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 วรานิษฐ ์  ลาํใย : การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
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 การวิจยัครังนี มีวตัถุประสงค ์ 1) เพือศึกษาสภาพการณ์การพฒันาชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน
พืนทีภาคตะวนัตก   2) เพือศึกษาวิธีปฏิบติัทีเป็นเลิศในการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพืนทีภาค
ตะวนัตก  3) เพือพฒันารูปแบบของการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาค
ตะวนัตก  โดยใช้วิธีการวิจยัและพฒันา ประชากร กลุ่มตวัอย่าง ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจาํนวน 70 คน เครืองมือทีใช้คือ แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก แนวทางการสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าความถี  ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เนือหา  ผลการวจิยัพบวา่ 
1. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในพืนทีภาคตะวนัตกมีการจดัทาํโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่คนใน

ชุมชน และดาํเนินงานโดยใช้หลักการบริหารจัดการทีดี มีจุดมุ่งหมายเพือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและเพือ เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นสาํคญั มีการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์และแผนพฒันาตาํบลสามปี มีกิจกรรม/โครงการเพือให้
คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน สนบัสนุนการพฒันาทกัษะความรู้ของผูน้าํชุมชน และทอ้งถิน มุ่งเน้นความ
ตอ้งการและความพึงพอใจของคนในชุมชนผูรั้บบริการเป็นหลกั อีกทงัยงัมีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน 

      2. วิธีปฏิบติัทีเป็นเลิศในการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลในพืนทีภาคตะวนัตก คือ
แนวทางในการบริหารจดัการและการดาํเนินงานตามหลกัการบริหารจดัการทีดี  ซึงประกอบดว้ย 1)การบริหารงานเพือให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  2) การบริหารงานเพือใหเ้กิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจ  3) การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจ  4) การลดขนัตอนการปฏิบติังาน  5) การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน  6) การประเมินผลการปฏิบติังาน เงือนไขความสําเร็จในการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน ไดแ้ก่ การมีผูน้าํและผูต้ามทีดี การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีการวางแผนการดาํเนินงานที
ดี มีการสือสารร่วมกนั รวมทงัมีกิจกรรม/โครงการ ทีส่งเสริมในการพฒันาชุมชนใหย้งัยนืและต่อเนือง  

3. รูปแบบการบริหารจัดการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพัฒนาชุมชน ใช้ชือว่า “WEST  

BENEFIT  Model”  ประกอบดว้ย  7 องคป์ระกอบ คือ . ผูน้าํนักบริหารทีรอบรู้  2. ความพึงพอใจ โปร่งใส เปิดเผย 3.  

ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ  4. การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั  5. เครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผล  6. การมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน 7. การนาํไปปฏิบติัและความรับผดิชอบ และผา่นการรับรองโดยผูเ้ชียวชาญ ผลการทดลองใชรู้ปแบบการบริหาร
จดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในกลุ่มพืนทีทดลองดาํเนินงาน มีระดบัความเห็นของการใชรู้ปแบบก่อนและ
หลงัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั.05 
ภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา                                                บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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  WARANIST LAMYAI: THE MODEL DEVELOPMENT OF GOOD GOVERNANCE 

OF THE SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS FOR THE COMMUNITY 

DEVELOPMENT IN THE WESTERN REGION. THESIS ADVISORS : ASST. PROF. NOPPORN 

CHANTARANAMCHOO, Ed.D., ASSOC. PROF. NARIN SUNGRUGSA, Ed.D., AND ASST.PROF. 

THIRASAK UNAROMLERT, Ph.D., 376  pp. 
 The objectives of this research were: 1) to study the conditions the community development of the Sub-district 

Administrative Organizations  in the Western Region 2) to study the best practices of good governance of the Sub-district 

Administrative Organizations in the Western Region and 3) to develop a good governance model of the Sub-district Administrative 

Organizations  in the Western Region. The  methodology of  this research was based on Research and Development (R&D). The 

samples of  this research make up 70 informants. The research tools were deep interviews, focus group discussion and participant 

observation. The analysis was done by means of data analysis using percentage, average, standard deviation and content analysis. The 

findings of the research were as follows:  

1. The Sub-district Administrative Organizations in the Western Region had set up projects to promote quality of life of 

the people living in the communities and run them under the principles of good governance, with major aims to build up strong  

communities and to benefit people. Three-year strategic and developing plans for the sub-districts have been created. There were 

activities/projects which allow people to participate in, with an aim to develop the communities. There were plans to promote and 

develop the skills and knowledge of the leaders of the communities and local areas, concentrating on how to serve and satisfy  people 

who were service-receivers. Moreover, the performance assessment committee had duty to follows-up and assesses the implementation 

of the plans. 

2. The best practices of good governance of the Sub-district Administrative Organization in the Western Region were 

the administration and the implementation under the principles of good governance, comprising 1) administration for the best interest of 

people 2) administration for missions  accomplishment 3) administration with effectiveness and to the worthiness of the mission 4)  

reduction of  operating  procedures  5) facilitating and responding  people’s needs  6) evaluation of  the operations. The conditions for 

the successful  good governance of  the Sub-District Administrative Organization for community development were a good leaders and 

good supporters, participation of community members, good planning, mutual  communication, and activities/projects which promote 

sustainable and continuous community development. 

3. The model of good governance of the Sub-District Administrative Organization for community development was 

known as “WEST BENEFIT Model”. It was comprised of 7 core elements: 1. Wise Executive 2. Satisfied Transparency 3.  Best 

Supporter 4. Education and Learning by Action 5. Network Communication with Effectiveness 6. Facilitator for Participation 7. 

Implement and Trust, Assessment and Approval by Experts. The result of the experiment of applying the model of good governance of 

the Sub-District Administrative Organization in the experimental areas shows that the opinions of  the pre and post implementation had 

a significant difference at .05.  
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บทท ี1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การพฒันาประเทศไทยผา่นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นบัตงัแต่ฉบบัที  
(พ.ศ.2504-2509) จนถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 7 (พ.ศ.2535-2539) มีจุด
มุ่งเนน้ทีการเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันาโครงสร้างพืนฐานสมยัใหม่เป็น
หลกั  จึงนาํพาประเทศไทยไปสู่กระแสการพฒันาภาคอุตสาหกรรมเพือการแข่งขนัในระดบัโลก แต่
อย่างไรก็ตามผลกลบักลายเป็นความอ่อนแออนันาํไปสู่ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ในช่วงปี พ.ศ. 
2540 ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันในประชาคมโลกของประเทศตกลงอย่างมาก 
สถานการณ์ภายในประเทศไม่สามารถช่วยเสริมสร้างพฒันาโครงสร้างของเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ให้เขม้แข็งพอทีจะยืนหยดัในสังคมโลกยุคโลกาภิวตัน์ได้ การปฏิรูปทงัด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน จึงเป็นความจาํเป็นเร่งด่วนอย่างยิง ทีจะพลิก
ฟืนศกัยภาพและความสามารถของประเทศชาติ (สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน, 2543: 4) และ
ท่ามกลางกระแสการเปลียนแปลงทีรวดเร็วจาํเป็นตอ้งมีการปรับเปลียนการบริหารจดัการบา้นเมือง
เพือให้ก้าวทนัตามยุคตามสมยั ในสังคมสมยัใหม่แต่ละประเทศจึงมีแนวทางการปรับปรุงการ
บริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมทีดี เพือตอ้งการลดความเหลือมลาํทางสังคม และปัญหาต่างๆ ที
เกิดขึน สิงทีเป็นจุดร่วมเหมือนกนั คือ ความสงบสุขของประชาชน ความมีเสถียรภาพและความ
มันคงทางเศรษฐกิจ  สังคม และ การเมือง  มีการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล  อันจะนําไปสู่
ความสามารถในการแข่งขนัในเวทีโลกได ้ ประเทศไทยจึงมีความตืนตวัและสนใจเรืองการบริหาร
จดัการทีดีตามหลกัธรรมาภิบาลอย่างมาก โดยเฉพาะภายหลงัจากการบงัคบัใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ซึงไดว้างรากฐานสาํคญั เพือการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และการบริหาร ทงัในภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคสังคมประชาชน อาจกล่าวได้ว่า ได้วาง
พืนฐานระบบการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมทีดี (Good Governance) ซึงรัฐบาลไดป้ระกาศ
เป็นระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมทีดี 
พ.ศ.  2542  โดยมีจุดมุ่งหมายเพือเป็นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข มีความสามคัคี และร่วมเป็นพลงั
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ก่อให้เกิดการพฒันาอยา่งยงัยืน (สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน, 2543: 4 ; สถาบนัพระปกเกลา้, 
2552: 15) 
 จะเห็นได้ว่าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 1 ถึง ฉบบัที 7 เน้นการ
เสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทาํให้ละเลยการพฒันาทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณภาพชีวติของคนในชาติ จนกระทงัมาถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 8 (พ.ศ.
2540-2544) ไดเ้ริมมีการปรับแนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจมาเป็นการเนน้คนเป็นศูนยก์ลางของการ
พฒันา เพราะคนเป็นปัจจัยพืนฐาน (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที 8, 2540)  ต่อมาแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 9 (พ.ศ.2545-2549)  
ไดมุ้่งเสริมสร้างระบบบริหารจดัการทีดีให้เกิดขึน โดยยึดคุณลกัษณะสําคญัของกลไกการบริหาร
จดัการทีดี 6 ประการ ไดแ้ก่ 1) หลกันิติธรรม โดยตรากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัต่างๆ ให้ทนัสมยัและ
เป็นธรรม เป็นทียอมรับของสังคม และสังคมยนิยอมพร้อมใจปฏิบติัตามกฎหมาย  2) หลกัคุณธรรม 
คือยึดมนัในความถูกตอ้งดีงาม ยึดหลกัความซือสัตยสุ์จริต ขยนั อดทน มีระเบียบวินยั รณรงค์ให้
เจา้หนา้ทีของรัฐยดึถือหลกันีในการปฏิบติัหนา้ทีใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่สังคม  3) หลกัความโปร่งใส คือ
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์ใหป้ระชาชนเขา้ถึงไดส้ะดวก และมีส่วนร่วมตรวจสอบความ
ถูกตอ้งในการดาํเนินงาน  4) หลกัความมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับรู้ 
และร่วมตดัสินใจในการพฒันาประเทศ  5) หลกัความรับผิดชอบโดยตระหนกัถึงสิทธิหนา้ที การมี
จิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจในปัญหาของบา้นเมือง มีความกลา้หาญทีจะรับผิดชอบต่อ
ผลการกระทาํ ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นทีแตกต่าง  6) หลกัความคุม้ค่า โดยบริหารจดัการ
ทรัพยากรทีมีจาํกดั ให้มีการใช้อย่างประหยดั คุม้ค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการพฒันาอยา่งยงัยืน ถือไดว้า่ยุทธศาสตร์การสร้างระบบบริหารจดัการทีดีของสังคมไทย เป็น
เงือนไขความสาํเร็จของแผนพฒันาฯ ฉบบัที 9 เป็นพืนฐานสําคญัของการขบัเคลือนยุทธศาสตร์การ
พฒันาทีเหลือทงัหมด ซึงตอ้งอาศยัหลกัการบริหารจดัการทีดีทงั 6 ประการ บนพืนฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลกัปฏิบติัในทุกระดบัตงัแต่ ระดบัครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัรัฐ เพือ
สนบัสนุนการฟืนฟูเศรษฐกิจและสังคมในระยะเร่งด่วน รวมทงัการสร้างภูมิคุม้กนัและวางรากฐาน
ระบบเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที 9, 2544) ซึงสอดคล้องกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ถือเป็น
ความกา้วหนา้ของการพฒันามนุษย ์โดยเนน้การปฏิรูปการศึกษาเพือพฒันาคนไทยทุกคนให้พร้อม
สําหรับการเปลียนแปลงในยุคโลกาภิวตัน์ และเน้นหลกัผูเ้รียนมีความสําคญัทีสุด ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองได ้จึงมีการปรับเปลียนทิศทางการพฒันาประเทศ แยกส่วนระบบเศรษฐกิจ
และสังคมทีขาดการเกือกูลกนัมาเป็นการพฒันาแบบมีส่วนร่วม ขณะเดียวกนันโยบายรัฐไดอ้อก
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พระราชบญัญติัการกระจายอาํนาจการปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2542 ทาํให้หน่วยการปกครองใน
ระดบัทอ้งถินตอ้งปรับตวัเพือรองรับการเปลียนแปลงทีเกิดขึน ซึงส่งผลต่อชุมชนและทอ้งถินเป็น
อยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นในระดบัตาํบลหรือระดบัหมู่บา้นต่างก็ไดรั้บการพฒันาอยา่งทวัถึง ตลอดจน
มีการปรับเปลียนจุดเนน้และแนวคิดการพฒันามาอยา่งต่อเนือง จนมาถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัที 10 (พ.ศ.2550-2554) ไดน้าํไปสู่ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แข็งของชุมชน
และสังคมใหเ้ป็นรากฐานทีมนัคงต่อการพฒันาประเทศอยา่งยงัยนื (วรวทิย ์ อวรุิทธ์วรกุล และคณะ, 
2552)  และเป้าหมายสาํคญัประการหนึงของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 คือ การ
ปฏิรูปสังคม การเมือง การปกครองและระบบราชการให้มีความสุจริต โปร่งใสและมีความชอบ
ธรรมในการใช้อาํนาจ สนองความตอ้งการของประชาชน โดยได้ระบุไวช้ัดเจนในมาตรา 74 ว่า 
“บุคคลผูเ้ป็นขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้งของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เจา้หนา้ทีอืนของรัฐ มีหนา้ทีดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเพือรักษาประโยชน์ส่วนรวม อาํนวย
ความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี
...” ซึงรัฐธรรมนูญฉบบัดังกล่าวได้วางรากฐานและกฎเกณฑ์อนัสอดคล้องกบัหลักการบริหาร
จัดการทีดี สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดและคุณค่าของหลักการบริหารจัดการทีดีจะมีส่วนช่วย
เสริมสร้างความเขม้แข็งของสังคมประชาธิปไตยทงัในระดบัชาติและในระดบัทอ้งถิน โดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนตาํบล การทีจะสร้างให้องค์การบริหารส่วนตาํบล ในส่วนทอ้งถินให้มีการ
บริหารจดัการทีดีเป็นทียอมรับและมีการศึกษากนัอยา่งแพร่หลายในระดบัสากล ก็จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาชุมชน พฒันาการเมืองท้องถินและทีสําคัญปัญหาการทุจริตเบาบางลง (วิภาส        
ทองสุทธิ, 2551: 3 ; อรพินท ์ สพโชคชยั และคณะ, 2543) 

การบริหารจดัการทีดีเป็นหลกัการทีทงัองคก์ารสหประชาชาติ ธนาคารโลก และกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ รวมทงัธนาคารพฒันาเอเชีย ได้มีข้อสรุปร่วมกันว่าเป็นกุญแจสําคัญ
ประการหนึงทีจะนาํพาไปสู่ความสําเร็จในการฟืนฟูและพฒันาเศรษฐกิจของประเทศกาํลงัพฒันา
และกลุ่มประเทศยากจน (บุญอนนัต ์บุญสนธ์, 2543: 2)  ปัจจุบนัการบริหารจดัการทีดีไดก้ลายเป็น
มาตรฐานสากลทีองคก์ารและหน่วยงานทวัไปตอ้งการใหเ้กิดขึน รัฐบาลจึงไดอ้อกพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ. 2546 เพือกาํหนดหลกัเกณฑ์และ
วธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี  โดยมีความประสงคใ์ห้ใชบ้งัคบักบัส่วนราชการในทุกกระทรวง 
ทบวง กรม ทงัทีเป็นราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค รวมทงัหน่วยงานอืนทีอยูใ่นกาํกบั
ของราชการฝ่ายบริหารทีมีการจดัตงัขึนและมีการปฏิบติัราชการเช่นเดียวกบักระทรวง ทบวง กรม 
และพระราชกฤษฎีกาฉบบันีให้ความสําคญักบัเรืองของการบริหารจดัการทีดีร่วมกบัการบริหารรัฐ
กิจแนวใหม่ทีมุ่งให้ประชาชนเป็นปัจจยัสําคญั เพราะประชาชนมีฐานะของการเป็นพลเมือง และ
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การเป็นหุ้นส่วนในการดาํเนินกิจกรรมทีสําคญั การให้บริการกบัประชาชนจึงตอ้งเป็นไปเพือให้
ประชาชนมีความพึงพอใจ และมีความสุขเป็นสาํคญั (เอกชยั กีสุขพนัธ์ และคณะ, 2553: 15)  
   จากทีกล่าวมาจะเห็นไดว้่า การแกไ้ขวิกฤตและฟืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยา่งยงัยนื จาํเป็นตอ้งแกปั้ญหาพืนฐานของการบริหารจดัการทีดอ้ยประสิทธิภาพ โดยอาศยัสภาวะ
แวดลอ้มทีเอืออาํนวยทงัภายในและภายนอก เพือสร้างระบบบริหารจดัการทีดี มีระบบตรวจสอบที
โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันา ปรับบทบาทภาครัฐและลดความซาํซ้อนในการทาํงาน 
พฒันาระบบขอ้มูลและเสริมสร้างขีดความสามารถในการวางแผนและวิเคราะห์  ควบคู่กบัการ
กระจายภารกิจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2544)  ตามทีนโยบายแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่า 
การบริหารจดัการขององคก์รปกครองทอ้งถิน จะตอ้งมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ในการบริหาร
จดัการของตนเอง รวมทงัจะตอ้งจดัให้มีประชาคมระดบัตาํบล หมู่บา้น โดยมีเงือนไขว่า องค์กร
ปกครองทอ้งถินเหล่านนัจะตอ้งจดังบประมาณสาํรองอยา่งนอ้ยร้อยละ 30 ของรายได ้ให้ประชาคม
หรือชุมชนทุกๆ แห่ง ไปบริหารจดัการตามแผนงานโครงการทีชุมชนได้ศึกษากาํหนดไว  ้และ
จะตอ้งให้ผูแ้ทนชุมชนทุกแห่งเขา้มามีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนงานโครงการของทอ้งถินเอง 
(ประมวล รุจนเสรี, 2542: 45)  หลกัสําคญัในการพฒันาชุมชนคือการนาํคนในชุมชนเขา้มาร่วมใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน อาทิ ปัญหาดา้นสาธารณสุข ปัญหาด้านการบริการสาธารณะ  
เป็นตน้ เพราะคนในชุมชนคือเจา้ของพืนที ทีจะเขา้ใจวา่ปัญหาเกิดจากอะไร และควรจะแกปั้ญหา
อยา่งไร โดยใหค้นในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และเป็นเจา้ของงาน ผูว้ิจยัมีความเห็น
วา่ การทีจะพฒันาองคก์รปกครองทอ้งถินใหมี้ความเขม้แข็งและมีประสิทธิภาพดียิงขึนนนั ตอ้งเริม
จากการพฒันาคนในชุมชน โดยใช้การบริหารจดัการทีดี เพือสร้างคนดีและพฒันาคนเก่ง โดยเริม
จากองคก์ร ทีใกลชิ้ดประชาชนมากทีสุดคือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.)  
 ในอดีตทีผา่นมารัฐบาลพยายามทีจะผลกัดนัให้เกิดการปกครองทอ้งถินอยา่งกวา้งขวาง
ทงัประเทศ โดยไม่ไดพ้ิจารณาถึงความแตกต่างของแต่ละพืนที และความพร้อมของประชาชน ใน
ดา้นความรู้ความเขา้ใจ รวมถึงความนิยม  และความสนใจของประชาชน ดว้ยเหตุนีการปกครอง
ทอ้งถิน จึงเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย ทาํให้การปกครองทอ้งถินไม่ประสบผลสําเร็จเท่าทีควร 
จากนโยบายการกระจายอาํนาจของรัฐในปัจจุบนัทีมุ่งเน้นให้ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการปกครอง
และการพฒันามากขึน โดยเฉพาะอย่างยิง องค์การบริหารส่วนตาํบลซึงมีอาํนาจหน้าทีสําคัญ
เกียวกบัชีวติความเป็นอยูข่องประชาชน รวมทงัมีงบประมาณทีใชใ้นการบริหารจดัการจาํนวนมาก 
โดยสํานกังบประมาณ ไดจ้ดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในปีงบประมาณ 
2557  จาํนวนทงัสิน 622,625 ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบกบัสัดส่วนรายไดสุ้ทธิของรัฐบาล จาํนวน 
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2,275,000 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 27.37 ของสัดส่วนรายไดอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินต่อรายได้
สุทธิของรัฐบาล (งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย) และดว้ยภาระหนา้ทีทีตอ้งรับผิดชอบต่อคนในชุมชนประกอบกบัมี
เงินงบประมาณจาํนวนมาก จึงจาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการทีดี เพือก่อให้เกิดประสิทธิภาพ มี
ความโปร่งใสตรวจสอบได ้สามารถตอบสนองความตอ้งการต่อคนในชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซึงใน
ประเทศกาํลงัพฒันาทงัหลาย นกัปกครองทอ้งถินถูกมองวา่เป็นเรืองของการใชอ้าํนาจ อิทธิพลการ
ซือสิทธิ ขายเสียงอนันาํไปสู่การทุจริตคอรัปชนัฉอ้ราษฎร์บงัหลวง ดงัทีผูว้า่การสํานกังานตรวจเงิน
แผน่ดิน กล่าวว่าปัญหาหน่วยงานทอ้งถินเป็นหน่วยงานทีมีปัญหามากทีสุด แมจ้ะเป็นปัญหาเล็กๆ 
น้อยๆ ก็ตาม (จารุวรรณ เมณฑกา, 2550) และควรมีการทบทวนแนวทางการบริหารให้สนองต่อ
ความตอ้งการของคนในชุมชน วตัถุประสงคแ์ละความสําคญัของการปกครองส่วนทอ้งถินกนัอยา่ง
ละเอียดรอบคอบ ตลอดทงักาํหนดทิศทาง การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการปกครองทอ้งถิน 
อนัเป็นแนวทางทีสามารถปฏิบติัได้จริง เพือเป็นการส่งเสริมให้ องค์การบริหารส่วนตาํบลให้มี
บทบาทในการพฒันาชุมชนในดา้นการจดัการบริการสาธารณะ  ซึงองค์การบริหารส่วนตาํบลบาง
แห่งประสบความสาํเร็จในการพฒันาชุมชน ในขณะทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางแห่งไม่ประสบ
ความสาํเร็จ  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหารจดัการทีดีเป็นแนวทางสําคญัในการจดั
ระเบียบให้สังคมทงัภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมไปถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบติัการ 
ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข มีความสามคัคีและร่วมกนัเป็นพลัง
ก่อให้เกิดการพฒันาอย่างยงัยืนและเป็นส่วนเสริมความเขม้แข็ง (โกวิทย ์พวงงาม, 2553: 26)  จาก
ขอ้มูลการจดัแบ่งภูมิภาคตามคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบวา่ จงัหวดั
ในพืนทีภาคตะวนัตกมี 8 จงัหวดั ซึงประกอบดว้ย สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ มีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทีมีสัดส่วนของ
การไดรั้บรางวลัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินทีมีการบริหารจดัการทีดีมากทีสุดเมือเทียบกบัพืนที 
อืน ๆ (รายงานรางวลัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินทีมีการบริหารจดัการทีดี ประจาํปี 2546-2552,
เขา้ถึงเมือวนัที 30 กนัยายน 2554, เขา้ถึงไดจ้าก www.tlg.rmutt.ac.th/data/)  ดงันนั จึงทาํการศึกษา
รูปแบบวิธีการปฏิบติัทีเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนตาํบลทีมีการบริหารจดัการทีดี จาํนวน 4 
แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่จงัหวดักาญจนบุรี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงั
โหม จงัหวดันครปฐม องค์การบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ จงัหวดัสุพรรณบุรีและองค์การบริหารส่วน
ตาํบลหนองออ้ จงัหวดัราชบุรี    ซึงผูว้ิจยัเลือกศึกษาเป็นกรณีตวัอยา่งทีดี ทีเป็นตน้แบบโดยมีเกณฑ์
การเลือกกรณีตวัอยา่งทีดีทีเป็นตน้แบบทงั 4 แห่ง ประกอบดว้ย  1) เป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที
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เคยไดรั้บรางวลัการบริหารจดัการทีดี  2 ปีติดต่อกนั  2) เป็นองคก์รทีเขม้แข็ง มีการส่งเสริมกิจกรรม
เพือการพฒันาชุมชนอยา่งต่อเนือง และ 3) จงัหวดัในพืนทีภาคตะวนัตก เป็นจงัหวดัทีมีสัดส่วนการ
ไดรั้บรางวลัการบริหารจดัการทีดีมากทีสุด ซึงสามารถนาํมาเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตน้แบบ
ดา้นการบริหารจดัการทีดีใหแ้ก่ชุมชนอืน   
 จากทีไดก้ล่าวมา ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษารูปแบบวิธีการปฏิบติัทีเป็นเลิศขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล เพือนาํมาพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก ให้มีการพฒันาระบบการบริหารจดัการทีดีของตนเอง เป็นที
ยอมรับของชุมชนทอ้งถิน และสังคมทวัไป ให้มีการดาํเนินการบริหารจดัการองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล เป็นไปในแนวทางทีดีและปฏิบติังานตามอาํนาจหน้าที ทีกฎหมายกาํหนด เพือให้เห็นการ
พฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบล และนาํผลการศึกษาไปใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจดัการองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัอืนๆ ตลอดจนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินรูปแบบอืนๆ ต่อไป ผลการศึกษาครังนีจะเป็นข้อมูลพืนฐานสําหรับหน่วยงานที
เกียวขอ้งในด้านการให้บริการแก่ประชาชน ในการแสวงหาแนวทางและการพฒันารูปแบบการ
บริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยงิขึนต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 การวิจยัในครังนี ผูว้ิจยัตอ้งการพฒันารูปแบบของการบริหารจดัการทีดีขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก  ผูว้จิยัจึงตงัวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงันี 

