด้วยเหตุดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีอานาจที่จะดาเนินการเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น มีความเป็นอิสระในการดาเนินการตามกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมตามบทบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 หมวด 14 มาตรา 281 - มาตรา 290 ซึ่ง
จากการศึ กษางานวิจั ย ที่เกี่ ย วข้ องก็ ยั งพบว่า ปัจจั ยที่เ อื้อผลต่อ ความส าเร็จ คือการบริห ารการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพโดยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลนาไปใช้ในหน่วยงานทา
ให้ องค์กรมีร ายได้ที่ดีมี ความไว้เนื้อเชื่อใจโดยความร่ว มมือกันของประชาชนและหน่ว ยงานการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการใช้ ธรรมาภิบาลในการบริหารงานให้มากขึ้น
ส่วนที่ 2 แนวทางในการพัฒนาผู้นาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัญหาที่ต้องการทราบคือแนวทางในการพั ฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอย่างไร
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ทั้ง 20 ท่าน ผู้วิจัยขอสรุปผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้ง
6 หลัก ดังนี้
1.หลักนิติธรรม ผู้นาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ผู้นาต้องยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีศรัทธาและปฏิบัติตามหลักศาสนาประพฤติตนอยู่ในหลัก
ของพุทธศาสนา หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
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2.หลักคุณธรรม ผู้นาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ผู้นาต้องมีความซื่อสัตย์ มีความยุติธรรม ตรงไปตรงมา คือตรงต่อเวลา ต่อหน้าที่ ตรงต่อผู้ร่วมงาน มี
ความขยัน อุตสาหะ อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.หลักความโปร่งใส ผู้นาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น ผู้นาต้องทาตัวเป็นที่ยอมรับของบุคลากร หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ทางานแบบมืออาชีพ ไม่วิจารณ์
หรือก้าวก่ายงานผู้อื่น คิดเองได้ มีการประชาสัมพันธ์งานของตนเองให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
4. หลั กการมีส่ ว นร่ ว ม ผู้ น าการบริห ารกิ จการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นนั้น ผู้นาต้องมีการกระจายอานาจหรือมอบหมายงานให้บุคลากรอย่างมีความเหมาะสม มี
ทีมงานให้เป็นสัดส่วนและต้องสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรเพื่อให้งานออกมา
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. หลักความรับผิดชอบ ผู้นาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นั้น ผู้น าต้องเสี ยสละประโยชน์ สุขส่ว นตัว เพื่อส่ว นรวม ต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบสู ง
ทางานด้วยใจอาสา มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ มีการรักษาระเบียบวินัย
6. หลักความคุ้มค่า ผู้นาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น ผู้นาต้องตระหนักให้ดีเกี่ยวกับการบริหารองค์กรในเรื่องของความคุ้มค่า เรื่องของงบประมาณ
นโยบายในการวางแผนงานต้องให้คุ้มกับการลงทุนในการกาหนดนโยบายแต่ละตัว และต้องเป็นผู้
แสวงหาข้อมูลในการพัฒนาองค์กร

5. อภิปรายผลการวิจัย
การอภิป รายผลการวิจั ย นี้ กล่ า วถึง ผู้ น าการบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยขอกล่าวถึงประเด็นสาคัญ 2 ประเด็นที่น่าสนใจนามาอธิปรายผลได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานและประชาชนในเขตพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
จากผลการวิ จั ย พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อยู่ใน
ระดับมาก ตามลาดับดังนี้ 1)หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักการมีส่วนร่วม 4) หลักความ
โปร่งใส 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านมีประเด็นที่นามาอภิปรายได้ดังนี้
1) หลักนิติธรรม พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ตอนล่าง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกันทุกข้อ โดยมี
ความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือในการบริหารงาน มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่อย่างชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลต้องบริหารงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายจากส่วนกลาง ต้องปฏิบัติตามโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภา และองค์การบริหารส่วนตาบล นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลทาหน้าที่กาหนดนโยบายที่ไม่ขัดต่อกฏหมายและทาหน้าที่ในการบริหาร
ราชการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลตาบล ดังนั้นนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือเทศบาลตาบล สามารถวางแผนและกาหนดนโยบายในการบริหาร ด้วยปฏิบัติ
ตามข้อบังคับและกฏหมาย โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของท้องถิ่น และพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความเห็นด้วยในระดับมาก ทั้ง 5 รายการ ดังนี้ การใช้กฎระเบียบต่างๆ มีความเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกการใช้สาหรับระดับบริหารพนักงาน หรือลูกจ้าง การกาหนด