1. เพือศึกษาสภาพการณ์การพฒันาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาํบลในพืนทีภาค
ตะวนัตก 

2. เพือศึกษาวธีิปฏิบติัทีเป็นเลิศในการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ในพืนทีภาคตะวนัตก   

3. เพือพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก   

 
คําถามการวจัิย  

1. สภาพการณ์การพฒันาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาํบลในพืนทีภาคตะวนัตก
เป็นอยา่งไร 

2. วิธีการปฏิบติัทีเป็นเลิศของการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน
พนืทีภาคตะวนัตกเป็นอยา่งไร 
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3. การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกมีรูปแบบอยา่งไร 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

เพือใหง้านวจิยัในครังนีเป็นไปตามวตัถุประสงค์ทีวางไว ้ผูว้ิจยักาํหนดขอบเขตของการ
วจิยัไวด้งันี 

1.  ขอบเขตดา้นเนือหา ผูว้ิจยัไดมุ้่งศึกษาสภาพการณ์การพฒันาชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล และเพือทราบวธีิการปฏิบติัทีเป็นเลิศในการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ทีเป็นตน้แบบ โดยศึกษาจากเอกสาร แผนยุทธศาสตร์ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค ผูว้จิยัใชแ้นวคิดเกียวกบัการบริหารจดัการทีดี (สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพล
เรือน, 2544)  และ พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ. 
2546 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการพฒันาชุมชน (โกวิทย ์พวงงาม, ; สนธยา พลศรี, )  
แนวคิดเกียวกับการปกครองส่วนท้องถิน (โกวิทย์ พวงงาม, ) แนวคิดเกียวกับการพฒันา
รูปแบบ (Steiner, 1990; Keeves, 1997) และงานวิจยัทีเกียวขอ้งทีเกียวกบัการบริหารจดัการทีดี 
ประกอบกบัการศึกษาแนวทางการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลทีไดรั้บรางวลั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินทีมีการบริหารจดัการทีดีประจาํปี 2546-2552 เพือให้ได้รูปแบบการ
บริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล แลว้นาํรูปแบบทีไดไ้ปทาํการสังเคราะห์เพือพฒันา
รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทีเหมาะสม  และตรวจสอบรูปแบบการ
บริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยผูเ้ชียวชาญ  
 2.  ขอบเขตดา้นพืนที พืนทีทีใชใ้นการวิจยั ซึงไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 4 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่
จงัหวดักาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม จงัหวดันครปฐม องค์การบริหารส่วน
ตาํบลรัวใหญ่ จงัหวดัสุพรรณบุรี และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ จงัหวดัราชบุรี  
 3. ขอบเขตด้านประชากร โดยผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก (Key Informants) จาํนวน 70 คน 
ประกอบดว้ย 

3.1 กลุ่มผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และพนกังานเจา้หนา้ที 
3.2 กลุ่มผูน้าํชุมชน สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   

  3.3  กลุ่มคณะกรรมการหมู่บา้น อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น อาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน คณะกรรมการประชาคมหมู่บา้นและประชาคมตาํบล 

3.4 กลุ่มประชาชนในพืนที ไดแ้ก่ ครู พระ ปราชญช์าวบา้น ผูสู้งอาย ุ



8 

4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา  ผูว้ิจยัได้ดาํเนินงานวิจยัระหว่าง เดือน มกราคม 2555 ถึง
เดือน ธนัวาคม 2557  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การพฒันารูปแบบการบริหารจัดการทดีี หมายถึง กระบวนการสร้างรูปแบบการบริหาร
จดัการทีดี และพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีให้เหมาะสมกบัการดาํเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลเพือใชเ้ป็นเครืองมือในการบริหารจดัการและการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลใหมี้ประสิทธิภาพมากยิงขึน ไดแ้ก่ 1. ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้  2. ความพึงพอใจ โปร่งใส 
เปิดเผย 3.  ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ  4. การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั  5. เครือข่ายการสือสารทีมี
ประสิทธิผล  6. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 7. การนาํไปปฏิบติัและความรับผดิชอบ 

รูปแบบ หมายถึง องค์ประกอบทีแสดงถึงความสัมพนัธ์ของการดาํเนินงานต่างๆ ของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทีกาํหนดขึนเป็นหลกัในการดาํเนินงานเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์วางไว ้
โดยรูปแบบองค์การบริหารส่วนตาํบลประกอบดว้ย จุดมุ่งหมาย หลกัการ กิจกรรมการให้บริการ 
การมีส่วนร่วมของชุมชน งบประมาณ การประเมินผล 
 การบริหารจัดการทีดี   หมายถึง การบริหารจัดการทีจะทาํให้งานสําเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม โดยผูที้อยูใ่นองค์กรทุก
ระดบัมีความพึงพอใจ โดยยึดหลกัการพืนฐาน 6 ประการ ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกั
ความโปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ และหลกัความคุม้ค่า  

1. หลกันิติธรรม หมายถึง การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ โดยถือ
วา่เป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายมิใช่ตามอาํเภอใจหรืออาํนาจของตวับุคคล จะตอ้งคาํนึงถึงความ
เป็นธรรม และความยติุธรรม รวมทงัมีความรัดกุมและรวดเร็วดว้ย 

2. หลกัคุณธรรม หมายถึง การยึดมนัในความถูกตอ้ง ดีงาม การส่งเสริมให้บุคลากร
พฒันาตนเองไปพร้อมกนั เพือใหบุ้คลากรมีความซือสัตย ์สุจริต จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวนิยั 

3. หลกัความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไวว้างใจซึงกนัและกนัของคนใน ทอ้งถิน 
โดยปรับปรุงกลไกในการทาํงานขององคก์รใหมี้ความโปร่งใส 

4. หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และเสนอแนะความ
คิดเห็นในการตดัสินใจปัญหาสําคญัของทอ้งถินไม่ว่าดว้ยการแสดงความคิดเห็น ประชาพิจารณ์ 
และการแสดงประชามติ 
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5. หลกัความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนกัในสิทธิและหนา้ที ความสํานึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของทอ้งถิน และการกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา 
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นทีแตกต่างและความกลา้ทีจะยอมรับต่อผลการกระทาํของตน 

6. หลกัความคุม้ค่า หมายถึง การบริหารจดัการและการใช้ทรัพยากรทีมีจาํกดั ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ใชว้สัดุอุปกรณ์อย่างคุม้ค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์
ยงัยนื 
  วธีิปฏิบัติทเีป็นเลศิ หมายถึง แนวทางการปฏิบติัในการบริหารจดัการและการดาํเนินงานที
เหมาะสมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลร่วมกบัคนในชุมชน รวมถึงบุคลากรขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ทีสามารถทาํใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลประสบความสําเร็จดา้นการบริหารจดัการที
ดี ประกอบดว้ย 1) การบริหารงานเพือใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 2) การบริหารงานเพือให้
เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจ 3) การบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขนัตอนการปฏิบติังาน 5) การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน 6) การประเมินผลการปฏิบติังาน 

การถอดบทเรียน หมายถึง วธีิการจดัการความรู้ทีเนน้การเสริมสร้างการเรียนรู้อยา่งเป็น
ระบบ การวิเคราะห์บทเรียนและสรุปประสบการณ์การทาํงานพฒันาชุมชนในด้านการบริหาร
จดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทีผา่นมาทีส่งผลให้ประสบความสําเร็จจนไดรั้บรางวลัการ
บริหารจดัการทีดี 
 การพัฒนาชุมชน หมายถึง กระบวนการทีมุ่งส่งเสริมความเป็นอยูข่องคนในชุมชนให้ดี
ขึน โดยคนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา หน่วยงานทีเกียวขอ้งตอ้งประสานความร่วมมือ
กบัคนในชุมชนนนัๆ ร่วมกนัพฒันาชุมชนทงัในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิงแวดลอ้ม และ
สาธารณสุขโดยเกิดจากความริเริมขึนของคนในชุมชน อาศยัความร่วมมืออย่างจริงจงัของคนใน
ชุมชนในการร่วมมือกนัพฒันา โดยการใชศ้กัยภาพของชุมชนอย่างเต็มทีเพือยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนใหดี้ยงิขึน   

     องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)  หมายถึง รูปแบบการบริหารราชการส่วนทอ้งถิน 
รูปแบบหนึงทียกฐานะการบริหารจัดการจาก สภาตาํบล เป็นองค์การบริหารส่วนตาํบล ตาม
พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 มีอาํนาจหนา้ที ในการพฒันา
ตาํบล ทงัในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
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ประโยชน์ทจีะได้รับ 
 1.ไดท้ราบสภาพการณ์การพฒันาชุมชนและความตอ้งการของคนในชุมชนขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในพืนทีภาคตะวนัตก 

2.ไดว้ธีิปฏิบติัทีเป็นเลิศในการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพืนที
ภาคตะวนัตก   

3.ไดรู้ปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนใน
พนืทีภาคตะวนัตกทีเหมาะสม   
 4. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอืนๆ สามารถนาํรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกทีเหมาะสมไปปรับใช้กับองค์กรของ
ตนเองในพืนทีทีมีบริบทใกลเ้คียงกนัและขยายผลเชิงบริหาร หรือนาํผลการวิจยัไปพฒันารูปแบบ
ให้เหมาะสมกบัการบริหารจดัการองค์การบริหารส่วนตาํบล เพือตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนต่อไป 



 

 
บทท ี2  

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

การวิจยัเรือง  การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
เพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก เพือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา ผูว้ิจยัจึงได้
ศึกษาคน้ควา้ ทบทวน แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนเอกสารและผลงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ดงัต่อไปนี 

1. แนวคิดเกียวกบัการบริหารจดัการทีดี 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการพฒันาชุมชน 

3. แนวคิดเกียวกบัการปกครองส่วนทอ้งถิน  
4. แนวคิดเกียวกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

5. แนวคิดเกียวกบัการปฏิบติัทีเป็นเลิศ 

6. แนวคิดเกียวกบัการถอดบทเรียน 

7. แนวคิดเกียวกบัการพฒันารูปแบบ 

8. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

9. กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

1. แนวคิดเกยีวกบัการบริหารจัดการทดีี 
 

 การนาํเสนอเนือหาในหวัขอ้แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการบริหารจดัการทีดี ผูว้ิจยัได้
แบ่งเนือหาตามรายละเอียด ดงันี 

 

1.1 ความหมายของการบริหารจัดการทดีี 
ปัจจุบนัการบริหารจดัการทีดี (Good Governance) ไดก้ลายเป็นมาตรฐานสากลทีองคก์ร

และหน่วยงานทวัไปตอ้งการนาํไปเป็นกรอบแนวทางในการพฒันาประเทศและองค์กรในระดบั
ต่างๆ  จึงมีหน่วยงานและนักวิชาการทังหลายให้ความหมาย รวมทังวิพากษ์แนวคิดนีอย่าง
หลากหลาย นกัวชิาการไดใ้ห้ความหมายภาษาไทยของคาํวา่ Good Governance ไวแ้ตกต่างกนั เช่น 
ธรรมรัฐ ธรรมาภิบาล ประชารัฐ การปกครองทีดี การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี การบริหารจดัการ
ทีดี เป็นตน้ ซึงในงานวิจยันีใชค้าํว่า การบริหารจดัการทีดี สําหรับนิยามและความหมายของการ
บริหารจดัการทีดีนนั มีผูใ้หค้าํนิยามและความหมายไวม้ากมาย ดงัต่อไปนี 
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สาํนกังานเพือการพฒันาระหวา่งประเทศของออสเตรเลีย (AusAID, 2000 : 3) ไดนิ้ยาม
การบริหารจัดการทีดีว่าเป็นการดําเนินการตามอาํนาจหน้าทีบริหารจัดการบ้านเมืองทังด้าน
เศรษฐกิจและการเมืองดว้ยกลไก กระบวนการและสถาบนัต่างๆ ทงันีภายใตก้รอบของหลกัการ
สาํคญั 2 ประการคือ หลกัการทางการเมือง และหลกัการทางเศรษฐกิจ 

อรพินท์ สพโชคชัย (2541: 4) ได้รวมคาํว่ารัฐและประชาชน ไวด้ว้ยกนัเพือใช้แทน 
Good Governance คือ ใชค้าํวา่ “กลไกประชารัฐทีดี” และอธิบายวา่ คือ การทีประชาชนสังคมไดรั้บ
บริการสาธารณะทีมีคุณภาพจากหน่วยราชการ ประเทศมีศักยภาพในการกําหนดหรือดาํเนิน
นโยบายของวชิาการและเหตุผล การบริหารการคลงัของประเทศประสบความสาํเร็จ 

บวรศกัดิ อุวรรณโณ (2542) กล่าวว่า ธรรมาภิบาล คือ ระบบโครงสร้างและ
กระบวนการต่าง ๆ ทีวางกฎเกณฑค์วามสัมพนัธ์เพือใหเ้กิดความสมดุลขึนระหวา่งภาคประชาสังคม
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคปัจเจกชนและครอบครัว ภาคต่างประเทศ เพือทีภาคส่วนต่าง ๆ ของ
สังคมจะพฒันาและอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสันติสุข 

ประมวล รุจนเสรี (2542) กล่าววา่ ธรรมาภิบาล คือการปรับวิธีคิด วิธีบริหารราชการ
ของประเทศไทยเสียใหม่ทงัระบบ โดยการกาํหนดเจตนารมณ์ของแผน่ดินขึนมาเพือทุกคน ทุกฝ่าย
ในประเทศจะร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํ ร่วมกนัจดัการ ร่วมกนัรับผิดชอบ แกปั้ญหาพฒันา นาํแผน่ดิน
ไปสู่ ความมนัคง ความสงบ  สันติสุข มีการพฒันาทียงัยนืและกา้วไกล 

 วรภทัร โตธนะเกษม (2542) ไดอ้ธิบายคาํวา่ การสร้างธรรมภิบาล (Good Governance)  
ในองค์กร  หมายถึง การกาํกบัดูแลทีดี หรือหมายถึง การใช้สิทธิของความเป็นเจา้ของทีจะตอ้ง
ปกป้องดูแลผลประโยชน์ของตนเอง โดยผา่นกลไกทีเกียวขอ้งในการบริหารโดยหวัใจของธรรมาภิ
บาลคือ ความโปร่งใส (Transparency) ความยติุธรรม (Fairness) และความรับผิดชอบในผลของการ
ตดัสินใจ (Accountability) การกาํกบัดูแลทีดีมีความจาํเป็นทงัในภาครัฐและภาคเอกชน ในกรณี
ภาครัฐจะเรียกวา่ (Good Political Good Governance)  ผูเ้ป็นเจา้ของคือ ประชาชน ซึงใชสิ้ทธิของ
ตนเลือกตงัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเขา้ไปทาํหนา้ทีในรัฐสภาเพือกาํกบัดูแลผูบ้ริหารคือ รัฐบาลให้
บริหารประเทศในทางทีถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน ส่วนภาคเอกชนเรียกว่า 
(Good Corporate Governance)  ผูเ้ป็นเจา้ของคือ ผูถื้อหุ้น ใชสิ้ทธิในการเลือกคณะกรรมการบริษทั
เข้าไปทําหน้าทีกําหนดนโยบาย  คัดเลือกและกํากับดูแลผู ้บริหารให้บริหารงานเพือความ
เจริญกา้วหนา้ของบริษทัสมตามเจตนารมณ์ของผูถื้อหุน้  

 สถาบนัพระปกเกลา้ (2547: 17) กล่าวถึงความหมายของธรรมาภิบาลวา่ เป็นหลกัการ
การบริหารงานทีมุ่งเน้นหลกัการ โดยมิใช่หลกัการทีเป็นรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็น
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หลกัการการทาํงาน ซึงหากมีการนาํมาใชเ้พือการบริหารงานแลว้ จะเกิดความเชือมนัวา่จะไดม้าซึง
ผลลพัธ์ทีดีทีสุด 

 พรินทร์ เพ็งสุวรรณ ( : ) กล่าวถึงความหมายของธรรมาภิบาลวา่เป็นหลกัทีมี
ความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลียนได้ตามระดบัขององค์กรและสภาพแวดล้อมของการนําหลัก
บริหารจดัการทีดีไปใช ้
 ปาริชาติ เทพอารักษ์และอมราวรรณ ทิวถนอม ( : 79) ให้ความหมายของการ
บริหารจดัการทีดี หมายถึง หลักการการบริหารงานทีมุ่งเน้นหลักการ โดยมิใช่หลักการทีเป็น
รูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็นหลกัการทาํงานทีมุ่งสร้างความโปร่งใส สร้างความเป็นธรรม 
การมีส่วนร่วม ความมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า ตลอดจนรับผดิชอบต่อผลการกระทาํ 

นอกจากนี ยงัมีกลุ่มนกัวิชาการจากต่างประเทศทีกล่าวถึง การบริหารจดัการทีดี ไดใ้ห้
ความหมายใกลเ้คียงกบันกัวชิาการของไทย  ซึงมีรายละเอียด ดงันี 

สก๊อต (Scott, 1998) กล่าววา่ การบริหารหรือการปกครองทีดี คือการบริหารอาํนาจเพือ
บริหารสังคมและการจัดสรรทรัพยากรสําหรับการพฒันา โดยมีวตัถุประสงค์เพือการบริหาร
ประเทศ ตวัชีวดัสําหรับการดาํเนินการของรัฐบาลในทางปฏิบติัประกอบไปดว้ย หลกัธรรมาภิบาล 
การบริหารทีดี การรายงานความโปร่งใสทางการเงิน การใหร้างวลัหน่วยงานทีมีการบริหารทีดี  

  ออควิสท ์(Oquist, 2000) กล่าววา่ การบริหารจดัการทีดีเป็นการบริหารเพือป้องกนัการ
ฉอ้ราษฎร์บงัหลวงของภาครัฐ   

เหยิน (Yeung, 2000) กล่าววา่ การบริหารจดัการทีดีเป็นแนวทางทีจะสามารถป้องกนั
ปัญหาฉ้อราษฎร์บงัหลวงได ้โดยตอ้งกาํหนดออกเป็นนโยบายของรัฐบาล การบงัคบัใชก้ฎหมายที
เขม้งวด ซึงตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากสาธารณะ เสริมสร้างระบบตรวจสอบและการถ่วงดุล 

เฉิน และ สก๊อตต์ (Cheung, & Scott, 2001) กล่าววา่ การบริหารจดัการทีดี หมายถึง 
ระบบการเมืองทีใช้สําหรับการบริหารงานของรัฐ ซึงเน้นการบริหารภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย
แบบเสรีนิยม โดยมีหน้าทีปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาชน อาศยัหลกัการบริหารภาครัฐทีมี
ความเขม้แขง็ ปราศจากการทุจริต และมีการบริหารทีสามารถตรวจสอบได ้

เดนฮารดท์ (Denhardt, 2003) กล่าวว่า การบริหารภาครัฐในรูปแบบใหม่ หรือ การ
บริหารจดัการทีดีทีให้ความสําคญักบัการสนบัสนุนแนวความคิดการเป็นพลเมือง กระจายอาํนาจ
ให้แก่ชุมชน และการสร้างให้เกิดภาคประชาสังคม ภาครัฐต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ประชาชน ให้บริการแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั ทาํให้ภาครัฐตอ้งปรับปรุงบทบาทของ
ภาครัฐ ปรับเปลียนบทบาทหนา้ทีจากผูที้เคยเป็นผูป้ฏิบติัในทุกเรือง กลายมาเป็นผูส้นบัสนุน กาํกบั 
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ติดตามผลการดาํเนินงานและตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบ รวมทงั
การตรวจสอบของสาธารณะทีเป็นเรืองสาํคญั นบัเป็นแนวคิดทางการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ 

ดอนบอส (Doornbos, 2007) กล่าววา่ การบริหารจดัการทีดีวา่เป็นเงือนไขทางการเมือง
ทีตอ้งประกอบไปดว้ยการทาํงานทีโปร่งใส ตรวจสอบได ้ความเท่าเทียม และการตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของประชาชน โดยธรรมาภิบาลจะตอ้งเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐกบัองค์การ
ภาคประชาสังคม ซึงองคป์ระกอบทีสาํคญัคือ การคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนเป็นสาํคญั 

 สรุปไดว้า่การบริหารจดัการทีดีเป็นกระบวนการในการทาํงานหรือกิจกรรมทีจดัขึนใน
องคก์รทีเนน้การบริหารภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย สร้างความเป็นธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
โดยอาศยัหลกัการบริหารภาครัฐทีมีความเขม้แข็ง ปราศจากการทุจริต และมีการบริหารทีสามารถ
ตรวจสอบได ้เริมจากงานในหน้าทีรับผิดชอบของแต่ละคนทีได้รับคาํสังให้ปฏิบติัจะตอ้งเป็นไป
ตามหลกัธรรมาภิบาล  ประการคือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส  หลกัการมี
ส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า  ดงันนัถา้องค์การบริหารส่วนตาํบลยึดหลกั
และปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวจะส่งผลให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นสถาบนัทีมีความเขม้แข็ง
ในดา้นการบริหารจดัการทีดีเพือประโยชน์สุขของคนในชุมชน 

 

1.2  แนวคิดเกยีวกบัการบริหารจัดการทดีี 
การบริหารจดัการทีดี ตามทีสํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  (2544) ได้

จดัทาํระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมทีดี พ.ศ. 
2542 ได้กล่าวถึงแนวคิดเกียวกบัการบริหารจดัการทีดีไวว้่า การบริหารจดัการทีดีนันมุ่งเน้นให้
หน่วยงานของรัฐดาํเนินงานตามภาระหนา้ทีโดยยดึหลกัการพืนฐาน 6 ประการ ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม 
หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส  หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า 
โดยแต่ละหลกัสามารถจาํแนกเป็น 3 ระดบัคือ ระดบัประเทศ ระดบัภาครัฐ และระดบัองคก์ร ซึงแต่
ละระดบัมีความเชือมโยงสัมพนัธ์กนักล่าวคือ องคก์รทีมีการบริหารจดัการทีดีจะช่วยสนบัสนุนการ
บริหารจดัการทีดีระดบัภาครัฐและระดบัประเทศต่อไป  ในทางกลบักนัการกาํหนดบทบาทของ
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนในระดบัประเทศจะมีผลต่อบทบาทภารกิจและการ
บริหารจดัการของระดบัภาครัฐและระดบัองคก์รดว้ย 

1.1 หลกันิติธรรม (Rule of Law)  หมายถึง การตรากฎหมายทีถูกตอ้ง เป็นธรรม  การ
บงัคบั  การให้เป็นไปตามกฎหมาย  การกาํหนดกฎ กติกา และการปฏิบติัตามกฎ กติกาทีตกลงกนั
ไวอ้ยา่งเคร่งครัด โดยคาํนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยติุธรรมของสมาชิก 
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ในระดบัประเทศ  หมายถึง  กระบวนการเสนอร่างกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นไป
ดว้ยความชอบธรรม  เนือหาของกฎหมายมีความทนัสมยั  เป็นธรรม  เป็นทียอมรับของสังคม และ
สังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎ ขอ้บงัคบัเหล่านนัซึงจะตอ้งไม่ขดักบัรัฐธรรมนูญ 
บงัคบัใชก้บัทุกคนอยา่งเสมอภาค  ไม่เลือกปฏิบติั และไม่ขดัแยง้กบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

     ในระดบัภาครัฐ  หมายถึง  การปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎระเบียบทีใชใ้นการบริหารงาน
ร่วมกันภายในภาครัฐ เช่น กฎหมาย กฎ  ระเบียบทีเกียวกับการบริหารงบประมาณ พสัดุ และ
บริหารงานบุคคล  ซึงขณะนีอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับปรุงตามแผนปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐเพือให้เนือหามีความทนัสมยัและเอือต่อการบริหารงานทีคล่องตวัและรับผิดชอบต่อผลงาน
และประชาชนของแต่และองคก์ร 

    ในระดบัองคก์ร  หมายถึง  กฎ กติกาทีใชใ้นการบริหารงานภายใน เช่น การมาปฏิบติังาน
หรือเขา้ร่วมประชุมให้ตรงต่อเวลา  การให้บริการประชาชนอยา่งเสมอภาคกนั รวมถึงขอ้ตกลงใน
การสับเปลียนหนา้ทีภายในองคก์ร 

  2.2  หลกัคุณธรรม  (Ethics)  หมายถึง  การยึดมนัในความถูกตอ้งดีงาม  การส่งเสริม
สนบัสนุนใหป้ระชาชนพฒันาตนเองไปพร้อมกนั เพือใหค้นไทยมีความซือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน 
มีระเบียบวนิยั ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจาํชาติ 

ในระดบัประเทศ  ประชาชนแต่ละคนทาํหนา้ทีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง คือ เลือกทาํงานทีสุจริต
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อส่วนรวม  ปฏิบติัตามกฎหมายและเป็นพลเมืองดีคือ ถือปฏิบติัตาม
ฆราวาสธรรม ไดแ้ก่  สัจจะ-การรักษาความสัจ   ทมะ-การรู้จกัข่มใจตนเอง  ขนัติ-การอดทน อด
กลนัและอดออม   และจาคะ-การรู้จกัละวางความชวั ความทุจริต ทีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่คนไทยทุกคน เนืองในโอกาสครบ 200 ปี กรุง
รัตนโกสินทร์ (ปี 2525) และเจา้หนา้ทีของรัฐจะตอ้งปฏิบติัหนา้ทีใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่ประชาชนดว้ย 

ในระดบัภาครัฐ  ผูแ้ทนประชาชนทีเขา้ไปบริหารราชการตอ้งเขา้สู่หนา้ทีดว้ยความชอบ
ธรรม ทงัเจา้หนา้ทีของรัฐฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาํจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของเจา้หนา้ทีของรัฐทีระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 

ในระดบัองคก์ร  เจา้หนา้ทีของรัฐจะตอ้งปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ ให้ความยุติธรรม
แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกนั รวมทงัจดัระบบงานทีตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและ
ปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ก.พ.วา่ดว้ยจรรยาบรรณของขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 คือ มีจรรยาบรรณ
ต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อผูร่้วมงาน ต่อประชาชนและสังคม 
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 2.3  หลกัความโปร่งใส  (Transparency)  หมายถึง  การสร้างความไวว้างใจซึงกนัและ
กนัของคนในชาติ  โดยปรับปรุงกลไกการทาํงาน พร้อมทีจะตรวจสอบได ้

ในระดบัประเทศ  ประชาชนมีอิสระในการสือสาร  สือมวลชนสามารถปฏิบติัหน้าที
อย่างเต็มทีและมีจริยธรรม   มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่าง
ตรงไปตรงมา ดว้ยภาษาทีเขา้ใจง่าย ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวก และมีกระบวนการให้
ประชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

ในระดบัภาครัฐ  การตดัสินใจและการปฏิบติังานของภาครัฐตอ้งมีความโปร่งใส เรืองนี
เป็นประเด็นสําคญัในการตดัสินใจลงทุนทีเหมาะสมของภาคธุรกิจ  ขอ้มูลข่าวสารของภาครัฐจะ
ช่วยให้ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนตดัสินใจไดถู้กตอ้ง  และประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ทาํงานของภาครัฐไดต้ามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ช่วยให้ประชาชนมี
โอกาสมากในการรับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิงจาํเป็นเพือที
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิ้ทธิทางการเมืองไดโ้ดยถูกตอ้งกบัความเป็นจริงอนั
เป็นการส่งเสริมใหมี้ความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยงิขึน 

ในระดบัองคก์ร  ประชาชนรู้ขนัตอนทีจะติดต่องาน และสามารถตรวจสอบทาํงานได ้ 
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการปฏิบติัราชการเพือประชาชนของเจา้หน้าทีของรัฐ พ.ศ. 
2532 กาํหนดให้หน่วยงานของรัฐกาํหนดขนัตอนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการเพือประชาชน 
และภายในองคก์รจะตอ้งมีความโปร่งใสในการตดัสินใจในการบริหารงาน เงิน คน มีการสือสารที
ดีภายในดว้ย  เช่น มีการกระจายข่าวรายวนัหรือรายสัปดาห์ เพือให้สมาชิกในองคก์รไดท้ราบความ
เคลือนไหวขององคก์ร 

 2.4  หลกัความมีส่วนร่วม (Participation)  หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมรับรู้ และเสนอความคิดเห็นในการตดัสินใจปัญหาสาํคญัของประเทศ ไม่วา่ดว้ยการแสดงความ
คิดเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออืนๆ 

ในระดบัประเทศ  รัฐธรรมนูญกาํหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในการพิจารณา
ของเจา้หนา้ทีของรัฐทีจะมีผลมีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน (มาตรา 60) และ
ให้รัฐส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาํหนดนโยบาย  การตดัสินใจทาง
การเมือง  การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  รวมทงัการตรวจสอบการใชอ้าํนาจ
รัฐทุกระดบั (มาตรา 76)  นอกจากนนัยงัใหรั้ฐตอ้งกระจายอาํนาจใหท้อ้งถินพึงตนเอง และตดัสินใจ
ในกิจการท้องถินได้เอง  พฒันาเศรษฐกิจทอ้งถิน และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ตลอดทงัโครงสร้างพืนฐานสารสนเทศในทอ้งถินให้ทวัถึงและเท่าเทียมกนัทวัประเทศ  รวมทงั
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พัฒนาจังหวัดทีมีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถินขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันนั (มาตรา 78)  และให้เอกชนเขา้มามีส่วนร่วมจดัการศึกษา
อบรมดว้ย (มาตรา 81) 
 ในระดบัภาครัฐ  ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
โดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539  กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการรับฟังการแสดงความคิดเห็นใน
ปัญหาสาํคญัของชาติทีมีขอ้โตเ้ถียงหลายฝ่าย เพือเป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจของรัฐในการ
ดําเนินงานอันมีผลกระทบต่อประชาชน และควรมีการสํารวจความเห็นของผูรั้บบริการเพือ
ปรับปรุงงานใหเ้กิดประโยชน์สูงขึน 

     ในระดบัองคก์ร  จะตอ้งมีการวางระบบการรับฟังความเห็นและการรับเรืองราวร้องทุกข์
ทีจะให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม และขณะเดียวกนัภายในองค์กรเองจะตอ้งสนบัสนุนการมีส่วน
ร่วมในการบริหารภายในดว้ย 

 2.5  หลกัความรับผิดชอบ (Accountability)  หมายถึง การตระหนกัในสิทธิหนา้ทีความ
สํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมือง และกระตือรือร้นใน
การแกปั้ญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นทีแตกต่าง และความกล้าทีจะยอมรับผลดีและ
ผลเสียจากการกระทาํของตน 

ในระดบัประเทศ   ประชาชนรู้  เข้าใจการใช้สิทธิเสรีภาพ  และปฏิบติัหน้าทีตามที
รัฐธรรมนูญกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะอยา่งยิงเจา้หน้าทีของรัฐจะตอ้งปฏิบติัหนา้ทีตามกฎหมายและใช้
อาํนาจโดยคาํนึงถึงศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์ สิทธิและเสรีภาพตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ และมี
ความรับผดิชอบตามบทบาทหนา้ทีของภาครัฐ  ธุรกิจเอกชนมีหนา้ทีสร้างสรรคสิ์นคา้และบริการที
มีคุณภาพ  ปลอดภยัใหผู้บ้ริโภค และไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผูอ้าศยัในทอ้งที 

ในระดบัภาครัฐ   มาตรา  88  ของรัฐธรรมนูญกาํหนดแนวทางสําหรับการตรากฎหมาย
และการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรีทีจะเขา้บริหารราชการแผน่ดินตอ้งชีแจงต่อรัฐสภาให้ชดัแจง้วา่จะดาํเนินการใดเพือ
บริหารราชการแผน่ดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐตามทีบญัญติัไวใ้นหมวดนี และ
ตอ้งจดัทาํรายงานแสดงผลการดาํเนินการรวมทงัปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึงครัง 

การจดัสรรหน้าทีความรับผิดชอบระหว่างเจ้าหน้าทีของรัฐ ฝ่ายการเมือง และฝ่าย
ประจาํจะต้องมีความชัดเจน  โดยให้ฝ่ายการเมืองรับผิดชอบในเรืองนโยบาย  ส่วนฝ่ายประจาํ
รับผดิชอบในการดาํเนินการใหบ้รรลุผลตามนโยบาย กรณีเกิดปัญหาในสังคม ภาครัฐสามารถชีแจง้
ต่อประชาชนได ้
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ในระดบัองคก์ร มีการกาํหนดโครงสร้างและระบบการใช้อาํนาจรัฐใหม่ มีการกระจาย
อาํนาจการตดัสินใจลงสู่ระดบัล่างเพือให้ความรับผิดชอบในทุกระดบัมีความชดัเจน และมีรายงาน
ประจาํปี  รายงานผลการปฏิบติังานทีมีตวัชีวดัความสาํเร็จ  รณรงคใ์หป้ระชาชนรับผดิชอบดว้ย 

 2.6  หลกัความคุม้ค่า (Value for Money) หมายถึง การบริหารจดัการและใชท้รัพยากร
ทีมีจาํกดั เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยดัใช้ของ
อยา่งคุม้ค่า สร้างสรรคสิ์นคา้และบริการทีมีคุณภาพ สามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีโลกและรักษาพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ยงัยนื 

ในระดับประเทศ  การใช้ทรัพยากรของประเทศต้องเป็นไปด้วยความประหยัด  
หมุนเวียนใช้และสร้างทดแทนใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ  พยายามลดการเกิดมลภาวะทงัในดิน ใน
นาํ และบนอากาศเพือการส่งทอดทรัพยากรทีมีความสมบูรณ์ใหค้นไทยรุ่นถดัไป 

ในระดบัภาครัฐ  ทุกหน่วยงานจะตอ้งใช้งบประมาณอย่างประหยดั  มีรายงานผลการ
ทาํงานและแสดงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรต่อสาธารณะ  ซึงเจา้หน้าทีของรัฐตอ้งมีความ
เขา้ใจอยา่งดีในเรืองประสิทธิภาพและความคุม้ค่าของโครงการ 

ในระดบัองคก์ร   ผูบ้ริหารตอ้งทบทวนงานในความรับผดิชอบทงัหมด เพือพิจารณาถ่าย
โอนงานทีภาคธุรกิจเอกชนหรือภาคประชาชนทาํได้มีประสิทธิภาพสูงกว่าออกไป เลือกนํา
เทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้  และพฒันาความสามารถของเจ้าหน้าทีของรัฐอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือง 

ปัจจุบนั ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและ
สังคมทีดี พ.ศ. 2542 มีการยกเลิกใชไ้ปแลว้ และมีพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาใช้แทน โดยมีการปฏิรูประบบราชการเพือให้การ
ปฏิบติังานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพฒันาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพยิงขึน ซึงการบริหารราชการและการปฏิบติัหน้าทีของส่วนราชการนี ตอ้งใช้วิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองทีดีเพือให้การบริหารราชการเป็นไปเพือประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขนัตอนการ
ปฏิบติังาน และประชาชนไดรั้บการอาํนวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการ รวมทงัมีการ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสมาํเสมอ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที 100ก, 2546: 16) 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารจดัการทีดี เป็นหลกัของการใช้อาํนาจในการจดัการ
ทรัพยากรทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เพือการพฒันา และเป็นเครืองมือทีใช้ในการ
บริหารงาน ใหมี้ประสิทธิภาพ  ดว้ยการทาํงานทีโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
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นอกจากนียงัมีองคป์ระกอบสาํคญัของหลกัการบริหารจดัการทีดี ทีมีผูใ้ห้ความหมายไว้
แตกต่างกนั ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