กฎระเบียบหรือข้อบังคับควรคานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากกว่าประโยชน์ขององค์กร
มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมีการทา
ประชาพิจารณ์ หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆที่มีผลบังคับ
ใช้กับชุมชนและผลการศึกษายังสอดคล้องกับ (Nakom Theerasuwannajak, 2002 : 5) ได้วิจัย
เรื่ อง “รู ป แบบการบริ ห ารงานตามหลั กการบริห ารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลจังหวัดราชบุรีพบว่ารูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีขององค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่ ง ใส หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม หลั กความรั บ ผิ ดชอบ และหลั กความคุ้ม ค่า ผลการประเมิ นการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดราชบุรี ตามรูปแบบการบริหารงานตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พบว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลมีการประเมินการปฏิบัติงานตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านตามลาดับได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักคุ ณธรรม
หลั กความคุ้มค่า หลั กการมีส่ ว นร่ ว ม และหลั กความรับผิ ดชอบ และยังสอดคล้ องกับ (Naranit
Setthaboot and Other, 2002 : 115) ได้วิจัยเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การกระจายอานาจเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ งจะเห็น
ได้จากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของนโยบายดังกล่าว คือ
การส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเพื่อยกระดั บคุณภาพชีวิตของประชาชนโดย
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การส่ งเสริ มให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารและพัฒ นาท้อ งถิ่ น ซึ่ งกรมการปกครองเป็ น
หน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญในการสร้างเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการ
วางแผนพัฒนาการบริหารงานด้านการเงิน การคลัง และบุคลากร
2) หลักคุณธรรม พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านหลัก
คุณธรรม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกันทุกรายการ โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการพิจารณาความดีความชอบ ควรมีหลักเกณฑ์การประเมินจาก
ผลงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ โดยไม่ใช้ระบบอาวุโส และองค์กรไม่มีระบบพรรคพวกและเส้นสายที่
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถึงแม้ว่าจะทาให้งานที่รับผิดชอบเสร็จเร็วขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Fayol ได้เสนอหลักการบริหาร (principles of management) ว่าผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่
ควรต้องสาคัญกว่าคนส่วนน้อย ผู้บริหารจะต้องให้ความสาคัญกับผลประโยชน์ขององค์การโดยรวม
มากกว่า ผลประโยชน์ ของพนั ก งานบางคนหรือ บางกลุ่ ม การให้ ผ ลตอบแทน (remuneration)
พนักงานต้องได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรม ความเสมอภาค (equity) ผู้บริหารควรให้ความเมตตาและ
ความเป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและความมั่นคงในงาน (stability or
renege of personnel) ผู้บริหารควรมีแผนงานและหลักเกณฑ์ในการบรรจุ แต่งตั้งและเลื่อน
ตาแหน่งหน้าที่ของพนักงานให้ก้าวหน้าขึ้นตามลาดับ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ weber เป็น
ผู้ พั ฒ นาหลั ก การจั ด การที่ เ น้ น โครงสร้ า งและอ านาจหน้ า ที่ ที่ เ รี ย กว่ า “หลั ก ราชการ”
(bureaucracy) ที่เน้นการแบ่งงานกันทา กาหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน กฎระเบียบละเอียด
และไม่เน้นความสัมพันธ์แบบส่วนตัว รวมทั้งให้ความสาคัญกับการยึดหลักคุณธรรม (merit) ในการ
เลือกประเมินผลงานพนักงานหลักการ Bureaucracy ของ Weber เหมาะที่จะใช้ในองค์การใหญ่
แต่อาจไม่เหมาะส าหรั บองค์การขนาดเล็กที่จาเป็นต้องมีความคล่องตัว ต่อการตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Pirasit kamraunsil, 2003 :
125) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาครั้งนี้จาแนกศักยภาพการบริหารเป็น 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 โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ เจ้าหน้าที่
ในระดับต่างๆ ขององค์กร มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และไม่มีการขัดแย้ง
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการเนินงานของ
องค์กรให้ประชาชนได้รับทราบ โดยผ่านสื่อต่างๆ นั้นควรทาเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง องค์กรแสดง
ขั้นตอนและกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ให้บริการเพื่อให้ประชาชนหรือผู้มาติดต่อ
ทราบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด (Ratchana Santiyanon, 2001) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบใหม่ของการ
บริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย โดยได้ให้ข้อสรุปในภาพรวมว่าการบริการจัดการที่ดีเป็นแนวทาง
ปฏิ บั ติ ที่ ย อมรั บ ในหมู่ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ อุ ด มศึ ก ษาในปั จ จุ บั น จะเน้ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลโดยส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ และความโปร่งใสในขณะเดียวกันก็ยังคงให้