บวรศกัดิ อุวรรณโณ (2542) กล่าววา่ องคป์ระกอบทีเป็นหวัใจของการบริหารจดัการทีดี 

นนัมี 3 ส่วนทีตอ้งเชือมโยงกนัคือ 

1. การมีส่วนร่วมของทุกภาคในการบริหารจดัการสังคม (Participation) 

2. ความโปร่งใสของกระบวนการตดัสินใจ (Transparency) ซึงทาํให้การทุจริตและ
บิดเบือนผลประโยชน์ของภาคอืน ๆ ไปเป็นการกระทาํของตนกระทาํไดย้าก หรือไม่ได ้  

3. ความรับผิดชอบทีตอ้งตอบคาํถาม (Accountability) และถูกวิจารณ์ได ้รวมทงัความ
รับผดิชอบในผลการตดัสินใจ 

                 สุดจิต นิมิตรกุล (2543) กล่าวถึง องค์ประกอบของการบริหารจดัการทีดี ทีเสนอโดย
กระทรวงมหาดไทยซึงจะเนน้ไปทางดา้นการบริหาร  การปกครอง การพฒันา และการกระจาย
อาํนาจ ซึงเป็นสายงานทีกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบโดยตรงวา่องคป์ระกอบในการเสริมสร้าง
การบริหาร กิจการบา้นเมืองและสังคมทีดีของกระทรวงมหาดไทย มี 11 องคป์ระกอบ คือ 

1.  การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการมีส่วนร่วมของทงัประชาชนและเจา้หนา้ทีรัฐ
ในการบริหารงาน เพือให้เกิดความริเริมและพลงัการทาํงานทีสอดประสานกนั เพือบรรลุเป้าหมาย
ในการใหบ้ริการประชาชน 

2.  ความยงัยืน (Sustainability) มีการบริหารงานทีอยู่บนหลกัของความสมดุลทงัใน
เมืองและชนบท ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 

 3.  สิงทีชอบธรรม (Legitimacy)ให้การยอมรับ(Acceptance) ดาํเนินงานของแต่ละ 

หน่วยงานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน ประชาชนพร้อมทีจะยอมสูญเสียประโยชน์
ส่วนตนไปเพือประโยชน์ส่วนรวมทีตอ้งรับผิดชอบร่วมกนั 

 4.  ความโปร่งใส (Transparency) ขอ้มูลต่าง ๆ ตอ้งตรงกบัขอ้เท็จจริงของการ
ดาํเนินการและสามารถตรวจสอบได ้มีการดาํเนินการทีเปิดเผยชดัเจน และเป็นไปตามทีกาํหนดไว ้

 5.  ส่งเสริมความเป็นธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality) มีการกระจาย 

การพฒันาอย่างทวัถึงเท่าเทียมกนั ไม่มีการเลือกปฏิบติั และมีระบบการรับเรืองราวร้องทุกข์ที
ชดัเจน 

 6.  ความสามารถทีจะพฒันาทรัพยากร  และวิธีการบริหารกิจการและสังคมทีดี
(Capability to Develop Resources and Good Governance) เจา้หนา้ทีของทุกหน่วยงานจะตอ้งไดรั้บ
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การพฒันาความรู้และทกัษะเพือใหส้ามารถนาํไปปรับใชก้บัการทาํงานไดแ้ละมีการกาํหนดขนัตอน
การดาํเนินงานทีชดัเจนเพือใหทุ้กหน่วยงานยดึถือเป็นแนวปฏิบติัร่วมกนั 

 7.  ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ (Promoting Gender Balance) เปิดโอกาสให้สตรีทงั
ในเมืองและชนบทเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคมในทุก ๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง
ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถินมากขึน 

 8. การอดทนอดกลัน (Tolerance) และการยอมรับ (Acceptance) ต่อทศันะที
หลากหลาย รวมทงัตอ้งยุติข้อขดัแยง้ด้วยเหตุผล หาจุดร่วมทีทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันได้ 
 9.  การดาํเนินการหลกันิติธรรม (Operating by Rule of Law) พฒันา ปรับปรุง แกไ้ข
เพิมเติมกฎหมายใหมี้ความทนัสมยัและเป็นธรรม 

 10. ความรับผิดชอบ (Accountability) เจา้หนา้ทีตอ้งมีความรับผิดชอบต่อประชาชน 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบติังาน จะเป็นตวัชีวดัสําคญัในการประเมินความสําเร็จของ
หน่วยงานและเจา้หนา้ที 

 11.  การเป็นผูก้าํกบัดูแล (Regulator) แทนการควบคุม โอนงานบางอยา่งไปให้องคก์ร
ทอ้งถินซึงใกลชิ้ดกบัประชาชนทีสุด หรืองานบางอยา่งก็ตอ้งแปรรูปใหเ้อกชนดาํเนินการแทน 

ไชยวฒัน์ คาํชู และคณะ (2545) กล่าววา่ องคป์ระกอบพืนฐานของการสร้างธรรมาภิบาล 
ไดแ้ก่ 

1. ภาระรับผดิชอบ หมายถึง การกาํหนดให้บุคคลและองคก์ร ทงัทีมาจากการเลือกตงั
และการแต่งตงั ซึงทาํหน้าทีเกียวกบัการบริหารงานภาครัฐ ตอ้งมีภาระความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะในเรืองทีเกียวกบัการกระทาํ กิจกรรม หรือการตดัสินใจใด ๆ ซึงส่งผลกระทบต่อ
สาธารณะ หรือกระทาํในนามของสาธารณะ ในความหมายแคบภาระรับผิดชอบมุ่งเน้นเรือง 
ความสามารถทีจะอธิบายทีมาทีไปของการจดัสรร การใช้ และการควบคุม อนัเป็นเรืองเกียวกบั
ระบบงบประมาณ การบญัชีและการตรวจสอบบญัชี 

2.  ความโปร่งใส หมายถึง การทีสาธารณชนมีโอกาสรับรู้ นโยบายดา้นต่าง ๆ ของ
รัฐบาลและมีความมนัใจวา่รัฐบาลมีความตงัใจจริงในการดาํเนินตามนโยบายนนัซึงจะเกิดเช่นนนั
ไดเ้มือประชาชนสามารถตรวจสอบการทาํงาน คาํชีแจง และถอ้ยแถลงต่าง ๆ ของรัฐบาล และ
กระบวนการทางการเมืองในการกาํหนดและดาํเนินนโยบายเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมี  

ส่วนร่วม รวมทงัเปิดใหมี้การต่อสู้แข่งขนัระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ อยา่งเต็มทีในการกาํหนดทางเลือกของ
สังคม นอกจากนีความโปร่งใสยงัทาํใหก้ารติดตามตรวจสอบของสาธารณชนมีความถูกตอ้งมากขึน 
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3. การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ความหมายนีครอบคลุมรูปแบบ
การฉ้อราษฎร์บงัหลวงเกือบทงัหมดทงัทีอยูใ่นภาครัฐและเอกชน ในส่วนของระบบราชการการ
ทุจริต ส่วนใหญ่หมายถึงการกระทาํของหน่วยราชการหรือของขา้ราชการทีมิชอบดว้ยกฎหมายการ
ปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบจึงถือเป็นตวัชีวดัสําคญัทีแสดงความตงัใจจริงในการ
สร้างธรรมาภิบาลใหเ้กิดขึน

4. การจดัวิธีการปกครองแบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมหมายถึง กระบวนการทีเปิด
โอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีบทบาทและอิทธิพลในการตดัสินใจดาํเนินนโยบายและมีส่วนใน
การควบคุมสถาบนั ตลอดจนการจดัสรรการใชแ้ละการรักษาทรัพยากรต่าง ๆ ทีมีผลกระทบต่อวิถี
ชีวติของตน อนัจะทาํใหเ้กิดการตรวจสอบการใชอ้าํนาจของรัฐ

5. การสร้างกรอบทางกฎหมายและกระบวนยุติธรรมให้เขม้แข็งคือการมีกฎหมายทีมี
ความชดัเจนและนาํมาใช้ไดอ้ยา่งเป็นเอกภาพ ซึงระบบยุติธรรมและกฎหมายทีส่งเสริมการพฒันา
และระบบการจดัการปกครองทีดีนนั คือ การมีกฎหมายทีมีความชดัเจน และนาํมาใช้อยา่งเป็น
เอกภาพในระบบและกระบวนการยุติธรรมทีมีความเป็นวตัถุวิสัยและเป็นอิสระ  และเป็นระบบ
กฎหมายซึงมีบทลงโทษทีเหมาะสมเพือป้องปรามผูคิ้ดละเมิด หรือลงโทษผูที้ฝ่าฝืนระบบกฎหมาย
และกระบวนการยติุธรรมทีดีจะช่วยส่งเสริมการปกครองตามหลกันิติธรรม สิทธิมนุษยชน และการ
พฒันาเศรษฐกิจ ถา้ขาดระบบเช่นวา่นีไปหรือมีระบบทีอ่อนแอจะทาํใหไ้ม่ค่อยมีใครอยากจะลงทุน 
 ฮอน (Hoen, 2001) กล่าวถึง การบริหารจดัการทีดี ควรอยูบ่นพืนฐานหลกัการสําคญั  
ประการ คือ 

1. ความสาํนึกรับผดิชอบ โดยเฉพาะในดา้นการตรวจสอบทางการเงินและบญัชีในการ
ปฏิบติังาน 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการกาํหนดนโยบายซึงภาครัฐควรมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมภายนอก 

3. มีความโปร่งใส ตอ้งชีแจงให้ประชาชนและผูที้เกียวขอ้งเขา้ใจปัญหาดา้นขอ้จาํกดั
ดา้นการเงินงบประมาณของรัฐ ตลอดจนมีความโปร่งใสดา้นการใหค้วามดีความชอบ 

4. การมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐตอ้งมีกลไกปรับปรุงประสิทธิภาพหน่วยงาน
ต่างๆ 

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของหลกัการบริหารจดัการทีดี เป็นการบริหารจดัการ
ทีมีหลกัใหญ่ๆ ประกอบด้วย  การมีสํานึกความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมี
ประสิทธิภาพในการทาํงาน และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึงองค์ประกอบของ
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หลกัการบริหารจดัการทีดีนนัจะมีความแตกต่างกนัไปบา้ง แลว้แต่จุดเนน้ของการนาํไปใชข้องแต่
ละองคก์ร และขึนอยูก่บัผูบ้ริหารขององคก์รนนัๆ ในการนาํหลกัการบริหารจดัการทีดีมาใชใ้นการ
พฒันา นอกจากนี มีการกล่าวถึงการบริหารจดัการทีดีในสังคมตะวนัออก คือ หลกัทศพิธราชธรรม 
ซึงจะมีความหมายทีใกลเ้คียงหรือแตกต่างกนัอยา่งไรนนั ขอนาํเสนอดงัต่อไปนี  
 
1.3 แนวคิดเกยีวกบัการบริหารจัดการทดีีในสังคมตะวนัออก 

 ทศพิธราชธรรม  เป็นแนวคิดเกียวกบัการบริหารจดัการทีดีในสังคมตะวนัออก  เป็น
ธรรมะสําหรับพระเจา้แผ่นดินและผูบ้ริหาร ซึงผูบ้ริหารทีเป็นผูน้าํทุกคนควรมีไวส้ําหรับบริหาร
องค์กร ผู้วิจัย จึงขอนําเสนอเนือหาแนวคิดเกียวกับความหมายของทศพิธราชธรรม  และ
องคป์ระกอบของทศพิธราชธรรม โดยมีรายละเอียดดงันี 

 1.3.1 ความหมายของทศพิธราชธรรม 

  ราชบณัฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมาย ทศพิธราชธรรม หมายถึง จริยวตัรที
พระเจา้แผน่ดินควรประพฤติเป็นหลกัธรรมประจาํพระองค ์หรือคุณธรรมของผูป้กครองบา้นเมือง 
มี 10 ประการ คือ ทาน ศีล บริจาค อาชวะ มทัวะ ตบะ อกัโกธะ อวหิิงสา ขนัติ อวโิรธนะ 

  พุทธทาสภิกขุ (2549: 22) กล่าวว่า ทศพิธราชธรรม เป็นสิงทีจะนาํมาซึงความ
เจริญรุ่งเรือง ความสงบสุข สันติภาพ ความเป็นผูเ้ป็นอิสระเหนือความทุกขเ์หนือปัญหาทุกอยา่งทุก
ประการ 

  วสิิษฐ  เดชกุญชร (2551: 10) กล่าววา่ ทศพิธราชธรรม เป็น ธรรมะของพระราชา 
และใหเ้ขา้ใจตรงกนัวา่ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในการปกครองบา้นเมืองตอ้งใชธ้รรมะขอ้เดียวกนันีดว้ย  
  พระชยัวฒัน์ ธมฺมวฑฺฒโน (2552: 17) กล่าวว่า ทศพิธราชธรรม เป็นคุณธรรมที
โบราณบณัฑิตไดบ้ญัญติัไวก่้อนสมยัพุทธกาล ซึงพระมหากษตัริยใ์นอดีตไดท้รงถือปฏิบติัมาเป็น
พระราชจริยาวตัร แม้บุคคลผูมิ้ใช่พระเจ้าแผ่นดินก็ควรเจริญรอยตามโดยนําเอาหลักธรรม  
ประการ มาปฏิบติัในการบริหารการปกครองเพือให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดความสวสัดีใน
สังคมตามอุดมการณ์แห่งการปกครองยงิๆ ขึนไป 

 1.3.2  องคป์ระกอบของทศพิธราชธรรม 

  ทศพิธราชธรรม เป็นธรรมะของพระราชา และผูน้าํการปกครองควรยึดปฏิบติั  มี
องคป์ระกอบ 10 ประการ ดงันี (พุทธทาสภิกข,ุ 2549: 22-25 ; วสิิษฐ  เดชกุญชร, 2551: 10-11) 
          1.3.2.1  ทาน  แปลวา่การให ้แต่การใหแ้บบทศพิธราชธรรมนนัไม่ไดห้มายถึง การ
แจกเงินเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการสละทรัพยสิ์งของ บาํรุงเลียงดูช่วยเหลือชาวบา้นและการ
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บาํเพ็ญประโยชน์ รวมถึงการให้คาํแนะนําให้กาํลังใจด้วย พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกาํลังใจของ
ประเทศพระราชทานกาํลงัใจให้ชาวบา้นเสมอมา  ทานให้แล้วมีผลเป็นความผูกพนั เป็นการ
สร้างสรรคค์วามสงบสุข 
           1.3.2.2  ศีล  พระเจา้อยูห่วัทรงศีลและทรงปฏิบติัพระสมาธิตลอด ทรงเปียมดว้ย   
พระเมตตา ไม่ทรงฆ่าและไม่โปรดการรังแกผูอื้น สัตวอื์น ชีวิตอืน ในขบวนเสด็จทุกครังจะมีพระ
ราชกระแสรับสังมาอย่างชดัเจนว่า ห้ามทาํอนัตรายชีวิตสัตวเ์พราะฉะนนัรถขบวนเสด็จพระราช
ดาํเนินทีวิงไปตอ้งหยุดให้เป็ด หรืองูขา้มถนน ภาพอยา่งนีเห็นบ่อยๆ แลว้เกิดขึนตลอดเวลา แมแ้ต่
ตวัแยที้พระราชวงัไกลกงัวลหากใครรังแกจะตอ้งถูกปรับเป็นเงิน 25 บาท ในสมยัโนน้ 

   1.3.2.3 ปริจจาคะ คือ บริจาค เป็นการให้ ภายในทางจิตใจ โดยไม่ตอ้งมีผูรั้บก็ได้
ส่วนใหญ่จะนึกว่าบริจาคกับทานเป็นอนัเดียวกนั บริจาคหมายความถึงความเสียสละ  เสียสละ
ความสุขของตวัเองหรือแมแ้ต่ชีวิตเพือประโยชน์สุขของประชาชน  ผูน้าํทอ้งถินทงัหลาย อยา่เห็น
แก่เหนือยยาก อยา่เห็นแก่อนัตราย ถา้ชาวบา้นอยู ่เราตอ้งอยู ่ชาวบา้นสู้ เราตอ้งสู้   

   1.3.2.4  อาชชวะ แปลวา่ ความซือตรง ไม่มีมารยา ทาํงานดว้ยความสุจริต จริงใจ
ไม่หลอกลวงประชาชน ซือตรงต่อหนา้ทีทีจะตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
   1.3.2.5  มทัทวะ แปลวา่ ความอ่อนโยน อ่อนโยนต่อบุคคลทีเขา้มาเกียวขอ้งดว้ย
เป็นการสร้างสรรคค์วามรัก ความสามคัคี  พระเจา้อยูห่วัทรงเปียมไปดว้ยพระเมตตาและพระกรุณา
ไม่มีหยาบคายใหเ้ห็น 

   1.3.2.6 ตปะ แปลวา่ การเผาไหม ้และหมายรวมถึงความสามารถในการทีจะเผา
สิงทีเป็นกิเลสตณัหาไม่ให้ครอบงาํตน รู้จกัระงบัยบัยงั ข่มใจ ไม่หลงใหลหมกมุ่นอยู่ในความสุข
สําราญ ฟุ้งเฟ้อ แต่มีความเป็นอยู่สมาํเสมอหรืออยา่งสามญั มุ่งแต่จะทาํหนา้ทีให้สําเร็จให้บริบูรณ์
เท่านนั 

   1.3.2.7 อกัโกธะ  แปลวา่ ไม่โกรธ  เมือไม่มีความโกรธเป็นเจา้เรือน ทาํให้ดาํรง
ความเป็นธรรมไวไ้ด ้ มีเมตตารู้จกัระงบัความขุ่นเคืองใจ ใจสงบเสียแลว้การทาํงานอยา่งอืนก็สบาย 
เป็นอุทาหรณ์สําหรับผูน้าํชุมชนทงัหลาย อยา่โกรธ โกรธเผาตวัเองและเผาคนอืนดว้ย เป็นนายอย่า
โกรธลูกน้อง อย่าประจานลูกน้องในทีประชุมเพราะทาํอย่างนนัเท่ากบัสร้างศตัรูเพิมขึนและเป็น
ศตัรูตลอดชีวติเป็นการสร้างศตัรูทีง่ายทีสุด 

    1.3.2.8 อวิหิงสา  แปลวา่ ความไม่เบียดเบียน  ไม่บีบคนั ไม่กดขี ไม่หลงอาํนาจ
ขาดกรุณา ไม่หาเรืองลงโทษ ไม่อาฆาต ไม่เกลียดชงั รวมถึงการไม่เบียดเบียนตนเองดว้ย 
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           1.3.2.9 ขนัติ  แปลว่า ความอดกลนั มิใช่หมายเพียงว่าจะไม่แสดงอะไรออกมา
เท่านนัแต่หมายถึงอดกลนัทีจะไม่ทาํในสิงทีตนเองรู้วา่ผิดวา่บาป  ผูที้เป็นผูใ้หญ่ควรมีความอดทน
อยา่งมากต่อผูน้อ้ย  ยงิเป็นผูใ้หญ่มากเท่าไหร่ยงิจะตอ้งอดทนมากขึนเท่านนั ยิงมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
มากเท่าไหร่ยงิจะตอ้งมีความอดทนมากขึนเท่านนั มิฉะนนังานจะไม่ประสบความสาํเร็จ 
   1.3.2.10 อวิโรธนะ  แปลว่า  ความไม่คลาดธรรม หมายความว่า ดํารงตัวให้
ถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัประเพณีนิติธรรม ระเบียบขอ้บงัคบักฎหมายโดยไม่เอนเอียง  ไม่กวดัแกว่ง
ออกไปจากความถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม 

 1.3.3  แนวคิดเกียวกบัทศพิธราชธรรม 
   การบริหารหรือการปกครองประเทศเพือใหเ้กิดความเป็นธรรมและความสงบสุข
ของประชาชนเป็นหลักสําคญันัน  นักบริหารหรือนักปกครองหรือผูเ้ป็นใหญ่ในแผ่นดินตงัแต่
พระราชามหากษตัริย  ์ตลอดจนนักบริหารหรือนักปกครองทวัไปควรนํามาประพฤติปฏิบติั ซึง
เรียกว่า ทศพิธราชธรรม มีทงัสิน 10 ประการ ดงันี (พระชยัวฒัน์ ธมฺมวฑฺฒโน, 2552: 17-20 ; 

ละอองดาว วงเงิน, ม.ป.ป.: 1-4) 
   1.3.3.1  ทาน นักบริหารหรือนักปกครองต้องรู้จกับาํเพ็ญตนเป็นผูใ้ห้  เป็นนัก
เสียสละโดยมุ่งปกครองหรือทาํงานเพือให้ มิใช่หมายจะเอาจากผูอื้น รู้จกัเอาใจใส่ดูแล จดัสรร
สงเคราะห์ อนุเคราะห์ให้ประชาชนหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดรั้บประโยชน์สุข ไดรั้บความสะดวก
ปลอดภยั ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผูเ้ดือดร้อน และให้ความสนับสนุนแก่ผูบ้าํเพ็ญคุณงาม
ความดี เช่น ใหร้างวลั ใหเ้ลือนยศเลือนฐานะ เพือเป็นขวญักาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ที  เมือตอ้งการ
คาํแนะนาํปรึกษาก็ช่วยใหแ้สงสวา่ง  ใหส้ติปัญญา ทาํใหดู้เป็นแบบอยา่ง หากผูน้อ้ยผดิพลาดไปโดย
มิไดต้งัใจ ผูใ้หญ่ตอ้งรู้จกัให้โอกาสแกไ้ข ให้อภยั ให้นาํใจ  ซึงเป็นเหตุนาํมาซึงความสามคัคีในหมู่
คณะ   เป็นคุณสมบติัของผูน้าํขอ้ที 1 

 1.3.3.2  ศีล  หมายถึงความมีระเบียบวินยั นกัปกครองตอ้งมีความประพฤติดีงาม 
รู้จกัรักษาความซือสัตยสุ์จริต รักษาเกียรติคุณ ประพฤติตนให้เป็นแบบอยา่งมีความงามดว้ยศีลและ
เป็นทีเคารพนับถือของประชาชน  และตอ้งรู้จกัการบริหารคน บริหารงานและบริหารบา้นเมือง 
เป็นคุณสมบติัของผูน้าํขอ้ที 2 

  1.3.3.3  บริจาค  หมายถึงเสียสละ คือ การเสียสละ ละทิงความสุข ความสําราญ  
ตลอดจนชีวิตของตนได้ เพือประโยชน์สุขของส่วนรวม และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ความหมายเชิงปฏิบติัวา่ ให้ ในลกัษณะของ ทาน  เป็นการให้ในสิงทีตนมีอยูแ่ละในเพียงบางส่วน 
แต่การให้ลกัษณะของ บริจาค เป็นการให้ทงัหมด นักปกครองทีดีย่อมตอ้งมีความพร้อมในการ
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เสียสละ ความเป็นนกัเสียสละ สมเด็จพระบรมศาสดาไดต้รัสไวว้า่ “พึงสละทรัพยเ์พือรักษาอวยัวะ 
พึงสละอวยัวะเพือรักษาชีวติ พึงสละชีวิตเพือรักษาธรรม” นีเป็นยอดของนกัเสียสละเป็นคุณสมบติั
ของผูน้าํขอ้ที 3 

  1.3.3.4  อาชชวะ  นักบริหารหรือนักปกครองจะต้องปฏิบติัหน้าทีด้วยความ
ซือตรง ไม่คดโกง ไม่กอบโกย ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ  ปฏิบติัโดยสุจริต สมเด็จบรม
บพิตรไดพ้ระราชทานพระบรมราโชวาทในการเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชยัมงคล 
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพ์รรษา 5 ธนัวามหาราช พุทธศกัราช 2552 ณ พระทีนงัอมรินทรวินิจฉัย 
ความตอนหนึงวา่ “ความเจริญมนัคงทงันนัจะสาํเร็จผลเป็นจริงไดก้็ดว้ยทุกคนทุกฝ่ายในชาติมุ่งทีจะ
ปฏิบติัหนา้ทีของตนให้เต็มกาํลงั ดว้ยสติรู้ตวั ดว้ยปัญญารู้คิด และดว้ยความสุจริตจริงใจ โดยเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมยงิกวา่ส่วนอืนๆ”  โปร่งใสและตรวจสอบได ้มีความจริงใจต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ อนัว่าความซือสัตยซื์อตรงทีผูน้าํทุกชนัจะพึงระวงัและปฏิบติัให้ไดโ้ดยเคร่งครัดนนั 
เช่น 

  ซือตรงต่อบุคคล ไดแ้ก่ ไม่คิดคดทรยศต่อมิตร และผูมี้พระคุณ 

   ซือตรงต่อเวลา ได้แก่ การทาํงานตรงกบัเวลานาทีทีกาํหนดหมาย ไม่เอาเวลา
ราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตน 

  ซือตรงต่อวาจา ไดแ้ก่ รับปากคาํไวก้บัใครอยา่งไรก็พยายามปฏิบติัใหไ้ดต้ามนนั 

  ซือตรงต่อหน้าที ได้แก่ ตงัใจทาํงานตามทีไดรั้บมอบหมายให้เกิดผล ไม่ละทิง
เสียกลางคนั 

   ซือตรงต่อความดี ได้แก่ รักษาความดีทีเรียกว่า “ธรรม” ไวมิ้ให้เสียหาย เช่น 
ความเทียงธรรม ความยติุธรรม ความชอบธรรม และความเป็นธรรม 

  ซือตรงต่อตนเอง ไดแ้ก่ การไม่โกหกตนเอง ซือสัตยสุ์จริตต่ออุดมการณ์ของตน 
เอาเหตุผลเขา้ปรับปรุงกบัเหตุการณ์อนัเป็นแนวคิดของตน ไม่ฝืนใจประพฤติปฏิบติัสิงทีไม่ดีงาม 
ผดิจากปฏิญาณของตน เป็นคุณสมบติัของผูน้าํขอ้ที 4 

 1.3.3.5  มทัทวะ  การแสดงกิริยาอ่อนโยน อ่อนน้อม  เป็นคนไม่แข็งกระด้าง 
ปราศจากมานะทิฐิ มีอธัยาศยัไม่เยอ่หยงิหรือหยาบคาย  เป็นคุณสมบติัของผูน้าํขอ้ที 5 

   1.3.3.6  ตบะ  การใช้ความเพียรเพือเผาผลาญกิเลสตณัหามิให้เขา้มาครอบงาํจิต
เห็นผดิเป็นชอบ รู้จกัระงบัยบัยงัชงัใจได ้ไม่หลงใหลหมกมุ่นในความสุขสําราญและการปรนเปรอ 
มีความเป็นอยู่อย่างสมาํเสมอ มุ่งมันในอันทีจะบาํเพ็ญเพียรทํากิจในหน้าทีให้สมบูรณ์ เป็น
คุณสมบติัของผูน้าํขอ้ที 6 
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 1.3.3.7  อกัโกธะ  รู้จกัใชเ้หตุผล ไม่เกรียวกราดปราศจากเหตุผล และไม่กระทาํ
การดว้ยอาํนาจความโกรธ  มีเมตตาธรรมประจาํใจ รู้จกัระงบัความขุ่นเคืองแห่งจิตและมีวินิจฉัย 
ตลอดถึงการกระทาํดว้ยจิตอนัสุขมุรอบคอบ เยอืกเยน็ เป็นคุณสมบติัของผูน้าํขอ้ที 7 

  1.3.3.8  อวิหิงสา  ความเป็นผูไ้ม่หลงระเริงในอาํนาจ ไม่บีบคนักดขี มีความ
กรุณา ไม่หาเหตุเบียดเบียนลงโทษด้วยอาชญาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือประชาราษฎร์ดว้ยอาํนาจ
ความอาฆาตเกลียดชงั เป็นคุณสมบติัของผูน้าํขอ้ที 8 

  1.3.3.9  ขันติ  หมายถึงความอดทน ความเป็นผูอ้ดทนต่อกระแสอกุศลทีมา
กระทบ ตลอดถึงอดทนต่องานทีตรากตรําต่อความเหนือยยากถึงจะลาํบากกายน่าเหนือยหน่าย
เพียงไรก็ไม่ทอ้แท ้ไม่ทอ้ถอย ไม่หมดกาํลงัใจ ไม่ละทิงกิจการงานทีทาํโดยชอบธรรม นกับริหารที
ดีจึงจาํเป็นจะต้องฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนมีความอดทนและเสงียมเจียมตวัอยู่เสมอ เป็น
คุณสมบติัของผูน้าํขอ้ที 9 

   1.3.3.10  อวิโรธนะ ความเป็นผูป้ระพฤติมิให้ผิดพลาดจากศีลธรรม กฎหมาย 
ระเบียบวินยั ขนบประเพณีอนัดีงามของบา้นเมือง ถือประโยชน์สุขความดีงามของรัฐและประชา
ราษฎรเป็นทีตงั สถิตมนัในธรรมทงัส่วนยติุธรรมคือความเทียงธรรม  นิติธรรมคือระเบียบแบบแผน
หลกัการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามไม่ประพฤติให้พลาด ไม่ปฏิบติัให้
คลาดเคลือนจนกลายเป็นวปิริตผดิเพียนไป  เป็นคุณสมบติัของผูน้าํขอ้ที 10 

  

       1.3.4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศพิธราชธรรมกบัการบริหารจดัการทีดี 

             ละอองดาว วงเงิน (ม.ป.ป.: 1) กล่าววา่  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 ได้ยึดแนวทางและแกไ้ขจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540  
เพือให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากรัฐธรรมนูญให้ได้มากทีสุด  นอกเหนือจากการคุ้มครอง 
ส่งเสริม ขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ลดการผูกขาดอาํนาจรัฐและเพิมอาํนาจประชาชน
แลว้  การเมืองตอ้งมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม  การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพฒันาระบบราชการไทยในด้านคุณภาพให้แก่ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย  สอดคลอ้งกบักลยุทธ์หลกัในการสร้างความเป็นเลิศในระบบราชการ  แผนยุทธศาสตร์
การพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551-2555  และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ. 2546  หรือแนวความคิดในการบริหารจดัการทีดี และตาม
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  กาํหนดให้ขา้ราชการพลเรือนสามญัตอ้ง
รักษาจรรยาขา้ราชการ  ให้ส่วนราชการกาํหนดขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการให้สอดคลอ้งกบั
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ลกัษณะงานในส่วนราชการนนั ทงันี  เพือใหก้ารบริหารราชการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  และมี
การบริหารจดัการทีดีตามหลักธรรมาภิบาลอนัจะทาํให้ประชาชนเกิดความมนัใจ ศรัทธาและ
ไวว้างใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  จึงได้มีการกาํหนดยุทธศาสตร์ในการสร้าง
ระบบการกาํกบัดูแลตนเองทีดี เกิดความโปร่งใส มนัใจ และสามารถตรวจสอบได ้ รวมทงัทาํให้
บุคลากรปฏิบติังานอยา่งมีจิตสาํนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคม  โดยการ
ปลูกฝังให้เจ้าหน้าทีของรัฐยึดถือแนวทางบริหารตามหลักทศพิธราชธรรม จะเห็นได้ว่าไม่ว่า
กฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัใดๆ ต่างก็มุ่งส่งเสริมให้คนไทยเป็นผูที้มีจิตสํานึกทีดี  มีคุณธรรม
และจริยธรรม  เมือบุคคลในสังคมไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมแลว้ก็จะเกิดเอารัดเอาเปรียบซึงกนั
และกนัคาํนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพอ้ง  และเป็นสาเหตุหนึงของระบบอุปถมัภก์บัพวก
พอ้งตนเองซึงไม่สามารถตดัออกไปจากสังคมไทยได ้ ซึงหลกัทศพิธราชธรรม  หรือราชธรรม 10  
เป็นธรรมของพระราชา กิจวตัรทีพระเจา้แผน่ดินควรประพฤติปฏิบติั หรือคุณธรรมของผูป้กครอง
บา้นเมือง  เป็นหลกัธรรมสําหรับทาํให้ผูอื้นรักใคร่พอใจ 10 อย่าง  หลกัทศพิธราชธรรมจึงเป็น
หลกัธรรมของผูป้กครองหรือบุคคลทวัไปทีสามารถนาํไปประพฤติปฏิบติัตนได ้ 
 จากทีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่  หลกัทศพิธราชธรรมและหลกัการบริหารจดัการทีดีนนั เป็น
หลักปฏิบติัทีข้าราชการและเจ้าหน้าทีทุกคนจะต้องมีไวใ้นตวัเองคือมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ปฏิบติัหนา้ทีโดยสุจริต มีความจริงใจ  อ่อนโยน ไม่เยอ่หยิงในตน และในงานนนั มีความรู้สึกผิด
ชอบชวัดี  มีความซือสัตย ์ มีความเมตตาธรรม คือความไม่โกรธ ไม่เบียดเบียน การให้อภยับุคคลอืน 

เป็นผูที้มีความอดทนในการปฏิบติัหนา้ทีการงาน และอดทนต่อการกล่าววา่ติเตียนของผูอื้นและคน
รอบขา้ง ซึงการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดีนนักระทาํไดย้ากเนืองจากสภาพแวดลอ้มสิงจูงใจ
ทงัหลายทีอยูร่อบตวัเป็นตวัแปรทีสําคญั  สังคมมุ่งเน้นความเจริญทางดา้นวตัถุมากกว่าจิตใจ  และ
สาเหตุของการกระทาํความผิดต่างๆ เกิดจากการทีบุคคลนนัขาดคุณธรรมหรือจริยธรรม  เช่น การ
ละเวน้การปฏิบัติการตามหน้าที หรือการฉ้อราษฎร์บังหลวงล้วนแต่มีสาเหตุมาจากการขาด
คุณธรรมและจริยธรรม  ดงันนั หลกัทศพิธราชธรรมหรือการบริหารจดัการทีดี ต่างก็มีหลกัสําคญัที
เหมือนกันคือ การยึดมนัในคุณธรรม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ เพือก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
1.4  แนวคิดเกยีวกบัการบริหารจัดการทดีีในต่างประเทศ 

ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาแนวคิดเกียวกับการบริหารจดัการทีดีในต่างประเทศ โดยแยก
รายละเอียดเป็นแต่ละประเทศ ดงันี 

 1.4.1 การบริหารจดัการทีดีในประเทศสหรัฐอเมริกา  



28 

 

 

           สําหรับแนวคิดในการบริหารจดัการทีดีในประเทศสหรัฐอเมริกา มีรายละเอียด 
ดงัต่อไปนี  (สถาบนัพระปกเกลา้, 2544: 23; อาเจอร์ (Agere, 2000 : 63); คาเมล (Karmel, 2003: 28 , 

495); นอฟซิงเกอร์ (Nofsinger, 2003 : 232)) 
           ประเทศในสหรัฐอเมริกา จะเนน้การเพิมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและปรับปรุง
ประสิทธิผลขององคก์รภาครัฐ  ระบบการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาเติบโตจาก
ระบอบประชาธิปไตยและทุนนิยม จึงได้วางรากฐานทางกฎหมายทียุติธรรม ให้ความสําคญัต่อ
ความเสมอภาคและความโปร่งใส ปัจจุบนัสหรัฐอเมริกามีความพยายามทีจะปรับปรุงการทาํงาน
ขององคก์รภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพมากขึน มีการส่งเสริมการบริหารจดัการทีดีให้เป็นวฒันธรรม
องค์กรมากกว่าการทีจะตอ้งมีหน่วยงานคอยตรวจสอบ และประเทศทีกาํลงัพฒันา เช่น ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย กาํลังอยู่ในช่วงของการนําการบริหารจดัการทีดีมาใช้ เพือเป็นกลไกในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ดีขึน สร้างระบบการทาํงานในองค์กรให้โปร่งใสชดัเจน ทงันี
การนําการบริหารจดัการทีดีมาใช้จะทาํให้ประเทศเกิดความเชือมนัต่อการลงทุนได้ หลักการ
ปกครองทีดีทีไดรั้บการยอมรับและถือปฏิบติัอยา่งกวา้งขวางในสหรัฐอเมริกาแต่ไม่ไดรู้้จกัในนาม
ของ Good Governance กล่าวคือระบบธรรมาภิบาลบริษทัของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยอาศยั
ระบบกฎหมาย 3 ส่วนคือ 1) กฎหมายบริษทัมหาชนของแต่ละมลรัฐ ซีงมีความแตกต่างกนัใน
รายละเอียด  ถูกประกาศใช้ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที  19 ถึงต้นปลายคริสต์ศตวรรษที  20                 
2) กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ควบคุมการบงัคบัใช้โดยรัฐบาลกลาง 3) กฎระเบียบ
ขององคก์รอิสระของเอกชน 

             รัฐบาลได้วางกฎระเบียบและหลกัเกณฑ์การปฏิบติัสําหรับบริษทัมหาชนและผู ้
ประกอบวชิาชีพทีเกียวขอ้ง โดยกฎหมายรัฐบาลกลางมีอาํนาจบงัคบัเหนือกวา่กฎหมายของมลรัฐฯ 
และกฎระเบียบขององคก์รอิสระได ้หากปรากฏวา่ขดักนั กฎหมายล่าสุดทีเกียวขอ้งกบัธรรมาภิบาล
บริษทัคือ Sarbanes-Oxley Act ปี 2002 ซึงกาํหนดหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีอาํนาจ
ควบคุมการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งชดัเจน ระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาทีอิงกฎหมายจารีตประเพณี 
มีระบบความรับผิดแบบ Identification ทีเน้นตวัผูบ้ริหารและกรรมการ ซึงต่างจากกฎหมายใน
ประเทศเยอรมนีทีมีระบบความรับผิดตกอยูที่บริษทั คือบริษทัจะรับผิดแทนผูบ้ริหารและกรรมการ 
(Vicarious Liability) 

 1.4.2  การบริหารจดัการทีดีในประเทศเยอรมนี  

       การบริหารจดัการทีดีในประเทศเยอรมนี มีรายละเอียด ดังต่อไปนี  (Alting, 

1995: 187) 
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     ประเทศเยอรมนีและสหรัฐอเมริกามีสิงทีเหมือนกนั คือ การถือว่าบริษทัจาํกดั
และบริษทัมหาชนจาํกดัเป็นทรัพยสิ์นส่วนรวม ซึงไดสิ้ทธิพิเศษในเรืองการจาํกดัความรับผิดตาม
กฎหมาย เมือใดก็ตามผูถื้อหุน้ใหญ่มีการพิสูจน์ไดว้า่มีเจตนาจะใชรู้ปแบบบริษทัจาํกดัอาํพรางความ
เป็นเจา้ของกิจการและการจาํกัดความรับผิดเพือเอาเปรียบบุคคลทีสาม สิทธิพิเศษของการเป็น
ทรัพยสิ์นส่วนรวมจะถูกยกเลิก และบุคคลนนัตอ้งรับผิดเสมอเจา้ของกิจการส่วนตวั โดยไม่มีการ
จาํกดัความรับผิดอีกต่อไป ด้วยเหตุนีฉันทามติทางวฒันธรรมทีถือว่าบริษทัมหาชนคือทรัพยสิ์น
ส่วนรวม คือพืนฐานสําคัญของการร่วมรับการแบ่งปันและการคานอาํนาจในบริษัทมหาชน            
เทนเนค (Tennekes, 2005: 27) ไดท้าํการศึกษาเรือง การสังคมสงเคราะห์และการบริหารจดัการทีดี
มาใช้วิเคราะห์นโยบายในประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศเยอรมนี พบว่า หลกัจากสงครามเยน็
ผ่านไปประเทศทังสองได้กําหนดนโยบายในการดูแลประเทศในโลกทีสาม โดยนักสังคม
สงเคราะห์ไดน้าํเอาหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการประเมินผลตามนโยบายของทงัสองประเทศ แต่
ยงัขาดความเขา้ใจในการกาํหนดรูปแบบการประเมินเพราะการกาํหนดยุทธศาสตร์ในกระบวนการ
จดัทาํนโยบายมีการแบ่งย่อยออกเป็นส่วนๆ มากเกินไป และยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ
บริหารจดัการทีดี 
 1.4.3  การบริหารจดัการทีดีในประเทศบอสซาวานา  
       การบริหารจดัการทีดีในประเทศบอสซาวานา มีรายละเอียดดงัต่อไปนี  (Special 

Initiative on Africa (SIA), 1998)      
             นบัตงัแต่ประเทศบอสซาวานาไดรั้บเอกราชจากประเทศองักฤษเมือปี พ.ศ.2539 