ความส าคั ญแก่ การมี ส่ ว นร่ วมการกระจายอ านาจและความยุ ติ ธ รรมนอกจากนี้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาให้ข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการมหาลัยในส่วนต่างๆที่ สะท้อนองค์ประกอบ
ของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี และยังสอดคล้องกับ (Ubon Yawainawichai, 2010) ได้
วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริห ารส่วนตาบล ในจังหวัด
เชียงใหม่” พบว่าการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล มีแนวทางใน
การบริหารจัดการ 2 ส่วน คือ 1) การบริหารการพัฒนา (Administrative Development) เป็นการ
บริหารงานในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน โดยมุ่งตรงไปที่ประชาชนให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข สุขภาพจิตดี สุขภาพ
กายดี สิ่งแวดล้อมดี และสังคมดี และ 2) การบริหารจัดองค์กร (Organization Administration) มุ่งเน้น
บริหารจัดการด้านบุคลากรและระบบการทางานในองค์กร เพื่ออานวยความสะดวกและบริการประชาชน
อย่างรวดเร็ว และสนองตอบความต้องการของประชาชน โดยบริหารงานอย่างโปร่งใส ทางานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชั่น เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สร้างความมีส่วนร่วม เน้นการทางานเป็น
ทีม สามารถทางานแทนกันได้ มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน
4) หลักการมีส่วนร่วม พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านหลักการมี
ส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกันทุกรายการ โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ มีการจัด
เวทีประชาคมในการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนมีการกระจายอานาจการบริหาร
จัดการสู่บุคลากรตามหน้าที ที่ได้รับมอบหมาย จะทาให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ ได้
อย่างมีส่วนร่วม องค์กรควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย แผนงาน
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และการดาเนินงานในด้านต่างๆ รวมถึงการทาประชาพิจารณ์ให้ความรู้ความเข้าใจ และข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ย วข้องเพีย งพอแก่ป ระชาชน จะทาให้ การมีส่ ว นร่ว มมีคุณภาพ มากขึ้น ดังที่
(Sane Chuyto and Boonsri Prommapan, 2007) ได้วิจัยเรื่อง “แบบจาลององค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ในการดาเนินงาน โดยการนา Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้ ”
จากการศึกษาวิจัยดังกล่าวพบว่า อบต. การนาแนวคิดองค์กรมุ่งเน้นกลยุทธ์องค์กรแบบใหม่ไปใช้ใน
อบต.บ้านใหม่ ทาให้บุคลากรกระตือรือร้น พร้อมร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ และร่วม
พัฒนาให้ อบต.สู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารสาธารณะอย่างแท้จริง และสร้างผู้บริหารเป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลง กล้าคิด กล้าทา กล้าเปลี่ยนแปลง เพื่อนาองค์กรไปสู่การบริการที่เป็นเลิศอย่าง
แท้จริง มีการจัดองค์กรแบบใหม่ มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการพัฒนา
บุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้นโดยการฝึกอบรม
(5) หลักความรับผิดชอบ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านหลักความ
รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกันทุกรายการ โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ ทา
รายงานแสดงผลการดาเนินงาน ผลดีและผลเสียรวมถึงปัญหาและอุปสรรค ให้ระชาชนรับทราบ
และเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา บันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมีการรายงานผลการดาเนินการ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้นให้ประชาชนหรือผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา/
ปฏิรูปงานขององค์กรเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ สอดคล้องกับ (Ubon Yawainawichai, 2010)
ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัด
เชียงใหม่” พบว่าการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล มีแนวทางใน
การบริหารจัดการ 2 ส่วน คือ 1) การบริหารการพัฒนา (Administrative Development) เป็นการ
บริหารงานในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน โดยมุ่งตรงไปที่ประชาชนให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข สุขภาพจิตดี สุขภาพ
กายดี สิ่งแวดล้อมดี และสังคมดี และ 2) การบริหารจัดองค์กร (Organization Administration) มุ่งเน้น
บริหารจัดการด้านบุคลากรและระบบการทางานในองค์กร เพื่ออานวยความสะดวกและบริการประชาชน
อย่ างรวดเร็ ว และสนองตอบความต้ องการของประชาชน ส่ งเสริมให้ บุคลากรคิดนอกกรอบ สร้ าง
นวัตกรรมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการทางานเพื่อประชาชน โดยการบริหารจัดการที่ดี
ซึ่งในการบริหารเช่นนี้จะรวมถึงการที่มี Bureaucracy Accountability และ Political Accountability
ซึ่งมีความหมายที่มากกว่าความรับผิ ดชอบเฉพาะต่อผู้บังคับบัญชาหรือกลุ่มผู้เป็นฐานเสียงที่ให้การ