เป็นตน้มา ประเทศบอสซาวานาเริมมีการบริหารจดัการทีเป็นประชาธิปไตย มีพรรคการเมืองหลาย
พรรคปัจจุบนัเป็นประเทศทีถือวา่แตกต่างจากประเทศในกลุ่ม Sub-saharan Africa เพราะมีรัฐบาลที
มีเสถียรภาพ ไม่มีการปฏิวติั และประเทศบอสซาวานาไดย้ึดหลกันิติธรรม และหลกัประชาสันติ
ยอมรับความคิดเห็นของประชาชน มีการเลือกตงัทียติุธรรมทุกๆ 5 ปีอยา่งต่อเนือง อยา่งไรก็ตามแม้
ประเทศบอสซาวานาจะมีการบริหารจดัการทีดี แต่ก็ไม่มีหลกัประกนัวา่ภูมิคุม้กนัดงักล่าวจะยงัยืน
หรือไม่ ในสมยัการปกครองของพรรค BNF รัฐบาลไดจ้ดัตงัหน่วยงานทีช่วยขจดัปัญหาคอร์รัปชนั
ใชชื้อวา่ The Directorate on Corruption and Economic Crime  การทีประเทศบอสซาวานาประสบ
ความสาํเร็จในการบริหารจดัการทีดีเมือเปรียบเทียบกบัประเทศอืนๆ ในแถบแอฟริกา เพราะมีปัจจยั
ทีเอือประโยชน์คือ องค์กรประชาสังคม การบริการสาธารณะ กระบวนการยุติธรรม และสถาบนั
ประชาธิปไตย ผูน้าํกบัประชาชนต่างก็ไดรั้บประโยชน์ทีเอือต่อกนัและกนัจากการใช้การบริหาร
จดัการทีดี 
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   1.4.4  การบริหารจดัการทีดีในประเทศฝรังเศส  

      การบริหารจดัการทีดีในประเทศฝรังเศส มีรายละเอียดดงัต่อไปนี (Kimmet, 

2005: 32) 

             ประเทศฝรังเศสถือว่าเป็นประเทศทีมีความก้าวหน้าในด้านการสร้างหลกัการ
บริหารจดัการทีดีตามหลกัธรรมาภิบาล จนธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ นาํมา
เป็นตน้แบบดา้นการพฒันา ซึงในประเทศมีการปกครองทอ้งถิน คือ เทศบาลเป็นการปกครองทีเล็ก
ทีสุด มีองคก์ารบริหารเทศบาลของฝรังเศสเรียกวา่ Conseil Municipal ไดรั้บการเลือกตงัโดยตรงทุก 

 ปี และคณะกรรมการเทศบาลจะเลือกสมาชิกของคณะกรรมการ  คน เป็นนายกเทศมนตรี มี
อาํนาจหน้าทีในการบริหารงานภายในเทศบาล รวมทงัเป็นตวัแทนของรัฐในการจดัทาํนิติกรรม
ต่างๆ รักษาความสงบเรียบร้อย จดัการเลือกตงัภายใน รวมทงัจดัทาํประกาศต่างๆ ถือว่าเป็นการ
บริหารงานโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตงั ต่อมาไดน้าํคาํวา่ Good Governance ไปใชใ้น
การพฒันาดา้นต่างๆ เช่น องค์การพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็นแกนนาํในการผลกัดนั
แนวคิดและสร้างการยอมรับร่วมกนัในระดบัโลกว่า กลไกประชารัฐทีดีและการพฒันาคนทียงัยืน
เป็นประเด็นสาํคญัทีไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้กลไกประชารัฐเป็นรากฐานทีทาํให้คนในสังคม
โดยรวมอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข  
 1.4.5  การบริหารจดัการทีดีในประเทศญีปุ่น  

           การบริหารจดัการทีดีในประเทศญีปุ่น มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

           องคก์ารความร่วมมือระหวา่งประเทศของญีปุ่น (Japan International Cooperation 

Agency : JICA , 1995) ไดน้าํแนวคิดเรือง การบริหารจดัการทีดี กบังานดา้นการมีส่วนร่วมซึง
กาํหนดเป็นนโยบายและดาํเนินการอยูแ่ลว้ สรุปไดด้งันี 

    1. การบริหารจดัการทีดี มี 2 ดา้นคือ ความสามารถของรัฐทีจะทาํงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยดูจากองค์การบริการและกลไกการทาํงาน รวมทงัรัฐตอ้งมีความชอบธรรม
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และดูแลเรืองสิทธิมนุษยชนโดยดูจากการทีรัฐพยายาม
ทาํงานอยา่งมีประชาธิปไตย 

     2. การบริหารจดัการทีดีจะนาํไปสู่การพฒันาทียงัยืน พึงตนเองได้และมีความ
ยติุธรรมทางสังคม รัฐมีหลกัการในการทาํหนา้ทีอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     3. การบริหารจดัการทีดี คือรากฐานของการพฒันาอยา่งมีส่วนร่วม กาํหนดให้รัฐ
มีหนา้ทีส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างบรรยากาศใหเ้กิดกระบวนการการมีส่วนร่วม 
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 1.4.6 การบริหารจดัการทีดีในประเทศฟิลิปปินส์  

      การบริหารจดัการทีดีในประเทศฟิลิปปินส์ มีรายละเอียด ดงัต่อไปนี  (Kimmet, 

2005: 32) 

          ประเทศฟิลิปปินส์ได้นาํการบริหารจดัการทีดีมาช่วยในการปฏิรูปภาครัฐหลงั
วิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย โดยจดัตงัโครงการPhilippine Quality Award : PQA ในปี 2540 
เพือสร้างคุณภาพของหน่วยงานภาครัฐด้วยการใช้การจดัการคุณภาพโดยรวม (Total Quality 

Management :TQM) มาเป็นเครืองมือนาํไปสู่หลกัธรรมาภิบาลของประเทศ   PQA จะประเมิน
คุณลกัษณะของ TQM  7 ประการ แต่ละคุณลกัษณะจะมีความสอดคลอ้งกบัตวัชีวดัระดบัการมีธรร
มาภิบาลในองคป์ระกอบต่างๆ ดงันี  
 1. ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Public Accountability) คือความรับผิดชอบต่อ
ความตอ้งการของประชาชนและความสามารถในการตรวจสอบการปฏิบติังานของรัฐได ้

 2. ความโปร่งใส (Transparency) คือความโปร่งใสในการดาํเนินงานของรัฐและ
ความถูกตอ้งรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

   3. ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ประสิทธิภาพของการให้บริการประชาชนภายใต้
ทรัพยากรทีมีอยู ่
   4. มุ่งเนน้ผลลพัธ์ (Results Focus) คือการให้ความสําคญักบัผลการดาํเนินงานและ
เงือนไขของทรัพยากร 

  5. การเสริมสร้างศกัยภาพ (Empowerment) คือการประสานงานและความร่วมมือ
ของหน่วยงานต่างๆ เพือใหก้ารบริการทีดีแก่ประชาชน 

   6.  การคาดการณ์นโยบาย (Predictability of Policies) คือความยุติธรรมในการ
ปฏิบติัทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบาย 

   7. แนวทางพฒันาสังคม (Social Development Orientation) คือการพฒันาคุณภาพ
ชีวติและความเป็นอยูข่องประชาชน  

   8. การแข่งขนั (Competitiveness) คือการกระตุน้ให้เกิดการแข่งขนัในการพฒันา
คุณภาพสินคา้และบริการใหมี้ราคายอ่มเยาว ์

   9. การมีส่วนร่วม (Participation) คือความยืดหยุน่ของโครงสร้างของรัฐ และการที
มีกลไกของรัฐทีเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและแสดงความคิดเห็น 

   10. การจดัการทางเศรษฐกิจ (Economic Management) คือศกัยภาพและความ
เป็นไปไดข้องการบริหารงานในองคก์ร 
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 จากการศึกษาการบริหารจดัการทีดีในต่างประเทศ  พบวา่ ไม่วา่จะเป็นประเทศทีพฒันา
แล้วหรือประเทศทีกําลังพฒันา ต่างก็นําหลักการบริหารจัดการทีดีมาใช้เพือพฒันาบ้านเมือง 
พฒันาการปกครอง โดยเฉพาะในสภาวะทีบา้นเมืองมีความไม่แน่นอน และในภาวะเศรษฐกิจคบั
ขนั เพือเป็นรูปแบบและแนวทางในการบริหารประเทศใหม่ๆ ซึงแนวคิดของหลักการบริหาร
จดัการทีดีทีมาจากชาติตะวนัตกนบัเป็นรากฐานในการก่อให้เกิดรูปแบบการบริหารใหม่ๆ และทาํ
ใหเ้กิดการพฒันาในระบอบประชาธิปไตยอยา่งกวา้งขวางในยคุปัจจุบนั 

 
1.5 ตัวชีวดัการบริหารจัดการทดีีขององค์การบริหารส่วนตําบล  

ตวัชีวดัการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบล ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์
สังเคราะห์จากการศึกษาโครงการ Strategic Intervention in Support of Emerging Issues on 

Governance ซึงเป็นโครงการทีได้ดาํเนินการทดลองพฒันาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของทอ้งถินระดบัองค์การบริหารส่วนตาํบล ซึงพืนทีทีทาํการศึกษาคือองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลชมพู จงัหวดัเชียงใหม่ โดยนาํหลกัธรรมาภิบาลตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย
การสร้างระบบการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมทีดี พ.ศ. 2542 ต่อมาไดย้กเลิกระเบียบฉบบันี 
และนาํพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ. 2546 ไปใช้
พฒันากลไกระดบัทอ้งถิน ซึงหลกัการบริหารจดัการทีดีทีใชป้ระกอบดว้ยหลกั 6 ประการคือ หลกั
นิติธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความรับผิดชอบ หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลกัการมี
ส่วนร่วมของประชาชน หลกัคุณธรรม ผลการศึกษาพบว่า ตวัชีวดัทีทาํให้เกิดหลักการบริหาร
จดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีดงันี 
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ตารางที  ตวัชีวดัหลกัการบริหารจดัการทีดีในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

หลกัการบริหารจดัการทีดี ตวัชีวดั 

.หลกันิติธรรม การจดัทาํประชาพิจารณ์เกียวกบัข้อบงัคบัต่างๆ ทีจะมีผล
บงัคบัใชก้บัชุมชน 

.หลกัความโปร่งใส การจดัตงัหน่วยการใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน 
การจดัตงัคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสของสมาชิก 
อบต. 

.หลกัความรับผดิชอบ การจัดทําข้อบังคับงบประมาณได้ครอบคลุมปัญหาและ
กลุ่มเป้าหมาย 
สมาชิก อบต. ขาดประชุมไม่เกินร้อยละ  

การจดัสรรงบประมาณตาํบลมากกว่า % ของงบพฒันา
ใหแ้ก่โครงการในแผนพฒันาตาํบล 

.หลกัประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

การพิจารณาการใชง้บประมาณกบัผลงานทีไดว้า่คุม้กบัเงินที
ไดใ้ชจ่้ายไปหรือไม่ 

.หลกัการมีส่วนร่วมของ  
    ประชาชน 

ฝ่ายบริหาร อบต. ไดใ้ชก้ลไกประชาพิจารณ์ในการตดัสินใจ
ในเรืองสาํคญัๆ ทีมีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนตาํบล 

หรือไม่ 
เมือมีขอ้ขดัแยง้ระหวา่งเจา้หนา้ทีของ อบต. และประชาชน 
ไดมี้การจดัเวทีเพือไต่สวนสาธารณะวา่ขอ้เท็จจริงคืออะไร 
อบต. ควรจดัใหมี้การลงประชามติของประชาชนใน
โครงการทีไม่สามารถหาฉนัทามติได ้
การใหป้ระชาชนเขา้ร่วมรับฟังการประชุมของสภา อบต. 
การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและจดัทาํ
แผนพฒันาอบต. เพือทาํขอ้บงัคบังบประมาณประจาํปี 

.หลกัคุณธรรม  คณะผูบ้ริหาร อบต.ถูกฟ้องหรือร้องเรียนเรืองทุจริตหรือไม่ 
มีการใหบ้ริการประชาชนอยา่งเสมอภาคหรือไม่ 
ประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีตอ้งจดัเก็บไดไ้ม่ตาํกวา่  % 

 ทีมา : สถาบนัวิจยัเพือการพฒันาประเทศไทย (TDRI). (2543). “สังคมโปร่งใสไร้ทุจริต.” การ
สัมมนาวิชาการ TDRI ประจาํปี 2543 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี จงัหวดัชลบุรี, -  
พฤศจิกายน. 
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 จากขอ้มูลขา้งตน้  ตวัชีวดัหลกัการบริหารจดัการทีดีในองค์การบริหารส่วนตาํบล รัฐ
ควรสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตาํบลได้มีการปฏิบติัอย่างต่อเนือง กระตุน้ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ และตรวจสอบการทาํงานของภาครัฐ ถ้าระบบบริหารราชการมีความ
ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะทําให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ สร้างความเชือถือทังในและ
ต่างประเทศ และสามารถนาํไปสู่การลดปัญหาการทุจริตได ้
 
1.6 เป้าหมายของปรับปรุงการบริหารจัดการทดีี 
 สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2544)  ได้กล่าวไวว้่าแนวคิดเรืองการ
บริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมทีดีไม่ใช่เรืองใหม่  แต่เป็นการสังสมความรู้ทีเป็นวฒันธรรมใน
การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์นับเป็นพนัๆ ปี ซึงเป็นหลักการเพือการอยู่ร่วมกันใน
บา้นเมืองและสังคมอยา่งมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน์ และคลีคลายปัญหาขอ้ขดัแยง้
โดยสันติวิธีและสังคมมีการพฒันาทียงัยืน การบริหารจดัการทีดีเป็นหลกัของการใชอ้าํนาจในการ
จดัการทรัพยากรทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เพือการพฒันา 

 ส่วนการใชก้ารบริหารจดัการทีดีอย่างประสบความสําเร็จตอ้งปฏิรูปกฎหมาย ซึงเป็น
เงือนไขแรกทีตอ้งมีมาก่อนในการพฒันา การบริหารจดัการทีดีทีนาํมาใช้กบัภาคประชาสังคมจะ
เป็นเครืองมือสําหรับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยระดับปัจเจกชนและชุมชน โดยเฉพาะ
ประชาชนทีมีความยากจน องค์การทีมีส่วนให้การบริหารจัดการทีดีเกิดขึนในประเทศ ได้แก่ 
สหภาพแรงงาน กลุ่มผูห้ญิง เป็นตน้ สําหรับองค์ประกอบหลกัของการบริหารจดัการทีดีทีใช้ใน
ฐานะทีเป็นเครืองมือเรียกร้องสิทธิมนุษยชน ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม ความเท่าเทียมกนั การป้องกนัใน
สิทธิต่างๆ ของประชาชน ซึงตอ้งมีการวางแผนและการนาํไปปฏิบติัอย่างชดัเจน ให้บทบาทของ
ภาครัฐเข้ามาเพือป้องกันและแก้ไข ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชน โดยนําเอาหลักการบริหาร
จดัการทีดีเป็นตวัชีวดัสําหรับการกระจายอาํนาจ การให้ความรู้แก่ประชาชน ตามแนวคิดของ          
วริาทราแมน (Wiratraman, 2007) 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (2544) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการ
ปรับปรุงการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดีไวว้า่ ท่ามกลางกระแสการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  กติกา
ของสังคมและการบริหารจดัการบา้นเมืองทีใชจ้าํเป็นตอ้งมีการปรับเปลียนตามยคุตามสมยัในสังคม
สมยัใหม่  ทุกประเทศมีแนวทางการปรับปรุงการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมทีดี  ทีเป็นจุด
ร่วมเหมือนกนัคือตอ้งการความสงบสุขของประชาชน เสถียรภาพความมนัคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองมีการพฒันาประเทศอยา่งสมดุลเท่าทนัโลกอนัจะนาํไปสู่ความสามารถในการแข่งขนั
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ในเวทีโลกได้  ประเทศไทยก็มีการปรับเปลียนหลายประการโดยเฉพาะการเปลียนแปลงเพือ
กาํหนดหลกัเกณฑข์องสังคมใหม่โดยปรากฏใน “รัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน” เมือวนัที 11 ตุลาคม 
2540  ซึงสาระสําคญัของรัฐธรรมนูญฉบบันีคือ ความพยายามในการสร้างระบบการบริหารกิจการ
บา้นเมืองทีดี (Good Governance)  สําหรับสังคมไทยโดยเนน้การเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาครัฐมากขึน การประกันและคุ้มครองสิทธิขันพืนฐานของ
ประชาชนภาครัฐ มีการบริหารการปกครองทีโปร่งใส สามารถถูกตรวจสอบโดยประชาชนมากขึน  
ดงันนักล่าวโดยสรุปภาครัฐในโลกประชาธิปไตยจึงมีเป้าหมายร่วมกนั 3 ประการคือ 

1. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ ไดแ้ก่  การบริหารโดยมุ่งผลลพัธ์ทีเกิดกบัประชาชน หรือ
ผูรั้บบริการ  การปรับปรุงงานบริการใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐาน ตามทีประชาชนตอ้งการและรายงาน
ผลงานให้สาธารณะทราบ มีความโปร่งใสในการตดัสินใจและในกระบวนการทาํงาน โดยเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารทางราชการ ร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
ทาํงาน รวมทงัการให้ความสําคญักบัความประหยดั  ความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผล  
ผูบ้ริหารจะบริหารงานอยา่งคล่องตวั  แต่ในขณะเดียวกนัตอ้งรับผดิชอบต่อผลงานนนัๆ แทนการยึด
มนัในการทาํใหถู้กตอ้งตามกฎ ระเบียบ วธีิการอยา่งเดียวเช่นในอดีต 

2. การปรับเปลียนบทบาทภาครัฐ  ได้แก่  การเน้นงานในหน้าทีหลกัของภาครัฐ ซึง
ไดแ้ก่ การกาํหนดนโยบายทีมองการณ์ไกล  มีการบงัคบัใชก้ฎหมายทีให้ความเสมอภาค  เป็นธรรม
โดยการกระจายงานให้บริการราชการส่วนทอ้งถิน ภาคเอกชน และองค์การบริหารอิสระ มีส่วน
ร่วมในการดาํเนินการ 

3. การบริหารแบบพหุพาคี  ไดแ้ก่  การบริหารทีใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วม
ในการกําหนดนโยบาย   ตัดสินใจ หรือร่วมปฏิบัติบริการเพือให้การบริหารและการบริการ
สาธารณะเป็นทีพึงพอใจของประชาชนหรือผูรั้บบริการ  และเป็นการจดัระบบการบริหารแบบใหม่
ทีไม่ผูกขาดหรือรวมศูนยอ์าํนาจแบบในอดีตทีทาํให้รัฐไม่สามารถแก้ปัญหาไดท้นัการณ์ หรือมี
สภาพความปิดบงัซ่อนเร้นไม่โปร่งใสต่อสาธารณชน 

 กล่าวโดยสรุป การบริหารจดัการทีดี คือการปรับวิธีคิด วิธีการบริหารงานราชการของ
ประเทศใหม่ทงัระบบ เพือให้ทุกคนทุกฝ่ายในประเทศ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 
โดยการร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแกปั้ญหา เพือพฒันาประเทศไปสู่ความมนัคง มีความ
สงบสันติสุข มีการพฒันายงัยืนและกา้วไกล ซึงสอดคลอ้งกบัพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
และวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ. 2546  ซึงจะนาํเสนอในหวัขอ้ต่อไป 
 



36 

 

 

1.7  พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกจิการบ้านเมืองทดีี พ.ศ. 2546 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2546) ได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดีว่าเป็นเรืองของการกาํหนดขอบเขต แบบแผนวิธี
ปฏิบติัราชการ เพือใหก้ารบริหารราชการบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคด์งันี 

1. การบริหารราชการทีมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนยก์ลาง (Citizen Centered)  เพือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางทีดีต่อการพฒันาชีวติของประชาชน 

2. เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจของรัฐ โดยยึดการบริหารแบบบูรณาการซึงมุ่งเนน้ผลลพัธ์ที
เกิดขึนจากการปฏิบติังานทีสอดคลอ้งเป็นไปในแนวทางเดียวกนั โดยการจดัทาํคาํรับรอง  การปฏิบติั
ราชการไวล่้วงหนา้ทีสามารถแสดงผลและวดัผลงานไดอ้ยา่งชดัเจน 

3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ในการดาํเนินภารกิจของรัฐ
จะต้องมีการเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายทีใช้ในการดําเนินงานทังภายในหน่วยงานตนเองและ
ระหวา่งหน่วยงาน  โดยเฉพาะอยา่งยงิในกรณีทีเป็นการดาํเนินภารกิจในลกัษณะเดียวกนัเพือดูผลลพัธ์
ทีเกิดขึนวา่มีความคุม้ค่ากบัเงินลงทุนทีเกิดจากการนาํภาษีของประชาชนไปดาํเนินการ  หากไม่คุม้ค่า
ก็ไม่ควรดาํเนินการต่อไป 

4. ไม่มีขนัตอนการปฏิบติังานเกินความจาํเป็น โดยลดขนัตอนและระยะเวลาการปฏิบติั
ราชการลงจากทีเป็นอยูเ่ดิม มอบอาํนาจการตดัสินใจให้กบัผูที้อยูใ่กลชิ้ดกบัประชาชน  จดับริการให้
ประชาชนสามารถรับบริการให้แลว้เสร็จในทีเดียวกนั เพือให้ประชาชนไดรั้บบริการทีสะดวกและ
รวดเร็วยงิขึน 

5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทนัต่อเหตุการณ์ โดยจะตอ้งมีการทบทวน
และปรับปรุงกระบวนการขนัตอนทาํงานใหม่อยูเ่สมอ  ส่วนราชการจึงควรจดัลาํดบัความสําคญัและ
ความจาํเป็นของงาน หรือโครงการทีจะทาํให้สอดคล้องกบัแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และ
งบประมาณของประเทศ ซึงอาจมีผลตอ้งพิจารณายุบเลิกส่วนราชการทีไม่จาํเป็นและการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ใหเ้หมาะสม 

6. ประชาชนไดรั้บการอาํนวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
ผูรั้บบริการเป็นหลกั  ดงันนัจึงตอ้งมีการสํารวจความตอ้งการของประชาชนและความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการอย่างสมาํเสมอเพือจะได้จัดสิงอาํนวยความสะดวกและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีให้
ประชาชนทราบและเขา้ใจง่ายเวลามาติดต่อราชการ 
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7. มีการประเมินผลการปฏิบติังานอย่างสมาํเสมอ ส่วนราชการจะตอ้งสร้างระบบการ
ควบคุมตนเอง โดยมีการตรวจสอบ ติดตาม วดัผลการปฏิบติังานอยา่งสมาํเสมอ ซึงจะทาํให้สามารถ
ผลกัดนัการปฏิบติังานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  นอกจากนียงัช่วยให้
การพิจารณาใหบ้าํเหน็จความชอบ และรางวลัแก่ขา้ราชการเป็นไปตามผลการปฏิบติังานอยา่งจริงจงั 

พระราชกฤษฎีกาดงักล่าวจะเป็นการพลิกโฉมการบริหารราชการแผน่ดินทีสาํคญั ซึงจะทาํ
ใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนัทงัภาคประชาชนและภาครัฐอยา่งแทจ้ริง 

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2546)  ไดก้ล่าวถึง การเปลียนแปลงทาง
การเมือง  การปกครอง และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
มุ่งเนน้ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบา้นเมืองโดยตรงมากขึน แต่ระบบราชการ
ไทยยงัไม่ไดมี้การปรับตวัอยา่งจริงจงั และคงยดึติดกบัลกัษณะความเป็นเจา้ขนุมูลนาย และการทาํงาน
แบบดงัเดิม ทาํให้มีความจาํเป็นทีจะตอ้งเปิดระบบราชการเขา้สู่กระบวนการความเป็นประชาธิปไตย 
(Democratization) มากขึน โดยการยอมรับและให้ประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
ความคิดเห็นร่วมปฏิบติังาน และการตรวจสอบผลการดาํเนินงาน 

จากทีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นได้ว่า การบริหารจดัการทีดี เป็นเรืองของการปรับเปลียน
แนวคิดเกียวกับการบริหารภาครัฐใหม่ เพือรองรับกระแสโลกาภิวตัน์ เมือมีการประกาศใช้
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทาํให้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ใหม่จาก 14 กระทรวง 13 ทบวง เป็น 20 กระทรวง และให้สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) เป็นหน่วยงานขบัเคลือนการปฏิรูประบบราชการ ปรับปรุงวิธีการ
บริหารราชการให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั เพืออาํนวยความสะดวกและตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของประชาชน โดยเฉพาะองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะตอ้งยึดถือเป็นแนวปฏิบติั เพือ
จะไดมี้ส่วนช่วยส่งเสริมให้การพฒันาชุมชนมีความเขม้แข็งและยงัยืน เพราะองค์การบริหารส่วน
ตาํบล เป็นองค์กรปกครองทอ้งถินทีใกล้ชิดกบัประชาชนมากทีสุด มีศกัยภาพในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้
อยา่งแทจ้ริง 

 

2. แนวคิดและทฤษฎเีกียวกบัการพฒันาชุมชน 
 

ชุมชนเป็นแหล่งทรัพยากรทีเป็นรากฐานของการพฒันาทงัปวง ชุมชนเป็นหน่วยสังคม
พนืฐานทีประกอบดว้ยครอบครัวเป็นหน่วยสังคมทีเล็กทีสุด ชุมชนแต่ละชุมชนมีภูมิปัญญาทอ้งถิน
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และลกัษณะเฉพาะทีโดดเด่นและหลากหลายมีศกัยภาพและพลงัอาํนาจทียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่ง
เต็มที ดังนันการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมเพือการพึงพาตนเองให้มีพลงัอาํนาจในการตดัสินใจ
กาํหนดชะตาชีวติตนเอง จึงเป็นวิถีทางและจุดหมายของการพฒันาชุมชน การทาํงานพฒันาทียึดคน
เป็นศูนยก์ลางของการพฒันา จะตอ้งคาํนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม ซึงเป็นองคป์ระกอบหนึงใน
หลักการบริหารจดัการทีดี องค์การบริหารส่วนตาํบล เป็นองค์กรปกครองท้องถินทีใกล้ชิดกับ
ประชาชน และมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน เพือให้การนําเสนอเนือหานีมีความชัดเจนและ
ครอบคลุม ผูว้ิจยัขอนาํเสนอเนือหาความหมายของการพฒันาชุมชนและแนวคิดเกียวกบัการพฒันา
ชุมชน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

2.1 ความหมายของการพฒันาชุมชน   
เพือให้เขา้ใจความหมายของการพฒันาชุมชน ขอนาํเสนอความหมายของการพฒันา

ชุมชนตามทีองค์การ หน่วยงาน และนักวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน  ได้ให้ความหมายไว้
หลากหลายความหมาย ซึงมีความหมายทีคลา้ยกนั ดงันี  
 ดุนแฮม (Dunham, 1960) กล่าววา่ การพฒันาชุมชน คือ การเปลียนแปลง การสร้างสรรค ์
ปรับปรุงอย่างมีกระบวนการ (Process) และเป็นการเปลียนแปลงอย่างมีโครงสร้างและแบบแผน 
(Planed and Structured Change) หรือมีการกาํหนดทิศทางเป้าหมายทีแน่นอน (Ultimate Goal) ที
อาจเป็นไดท้งัการกระทาํของภาครัฐและภาคเอกชนหรือเป็นความร่วมมือระหวา่งภาครัฐกบัเอกชน 
ทงันีเพือยกระดบัคุณภาพชีวติดา้นต่างๆ ใหดี้ขึน  
 ซอทอย (Sautoy, 1963) กล่าววา่ การพฒันาชุมชนเป็นกระบวนการรวมกาํลงัระหวา่ง
ประชาชนในชุมชนกบัเจา้หนา้ทีของรัฐบาลเพือปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม
ของชุมชนนันๆ ให้เจริญยิงขึนและผสมผสานเขา้เป็นชีวิตของชาติ ทาํให้ประชาชนสามารถอุทิศ
ตนเองเพือความกา้วหนา้ของประเทศชาติไดอ้ยา่งเตม็ที   

  นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2550: 157) กล่าวว่า การพฒันาชุมชน คือ การจดัตงักลุ่มคนใน
ชุมชน เพือจดัการกับปัญหาของตนเอง และเหตุการณ์ทีมีผลกระทบต่อชีวิตและแบบแผนการ
ดาํรงชีวติของคนในชุมชน 

สนธยา พลศรี (2550: 95) กล่าววา่ การพฒันาชุมชน เป็นกระบวนการพฒันาคนและกลุ่ม
คนในชุมชนดว้ยวธีิการพฒันาชุมชนเพือให้มีศกัยภาพเพียงพอและผนึกกาํลงักนัปรับปรุงชีวิตความ
เป็นอยูข่องตนเองและชุมชนตามแผนและโครงการทีร่วมกนักาํหนดดว้ยการใชศ้กัยภาพของชุมชน
อยา่งเตม็ทีและการสนบัสนุนจากภายนอกชุมชนเมือศกัยภาพของชุมชนไม่เพียงพอ 
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                 โกวิทย ์พวงงาม (2553) กล่าวว่า การพฒันาชุมชน คือ การปฏิบติัการอย่างมีระบบและ
ประสิทธิภาพของกลุ่มชน เพือทาํให้มีการเปลียนแปลงสภาพของสังคม เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้ม
ใหดี้ขึน 

   กล่าวโดยสรุป การพฒันาชุมชน หมายถึงกระบวนการทีมุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดีขึน โดยประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา หน่วยงานทีเกียวขอ้งตอ้งประสาน
ความร่วมมือกบัประชาชนในชุมชนนนัๆ ร่วมกนัพฒันาชุมชนทงัในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การมือง 
สิงแวดลอ้ม และสุขภาพ โดยเกิดจากความริเริมขึนของประชาชน อาศยัความร่วมมืออยา่งจริงจงัของ
ประชาชนในการร่วมมือกนัพฒันาโดยการใช้ศกัยภาพของชุมชนอย่างเต็มทีเพือยกระดบัคุณภาพ
ชีวติดา้นต่างๆ ของคนในชุมชนใหดี้ขึน   

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกยีวกบัการพฒันาชุมชน 

 การศึกษาแนวคิดของงานพฒันาชุมชนเป็นสิงสาํคญัและทาํใหน้กัพฒันาชุมชนสามารถ
ทาํงานร่วมกบัประชาชนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  นกัพฒันาชุมชนไดเ้สนอแนวคิดของ
การพฒันาชุมชนไวห้ลากหลายแนวคิด ซึงสามารถอธิบายไดด้งันี (สนธยา พลศรี, 2548: 96-98; 

โกวทิย ์พวงงาม, 2553: 126-130) 
  1.  คน  มีความสําคัญมากทีสุด  การพัฒนาชุมชนเชือมันในศักยภาพหรือพลัง

ความสามารถของคน เพราะการดาํรงอยูห่รือการล่มสลายของชุมชน การพฒันาหรือการเสือมถอย
ของชุมชน ขึนอยู่กบัคนในชุมชนเป็นสําคญั จึงตอ้งให้คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาด้วยการ
พฒันาคนใหศ้กัยภาพในการพฒันาตนเองและชุมชน ร่วมกนัสร้างมาตรฐานในการดาํรงชีวิตหรือมี
คุณภาพชีวติทีดี มีความพร้อมทีจะพฒันาชุมชนของตนเอง 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นหัวใจของงานพฒันาชุมชน การพฒันาชุมชนเป็น
การให้คนในชุมชนไดเ้ขา้ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติังาน ร่วมประเมินผลและ
ร่วมรับผลประโยชน์ทีเกิดขึน 

 3. การพึงตนเองของชุมชน จากความเชือในศกัยภาพและพลงัความสามารถของชุมชน
แนวคิดของการพฒันาชุมชนจึงเชือมนัวา่การเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนและชุมชน
นนั ทาํให้คนสามารถทีจะพฒันาชุมชนไดด้ว้ยตนเอง สามารถสร้างชุมชนให้มีความเขม้แข็งและ
พึงตนเองได ้
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 4. การใชท้รัพยากรในชุมชน ผลประโยชน์ในการพฒันาชุมชนใดยอ่มเกิดขึนแก่ชุมชน
นนั ดงันันจึงตอ้งใช้ทรัพยากรต่างๆ ของชุมชน เช่น คน เงิน วสัดุ อุปกรณ์ ทุนทางสังคม และ
ทรัพยากรต่างๆ ไม่พงึพาชุมชนอืนๆ ในการพฒันาชุมชนของตนเอง 

 5. การริเริมของประชาชนในชุมชน การพฒันาชุมชนตอ้งเกิดจากความตอ้งการทีแทจ้ริง
ของประชาชนในชุมชน โดยประชาชนเป็นผูริ้เริมในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา จดัทาํแผนและ
โครงการไม่ใช่ถูกกาํหนดโดยบุคคลหรือหน่วยงานนอกชุมชน 

  6. ขีดความสามารถของชุมชนและรัฐบาล การพฒันาชุมชนมุ่งเน้นให้ดาํเนินการโดย
คนและทรัพยากรในชุมชนเป็นสําคญั เพราะรัฐบาลมีขีดความสามารถจาํกัดทังด้านบุคลากร 
งบประมาณและระบบการบริหาร ส่วนชุมชนมีขีดจํากัดในเรืองความไม่พร้อมของคนและ
ทรัพยากรทีใช้ในการพฒันาไม่เพียงพอ ดังนัน การดาํเนินงานพฒันาชุมชนจึงต้องคาํนึงถึงขีด
ความสามารถของชุมชนและรัฐบาล 

 7. การร่วมมือกนัระหว่างรัฐกบัประชาชน การพฒันาชุมชนจะประสบความสําเร็จได้
ตอ้งเกิดจากการการร่วมมือกนัระหวา่งรัฐบาลกบัประชาชน ไม่ปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึงรับผิดชอบ
เพียงฝ่ายเดียว 

 8. การพฒันาแบบบูรณาการ การพฒันาชุมชน ตอ้งดาํเนินการไปพร้อมๆ กนั หลายๆ 
ดา้น จะมุ่งเพียงดา้นใดดา้นหนึงไม่ไดเ้พราะกิจกรรมการในการการพฒันาชุมชนมีหลายกิจกรรม 
การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ตอ้งสอดคลอ้งและเป็นแนวทางเดียวกนัเพือประหยดัแรงงาน งบประมาณ
และเวลาทีใช ้

9. ความสมดุลในการพฒันา การพฒันาชุมชนตอ้งดาํเนินการไปพร้อมกนัทุกดา้น ไม่มุ่ง
เรืองใดเรืองหนึงโดยเฉพาะ เพราะทุกกิจกรรมมีการเกียวขอ้งกนัอยา่งใกลชิ้ดจึงตอ้งคาํนึงถึงความ
สมดุลในการพฒันา เช่น ความสมดุลระหวา่งการพฒันาคนกบัสิงแวดลอ้ม ความสมดุลระหวา่งการ
พฒันาวตัถุกบัการพฒันาจิตใจของคน 

10.  การพฒันาทียงัยนื การพฒันาชุมชนเป็นการศึกษาภาคชีวติ คือ มีลกัษณะเป็นการให้
การศึกษาแก่ประชาชนทุกเพศทุกวยัอยา่งต่อเนืองกนัไปตลอดชีวติ  

การพฒันาชุมชนจึงมีลกัษณะทีเป็นกระบวนการ เป็นวิธีการ เป็นโครงการ และเป็น
กระบวนการทางสังคม ซึง แซนเดอร์ส (Sanders, 1975) ไดอ้ธิบายไว ้ดงันี  

1. การพฒันาชุมชนเป็นกระบวนการ (Process) คือ มีการดาํเนินงานสัมพนัธ์กนัอย่าง
เป็นขนัตอนต่อเนืองกนัเป็นลาํดบัจะขาดขนัตอนใดขนัตอนหนีงไม่ได ้
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2. การพฒันาชุมชนเป็นวิธีการ (Method) เพือพฒันาคน กลุ่มและองค์กรด้วย การให้
การศึกษาชุมชน และการจดัระเบียบสังคม จึงตอ้งกาํหนดวตัถุประสงค์และวิธีการดาํเนินงานให้
ชดัเจน 

3. การพฒันาชุมชนเป็นโครงการ (Program) คือ มีการเตรียมการไวล่้วงหน้าโดยเน้น
ความคิดริเริมของชุมชน การสนบัสนุนส่งเสริมศกัยภาพของคนในชุมชน การมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน การสนบัสนุนจากรัฐบาล และการประสานงานระหวา่งบุคคลและหน่วยงานทีเกียวขอ้งเป็น
ตน้ 

4. การพฒันาชุมชนเป็นกระบวนการทางสังคม (Movement) ซึงเกียวขอ้งกบัการแพร่
ระบาดทางอารมณ์อนัก่อให้เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชน การพฒันาชุมชนจึง
ตอ้งใชแ้รงจูงใจกระตุน้เร่งเร้าให้ประชาชนมีความตืนตวัเคลือนไหวอยูต่ลอดเวลา ไม่เฉือยชาหรือ
ทอ้ถอยแต่มีส่วนในกิจกรรมการพฒันาอยา่งต่อเนือง จนการพฒันาชุมชนประสบความสาํเร็จ 

 กล่าวโดยสรุป การพฒันาชุมชนเป็นกระบวนการในการเปลียนแปลงทีมีแผน ในทางที
ดีขึนทงัในดา้นปัจเจกบุคคลและวตัถุ โดยการเปลียนแปลงนนัตอ้งมาจากประชาชนในชุมชนเป็นผู ้
ริเริมและแกปั้ญหาของชุมชนเอง ทงันีเพือพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ไปสู่เป้าหมาย คือ 
การพึงตนเองได ้ดงันนั วิธีการทีจะทาํให้ประชาชนเกิดสิงดงักล่าวได ้คือ วิธีการให้การศึกษา  การ
ฝึกให้ประชาชนรู้จักวิ ธีการคิดแก้ปัญหา  รู้จ ักกําหนดปัญหา  การใช้ข้อมูลหลายๆ  ด้านมา
ประกอบการพิจารณาตดัสินใจหาทางเลือกทีเหมาะสมในการแกปั้ญหา และอีกประการคือ การทาํ
ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตนเองไดโ้ดยวิธีการจดัตงักลุ่มและพฒันา
กลุ่ม องค์กรและอาสาสมคัร เพือฝึกให้ประชาชนรู้จกัการวางแผนร่วมกนั  และการทีกลุ่มหรือ
องคก์ร จะประสบผลสําเร็จได้นนัตอ้งมีผูน้าํทีมีความสามารถในการเป็นผูริ้เริมแกนนาํชาวบา้นให้
เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา เพราะฉะนนัการพฒันาผูน้าํจึงมีความจาํเป็นและสําคญัอย่างยิงต่อ
ความเขม้แขง็ของชุมชน  
 

2.3 หลกัการพฒันาชุมชน   
 องค์การสหประชาชาติ ได้ประมวลหลกัการพฒันาชุมชนจากประสบการณ์ในหลาย
ประเทศทีดาํเนินงานแลว้ประสบความสําเร็จ และเป็นหลกัการพฒันาชุมชนทีนิยมใชก้นัโดยทวัไป  
มีหลกัการ 10 ประการ ดงันี (สนธยา พลศรี, 2548 : 100)  
  1. การพฒันาทีตอบสนองความตอ้งการอนัแทจ้ริงของประชาชนในชุมชน จากการริเริม
ของประชาชนและเริมจากโครงการง่ายไปสู่โครงการทียากขึนตามลาํดบั 
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 2. เป็นโครงการอเนกประสงค์ตอ้งอาศยัความร่วมมือของนักวิชาการหลายสาขาวิชา
และผูที้เกียวขอ้งหลายฝ่าย 

 3. การเปลียนแปลงเจตคติของประชาชนในชุมชนไปพร้อมๆ กบักิจกรรมดา้นอืนๆ 

 4. การใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนอยา่งเต็มทีเพือสร้างพลงัชุมชน 
และองคก์รของประชาชนขึน 

 5. การคน้หาและพฒันาผูน้าํชุมชนในด้านต่างๆ ตามลกัษณะของกิจกรรมและความ
จาํเป็นของแต่ละชุมชน 

 6. การยอมรับในสถานภาพ บทบาทของสตรีและเยาวชน โดยเปิดโอกาสให้เขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนให้มากทีสุด เพราะสตรีและเยาวชนมีผลต่อการขยายตวัของงานและ
การรับช่วงของงานพฒันาชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 7. การพฒันาชุมชนจะประสบความสําเร็จอยา่งเต็มทีได ้ถา้รัฐบาลมีความพร้อมและให้
การสนบัสนุนอยา่งจริงจงั 

 8. มีนโยบายและการวางแผนทุกระดบัตงัแต่ระดบัประเทศถึงระดบัทอ้งถิน โดยการ
บริหารงานในทุกระดบั จะตอ้งมีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง 

 9. การสนับสนุนให้องค์กรของภาคเอกชน องค์การอาสาสมัครต่างๆ ทงัในระดับ
ทอ้งถิน ระดบัชาติ และนานาชาติ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา 
 10. การวางแผนให้เกิดการพฒันาพร้อมๆ กนั ทงัในระดบัทอ้งถิน และระดบัชาติ หรือ
ระดบัประเทศ  
 หลกัการพฒันาชุมชน นอกจากยึดถือหลกัการพฒันาชุมชนขององคก์ารสหประชาชาติ
แลว้ นกัพฒันาชุมชนยงัไดป้รับเปลียนให้เหมาะสมกบัสภาพพืนฐานของสังคมไทย ซึงมีหลกัการ
สาํคญั ดงันี (สนธยา พลศรี, 2548 : 100) 
 1. หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการทีประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพฒันาชุมชนในทุกขนัตอน คือ ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมแกไ้ข
ปัญหา ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลของการพฒันา ทงัในรูปของบุคคล กลุ่มและองคก์รอย่างแทจ้ริง 
และด้วยความสมคัรใจ เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน และเจ้าของงานพฒันาชุมชน ซึงเป็น
พนืฐานสาํคญัในการดาํเนินงานพฒันาชุมชนใหป้ระสบความสาํเร็จ 