สนับสนุนทางการเมือง แต่จะครอบคลุมถึงพันธะความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยรวม
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(6) ด้านหลักความคุ้มค่า พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านหลักความ
คุ้มค่า อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกันทุกรายการ โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ องค์กรมี
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สั้นหรือเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และ
ประหยัดทรัพยากร และการถ่ายโอนงานหรือยุบเลิกงานให้หน่วยงานเอกชนรับไปดาเนินการ จะทา
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย การ
ตัดสินใจ การวางแผน และติดตามผล แสดงถึงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
สอดคล้องกับ(Bussabong chaicharaenwatthana and Boonmi li, 2001 : 47.) ได้วิจัยเรื่อง
“ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล” โดยสรุปแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการ
ปกครองที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสังคมประชาธิปไตยในประเทศไทย จึงมีการเสนอแนะ
กล่าวถึงแนวคิดนี้อย่างกว้างขวางอีกทั้งมีความพยายามที่จะให้มีการนาแนวคิ ดธรรมาภิบาลไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และตรวจสอบการทางานของภาครัฐ
และเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า ถ้าระบบบริหารราชการมีความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
และสอดคล้องกับสถาบันราชประชาสมาสัย ได้กล่าวว่าธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีหมายถึงขบวนการหรือขั้นตอนในการทางานหรือกิจกรรมใดๆที่จัดขึ้นในสถาบัน เริ่มจากงานในหน้าที่
รับผิดชอบแต่ละคนงานที่ได้รับคาสั่งให้ทาหรืองานที่ร่วมกันทาจะต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
6 หลัก

7. สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย
จากการศึกษาผู้นาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุป
ได้ว่ารูปแบบผู้นาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับการ
บริหารงานของเฮ็นรีฟาโย (Henry Fayol) ประกอบด้วย 5 ประการได้แก่การวางแผน(Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating)และการควบคุม
งาน (Controlling) หรือรวมเรียกว่าพอคค์ (POCCC) เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ และต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การและรู ป แบบการบริ ห ารของส านั ก คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ที่สรุปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีสาหรับหน่วยงานราชการที่
มุ่งเน้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการให้บริการประชาชนเป็นสิ่งสาคัญ โดยนาเสนอเป็น
รูปแบบ ดังนี้
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หลักความคุ้มค่า
-บริหารและใช้ทรัพยากรอย่าง
จากัด
-มีวิสัยทัศน์ในการกาหนด
นโยบาย
-สร้างบริการที่มีคุณภาพ
-พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้
สมบูรณ์ยั่งยืน
-มีวิสัยทัศน์ในการกาหนด
นโยบาย

หลักความรับผิดชอบ
-ต้องมีความรู้ความสามารถ
-สานึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม
-ตระหนักในสิทธิหน้าที่
-ใส่ใจในปัญหาของบ้านเมือง
-เสียสละประโยชน์สุขมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว

หลักนิติธรรม
-มีทักษะในการวินิจฉัยสั่งการ
- มีความเสมอภาค
-ตรากฏหมายและข้อบังคับให้ทันสมัย
-มีศิลปะในการปกครอง
-เป็นแบบาอย่างในการพัฒนาจิตสานึก
คุณธรรม
หลักคุณธรรม
-มีความยุตธิ รรม
-ยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรี
-ยึดมั่นในความถูกต้องและดีงาม
-มีความอุตสาหะขยัน อดทน
-ส่งเสริมสนันสนุนให้ประชาชนมี
ความซื่อสัตย์

ผู้นาการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักการมีส่วนร่วม
-มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน
-มองโลกในแง่ดี
-เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วม
-กล้าตัดสินใจ
-เสนอความเห็นในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาของประเทศ

หลักความโปร่งใส
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
-มีความรู้ลึกและรู้ชอบ
-มีความกล้าที่จะเปลีย่ นแปลง
-เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน
-มีการประชาสัมพันธ์องค์กรทั้ง
ภายในและภายนอก
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8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) หลักนิติธรรม ควรพัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส่วนงาน
และในระดั บ บุ ค คล โดยมี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น กว่ า เดิ ม และน าผลการประเมิ น ไปใช้
ประกอบการพิจารณาการจัดสรรรางวัลประจาปี รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบในระดับ
เจ้าหน้าที่ และให้มีบทลงโทษสาหรับข้าราชการที่ผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ ทั้งนี้ควรพิ จารณาให้
มีหน่วยงานกลางเป็นผู้ดาเนินการประเมินผล และรายงานผลต่อสาธารณะ
2) หลักคุณธรรม ควรพัฒนาศักยภาพข้าราชการ/เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเน้น
ในประเด็นสาคัญๆ คือ การทางานแบบมืออาชีพ สามารถให้ความเห็น และข้อเสนอแนะตามหลัก
อย่างตรงไปตรงมา ปลูกฝังข้าราชการให้มีจิ ตสานึกสาธารณะ คานึงถึงประโยชน์ของสาธารณะ
พร้อมรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากส่วนรวม
3) หลักความโปร่งใส สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสี ยในการดาเนิน
โครงการ และมีการเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องอย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้เกิด
ความร่วมมือ และการยอมรับ
4) หลั กการมี ส่ ว นร่ ว ม ควรมี การรณรงค์และประชาสั ม พันธ์ เพื่อสร้างจิตส านึกให้
บุคลากรและประชาชนเห็นคุณค่าและความสาคัญของการมีส่วนร่วม
5) หลักความรับผิดชอบ ควรกาหนดมาตรฐานการทางานในหน้าที่และเป้าหมายให้
ชัดเจน จัดโครงการสนับสนุน ยกย่องและส่งเสริมบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี ให้บุคลากรและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบตรวจสอบ และการประเมินผลที่น่าเชื่อถือ
6) หลักความคุ้มค่า ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆในเรื่องของ
งบประมาณ
8.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1) หลักนิติธรรม ควรให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้บริหาร สมาชิก และบุคลากรในองค์กร
เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิเสรีภาพบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร ผู้ควบคุม
และผู้ดูแลควรมีมาตรการที่ชัดเจนทุก องค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลตาบล นารูปแบบไปใช้
โดยการสร้างแรงจูงใจและเสริมแรง โดยการให้รางวัลหรือการจัดงบประมาณพิเศษให้กับองค์การ
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บริหารส่วนตาบลและเทศบาลตาบล ที่ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย และควรแต่งตั้งผู้ประเมินผล
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลตาบล
2) หลั ก คุ ณ ธรรม ควรส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ และปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรม รณรงค์การใช้หลักคุณธรรมอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากผู้บังคับบัญชา และรณรงค์ให้สมาชิก
และประชาชนร่วมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม จัดการอบรมศึกษาดูงาน จั ดให้มีกิจกรรมยก
ย่ อ งแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ก ารประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านแบบ 360 องศา เพื่ อ
พัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานและการให้บริการแก่ประชาชน
3) ควรจั ดทาเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการให้ บริก ารประชาชน พัฒ นาระบบเอกสาร
จัดระบบสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้สะดวกต่อการใช้งานและเพื่อรองรับการตรวจสอบของ
ประชาชน อีกทั้งมีการประชาสั มพัน ธ์ผ ลการปฏิบัติงานและดาเนิ น งานทั้งภายในและภายนอก
องค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจ ให้เกิดความร่วมมือ และการยอมรับ
4) หลักการมีส่วนร่วม หลักการมีส่วนร่วม สนับสนุนให้มีพื้นที่สาธารณะทางสังคม
เพิ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ ประชาชนได้มีส่ วนร่ว มในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระดมความคิดเห็ น
ปรึกษา หารือ และร่วมติดตามตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ประเทศ และการกาหนดนโยบายสาธารณะ จัดทาคู่มือชี้แนะแนวทางการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ เปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนมีส่ ว นร่ ว มสนในการจั ดทาแผนพัฒ นา จั ดทาคู่มือและ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหลักการมีส่วนร่วม สนับสนุนให้มีพื้นที่สาธารณะทางสังคม
เพิ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ ประชาชนได้มีส่ วนร่ว มในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระดมความคิดเห็ น
ปรึกษา หารือ และร่วมติดตามตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ประเทศ และการกาหนดนโยบายสาธารณะ
5) หลักความรับผิดชอบ แต่งตั้งผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน /ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลตาบล
6) หลักความคุ้มค่า ควรมีการรายงานผลการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับเพื่อตรวจสอบ รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก เพื่อนามาปรับปรุงการทางานใน
องค์กร มีระบบติดตามประเมินผลและควรมีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
8.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1) ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาผู้นาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคอื่น ๆ เพื่อนาผลมาเป็นข้อมูลในการศึกษาเปรียบเทียบและ
พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีต่อไป
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2) ควรศึกษาถึงรูปแบบการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) ควรทาการศึกษาถึงภาวะผู้ นาของผู้ บริห ารองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นโดยตรง
เพื่อให้ทราบถึงความเป็นผู้ นาของผู้บริหารองค์กรโดยตรง เพื่อนาพาองค์กรสู่ความสาเร็จในการ
บริหารงานสืบต่อไป
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