 2. หลกัการพึงตนเองของชุมชน หลกัการพฒันาชุมชนทีสําคญัประการหนึง คือ การ
พึงตนเองของชุมชน ตามศกัยภาพหรือพลังความสามารถทีมีอยู่ในชุมชน ทงัศกัยภาพของคน 
ทรัพยากร และทุนต่างๆ ของชุมชนดว้ยการพฒันาให้ประชาชนมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 
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และพฒันาชุมชนไดด้ว้ยตนเอง เพราะเป็นผูรู้้สภาพปัญหาทีแทจ้ริงในชุมชนมากกวา่ผูอื้น และตอ้ง
ดาํรงชีวติอยูใ่นชุมชนนานกวา่ผูอื้น การพึงตนเองไดข้องชุมชนช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ทาํให้
คนและชุมชนมีความเขม้แขง็ สามารถดาํรงรักษา และพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งยงัยนื 

 3. หลกัการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มและองค์กร กลุ่มและองคก์รเป็นศูนยก์าลางของการ
ดาํเนินงานพฒันาชุมชน เป็นแหล่งกลางของการร่วมคิดร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั และ
ร่วมกนัรับผิดชอบ เป็นผนึกพลงัความรู้ ความสามารถของชุมชน ทาํให้เกิดศกัยภาพ หรือพลงังาน
ในการพฒันาชุมชนอยา่งเตม็ที สนบัสนุน ส่งเสริม หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน และหลกัการ
พึงตนเองของประชาชน 

 4. หลกัการคน้หาและพฒันาผูน้าํ ผูน้าํในการพฒันาชุมชนเป็นผูที้มีความรู้ความสามารถ 
ยอมรับในหลกัการของระบอบประชาธิปไตย มีบุคลิกภาพเด่นเป็นพิเศษเป็นทียอมรับนบัถือของคน
ในชุมชน ผูน้าํทอ้งถินจึงเป็นผูท้าํหนา้ทีประสานงานการพฒันาชุมชนไดดี้ และเป็นพลงัสําคญัทีทาํ
ใหก้ารพฒันาชุมชนประสบความสาํเร็จ 

 5. หลกัประชาธิปไตยในการดาํเนินงาน ปรัชญาและความคิดของระบอบประชาธิปไตย 
กบัปรัชญาและแนวความคิดของการพฒันาชุมชนเป็นหลกัการเดียวกนั คือ กิจกรรมการพฒันา
ชุมชนตอ้งเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพือประชาชนในชุมชนดว้ยความสมคัรใจ ไม่ใช่
ถูกบงัคบั ทุกคนมีโอกาสทีจะแสดงความคิดเห็นไดเ้ท่าเทียมกนั และไดรั้บประโยชน์จากการพฒันา
เท่าเทียมกนั 

 6. หลักการประสานงาน การพฒันาชุมชนมีบุคคล กลุ่ม และองค์กรเกียวข้องเป็น
จาํนวนมาก การดาํเนินงานพฒันาชุมชนจึงตอ้งใช้การประสานงานเป็นหลกัการทีสําคญั ทงัการ
ประสานพืนที ประสานคน ประสานหน่วยงาน ประสานทรัพยากร ประสานแผนและโครงการ 
ประสานผลประโยชน์ทีเกิดขึนตงัแต่เริมตน้จนกระทงัการพฒันาสินสุดลง การประสานงานช่วยใน
การแบ่งภาระหน้าทีรับผิดชอบ และสร้างความร่วมมือรับผิดชอบในกิจกรรมร่วมกนั ทาํให้การ
พฒันาชุมชนดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 7. หลกัการจดัการชุมชน คือ ให้ผูน้าํและคนในชุมชนเรียนรู้ในหลกัการบริหารจดัการ
ชุมชนของตนร่วมกนัดาํเนินการบริหารจดัการชุมชน สามารถศึกษาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา จดัทาํ
แผนและโครงการ ดาํเนินงานพฒันาชุมชน ประเมินผล สรุปบทเรียนในการดาํเนินงานได้ด้วย
ตนเอง 
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 8. หลกัการบูรณาการ เป็นการผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ ของการพฒันาชุมชน ให้
เป็นเอกภาพ เพือสร้างศกัยภาพ หรือพลงัในการพฒันา ทาํให้การพฒันามีเป้าหมายร่วมกนั ดาํเนิน
ไปในทิศทางเดียวกนั ประสบความสาํเร็จร่วมกนั 

 9. หลกัการพฒันาแบบองค์รวม เป็นการพฒันาชุมชนทีดาํเนินการพฒันาองคป์ระกอบ
ต่างๆ ของชุมชนไปพร้อมๆ กนั เพราะองค์ประกอบต่างๆ ของชุมชนมีความเชือมโยงสัมพนัธ์กนั 
การพฒันาส่วนใดส่วนหนึงเพียงส่วนเดียวไม่สามารถทาํใหชุ้มชนทงัหมดพฒันาได ้

 10. หลักการพัฒนาแบบยงัยืน การพฒันาชุมชนต้องไม่ทําลายสิงแวดล้อมทัง
สิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทางวฒันธรรม แต่สนบัสนุนส่งเสริมให้สิงแวดลอ้มและ
ชุมชนดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมนัคงถาวรหรือยงัยนืไม่ล่มสลายไปไดง่้าย ๆ 

 11. หลกัการใชว้ฒันธรรมชุมชน วฒันธรรมเป็นสิงทีประชาชนยอมรับและนาํมาปฏิบติั
ในชีวิตประจาํวนัจนกลายเป็นวิถีชีวิตของชุมชน  วฒันธรรมเกิดจากการกระทาํหรือผลงานของ
มนุษย ์ทงัทีเป็นวฒันธรรมทางวตัถุ และวฒันธรรมทีไม่ใช่วตัถุ วฒันธรรมบางอยา่งเป็นภูมิปัญญา
ของชุมชน คือ เกิดจากสมาชิกในชุมชนเอง วฒันธรรมมีความสําคญัต่อการพฒันาชุมชนมาก เพราะ
การดาํเนินงานพฒันาชุมชนจะไดรั้บความร่วมมือหรือถูกต่อตา้นจากประชาชนหรือไม่ มากน้อย
เพียงใดและจะประสบความสําเร็จหรือไม่นัน ขึนอยู่กับความสอดคล้องหรือความขัดแยง้กับ
วฒันธรรมของชุมชนเป็นสาํคญั 

 12. หลกัการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชน การเรียนรู้ในการงานพฒันาชุมชนคือ การเรียนรู้
ร่วมกนัของคนในชุมชน ทงัการแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์ของคนในชุมชนและการเรียนรู้สิง
ใหม่ๆ จากภายนอกชุมชน 

 13. หลักการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน นอกจากชุมชนจะเกิดการเรียนรู้
ร่วมกนัแลว้ การเชือมโยงการเรียนรู้ของคนในชุมชนตอ้งดาํเนินการในลกัษณะเครือข่ายเพราะทาํ
ใหร้ะบบการเรียนรู้ของชุมชนมีประสิทธิภาพมากยงิขึน 

 14. หลกัการขยายผล โครงการและกิจกรรมการพฒันาชุมชนทีประสบความสําเร็จใน
ชุมชนใดชุมชนหนึงเป็นองคค์วามรู้ของชุมชนนนั ควรนาํไปแลกเปลียนเรียนรู้กบัชุมชนอืนๆ เพือ
เป็นแนวทางในการประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัชุมชน 

 15. หลกัการสมทบ การพฒันาชุมชนมุ่งทีจะให้ชุมชนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาโดย
ใชป้ระชาชนและทรัพยากรในชุมชนเป็นสาํคญั 
 นอกจากนี   นิรันดร์ จงวฒิุเวศย ์(2550: 47) กล่าวถึง หลกัการพฒันาชุมชน ไวว้า่ 
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 1. เริมตน้ทีประชาชน  ยนืจุดเดียวกบัประชาชน มองโลก มองชีวิต มองปัญหาจากทศันะ
ของประชาชน เพือให้เขา้ใจปัญหา  ความต้องการของประชาชนเพือให้เขา้ถึงชีวิต จิตใจของ
ประชาชน 

 2. ทาํงานร่วมกบัประชาชน (ไม่ใช่ทาํงานให้แก่ประชาชนเพราะจะทาํให้เกิดความคิดมา
ทวงบุญทวงคุณจากประชาชนในภายหลงั การทีจะทาํให้ประชาชนเขา้ใจปัญหาของตนเอง และมี
กาํลงัใจลุกขึนต่อสู้กบัปัญหา ช่วยกนัคิด ช่วยกนัแกไ้ขปัญหานนั ยอ่มมีหนทางทีจะกระทาํไดโ้ดยไม่
ยากหากเขา้ใจปัญหาและเขา้ถึงจิตใจประชาชน 

 3. ยึดประชาชนเป็นพระเอก  ประชาชนตอ้งเป็นผูก้ระทาํการพฒันาดว้ยตนเอง ไม่ใช่
เป็นผูถู้กกระทาํหรือฝ่ายรองรับขา้งเดียว เพราะผลของการกระทาํการพฒันานนั ตกอยู่ทีประชาชน
โดยตรงประชาชนเป็นผูรั้บโชคหรือเคราะห์จากการพฒันานนั 

 สรุปไดว้า่ หัวใจในการพฒันาชุมชนนนั ตอ้งเริมจากประชาชนในพืนทีเป็นสําคญั โดย
ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขนัตอนของการพฒันา โดยอาศยัหลกัสําคญัหลายประการ เช่น 
หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน หลกัการพึงตนเองของชุมชน หลกัการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม
และองค์กร หลกัการคน้หาและพฒันาผูน้าํ หลกัประชาธิปไตยในการดาํเนินงาน หลกัการจดัการ
ชุมชน หลกัการบูรณาการ หลกัการพฒันาแบบยงัยนื หลกัการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชน และหลกัการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน ดงันนั การพฒันาชุมชนจึงเป็นกระบวนการในการทาํงานกบั
ชุมชน มุ่งทีจะก่อใหเ้กิดความเปลียนแปลงจากภายในตวับุคคล ซึงต่อไปจะกล่าวถึงลกัษณะของการ
พฒันาชุมชน 
    
2.4 ลกัษณะของการพฒันาชุมชน 

เมือพิจารณาจากความหมาย  แนวคิดและหลกัการพฒันาชุมชน พบวา่ การพฒันาชุมชน
มีลกัษณะสาํคญัหลายประการ ดงันี (โกวทิย ์พวงงาม, 2553: 132 ; สนธยา พลศรี, 2458: 104-107)  

1. การพฒันาชุมชนเป็นการดาํเนินงานโดยคนในชุมชน ใชทุ้นและทรัพยากรในชุมชน
เป็นสาํคญั ไม่พงึพาบุคคลหรือทรัพยากรนอกชุมชนเพียงฝ่ายเดียว นอกจากมีความจาํเป็นจริงๆ คือ 
เมือเกิดขีดความสามารถของชุมชนเท่านนั  

2. เป็นการร่วมมือกนัระหว่างคนในชุมชนดว้ยกนั คนในชุมชนกบัหน่วยงานของรัฐ
หรือคนในชุมชนกบัภาคเอกชน เพือส่งเสริมสนบัสนุนให้การพฒันาชุมชนประสบความสําเร็จตาม
ขีดความสามารถทีมีอยู ่
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 3.  การพฒันาชุมชนเกิดจากความตงัใจและการกระทาํของมนุษยต์ามแผนและโครงการ
ทีกาํหนดขึน ไม่ใช่เกิดขึนเองตามธรรมชาติ 

 4. การพฒันาชุมชนเป็นการพฒันาคุณภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการพฒันาตนเองและบุคคลอืนและสิงแวดลอ้ม เพือนาํไปใชใ้นการยกระดบัคุณภาพชีวิตของตน
และชุมชนตามมาตรฐานทีตอ้งการ  

 5. เป็นกระบวนการให้การศึกษาตลอดชีวิต การพฒันาชุมชนใชก้ารศึกษาเป็นเครืองมือ
ในการเรียนรู้และพฒันาคนในชุมชนทุกช่วงชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน มีความพร้อมทีจะรองรับ
การพฒันาและดาํรงชีวติอยูใ่นชุมชนอยา่งมีความสุข 

 6. การพฒันาชุมชนเป็นกระบวนการจดัองค์กรหรือกลุ่ม เพราะการพฒันาชุมชนเป็น
การผนึกกาํลงัของคนในชุมชนเขา้ดว้ยกนั เพือให้เกิดศกัยภาพหรือพลงัของชุมชนและนาํมาใชใ้น
การพฒันาชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกหรือคนในชุมชนในทุกขนัตอน ตงัแต่การร่วม
ศึกษาปัญหาของชุมชน วิเคราะห์ปัญหา สรุปบทเรียนทีผา่นมา จดัทาํแผนโครงการ ร่วมปฏิบติังาน
และติดตามประเมินผล ซึงเป็นปัจจยัสําคญัทีทาํให้คนในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน รัก
หวงแหนชุมชนและร่วมกนัพฒันาชุมชน 

 7. การพฒันาชุมชนมีลกัษณะเป็นการบูรณาการ คือ การผสมผสานองคป์ระกอบต่างๆ 
ของชุมชนและการพฒันาชุมชนไวด้ว้ยกนัไม่แยกออกเป็นส่วนๆ 

 8. การพฒันาชุมชนเป็นการพฒันาแบบยงัยืน คือ การพฒันาทีตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนในปัจจุบนั โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออนาคต คือ ไม่ทาํลายทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม
ให้หมดไป รักษาสืบทอดกิจกรรมการพฒันาไปยงัคนรุ่นต่อไปโดยไม่สินสุด หรือเป็นการพฒันา
คุณภาพของมนุษยแ์ละสังคมใหส้อดคลอ้งกลมกลืนกบัธรรมชาติและวฒันธรรมของชุมชน 

  9. การพฒันาชุมชนมีลกัษณะเป็นประชาธิปไตย เพราะการพฒันาชุมชนเป็นของคนใน
ชุมชนดาํเนินการโดยคนในชุมชน เพือคุณภาพชีวิตทีดีของคนในชุมชน เป็นการให้สิทธิเสรีภาพ 
อิสรภาพ เสมอภาพ และภราดรภาพแก่ชุมชน เช่นเดียวกบัระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเป็นผูก้าํหนดวิถีการดาํรงชีวิตของตนเองและชุมชน เป็นการดาํเนินงาน
โดยกลุ่มคนส่วนใหญ่ของชุมชน 

 10. การพฒันาชุมชนเป็นการนาํยทุธศาสตร์หรือกลวธีิต่างๆ มาใช ้เช่น การให้การศึกษา
แก่ชุมชน การใชต้วันาํการเปลียนแปลง การเปลียนแปลงเจตคติ การสร้างผูน้าํ การสร้างกลุ่ม การ
เสริมสร้างทกัษะและความสามารถในดา้นต่างๆ การจดัระเบียบทางสังคม เป็นตน้ การพฒันาชุมชน
จึงตอ้งเลือกวธีิการหรือผสมผสานวธีิการมาใชใ้นการพฒันาใหเ้หมาะสม 
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 11. การพฒันาชุมชนมีลกัษณะเป็นการบริหารจดัการ คือ การพฒันาชุมชนเกียวขอ้งกบั
ปัจจยัต่างๆ เป็นจาํนวนมาก จึงตอ้งมีการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ ทงัการบริหารจดัการคน 
กลุ่ม องคก์ร ทรัพยากร แผนและโครงการ เป็นตน้ 

 12. มีลกัษณะเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ คือ คนในชุมชนร่วมกนัแลกเปลียนความรู้และ
ประสบการณ์เกียวกบัเรืองของชุมชนอยา่งสมาํเสมอ มีศูนยก์ลางในการบริหารจดัการชุมชนร่วมกนั 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ลกัษณะของการพฒันาชุมชน มีความคล้ายกับหลกัการพฒันา
ชุมชน คือ เป็นการพฒันาชุมชนแบบบูรณาการ และ การพฒันาอยา่งยงัยืน โดยเป็นการดาํเนินงาน
โดยคนในชุมชน ใชทุ้นและทรัพยากรในชุมชนเป็นสําคญั เป็นการร่วมมือกนัระหวา่งคนในชุมชน
ดว้ยกนั เป็นการบริหารจดัการแบบบูรณาการ เป็นประชาธิปไตย มีเครือข่ายการเรียนรู้ และการ
พฒันาชุมชนเป็นการพฒันาแบบยงัยืน คือ การพฒันาทีตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใน
ปัจจุบนั โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออนาคต 

 
2.5 เป้าหมายของการพฒันาชุมชน 
 การพฒันาชุมชนมีเป้าหมายสําคญั 2 ประการ คือ การพฒันาคนให้มีความสุข และการ
พฒันาชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ ดงันี (สนธยา พลศรี, 2548: 111) 
 1. การพฒันาคนให้มีความสุข คือ ให้เป็นคนทีมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความสุข สงบ 
จิตใจเยือกเย็น อารมณ์แจ่มใส มันคง ไม่มีความเครียด มีเมตตากรุณา เอืออาทรต่อผูอื้น รู้จ ัก
ประมาณตน มีความพอเพียง มองโลกแง่ดี มีสุขภาพแขง็แรง เป็นตน้ 

 2. การพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แข็ง ชุมชนทีเขม้แขง็มีลกัษณะ ดงันี  
  2.1 มีจิตสํานึกชุมชน คือสมาชิกสํานึกวา่ตนเองเป็นเจา้ของชุมชน มีความตงัใจทีจะ

รับผิดชอบปัญหาต่างๆ ร่วมกบับุคคลอืนๆ อย่างเท่าเทียมกนั และสมานฉันท์ ยอมรับในศกัยภาพ 
ของกนัและกนั ยอมรับในความหลากหลายของสมาชิก เป็นตน้ 

  2.2 มีจิตวิญญาณชุมชน คือ สมาชิกมีความจงรักภกัดีต่อชุมชน อุทิศตนเพือชุมชน 
หวงแหนชุมชน มีสิงยึดเหนียวร่วมกนั เช่น ศาสนา เครือญาติ ความมีจิตวิญญาณชุมชนทาํให้เกิด
ความยินดีมีความสุข มุ่งมนั และเกิดพลงัอย่างมหาศาล เป็นพลงัทีทาํให้คน และชุมชนมีความสุข
ร่วมกนั มีความพร้อมทีจะรวมพลงักนัเพือพฒันาชุมชนของตนต่อไป  

  2.3 เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้คือสมาชิกร่วมกนัเรียนรู้ หรือเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม มี
ความตืนตวัอยู่ตลอดเวลา รู้ข่าวคราวในดา้นต่างๆ ทงัทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีองค์ความรู้
เกียวกบัชุมชนของตน ทีเป็นผลจากการปฏิบติัหรือประสบการณ์ทีไดรั้บร่วมกนั เป็นกระบวนการ
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เรียนรู้ทีนาํไปสู่การตดัสินในร่วมกนัผ่านการแลกเปลียนขอ้มูล และความคิดร่วมกนั นาํไปใช้ใน
การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของการพฒันาชุมชนร่วมกนั 

  2.4 มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง คือ สมาชิกรวมตวักันอย่างเหนียวแน่นด้วยจิตสํานึก
ชุมชน และจิตวญิญาณชุมชนผนึกกาํลงักนัเป็นกลุ่ม และองคก์รเพือร่วมกนัแกไ้ขปัญหา และพฒันา
ชุมชน 

2.5 มีการจดัการชุมชนทีดี คือ สมาชิกของชุมชนมีความสามารถในการจดัการตนเอง 
กลุ่ม และชุมชนได ้วางแผน จดักระบวนการดาํเนินงาน และประเมินผลการพฒันาชุมชมไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2.6 มีเครือข่ายชุมชน คือ มีกระบวนการเชือมโยงสมาชิกในกลุ่ม และองคก์รชุมชน
ต่างๆ เขา้ดว้ยกนัดว้ยระบบการสือสารทีมีประสิทธิภาพ ทาํใหเ้กิดการรวมจิตสํานึก และจิตวิญญาณ
ของสมาชิก และองค์กรชุมชนต่างๆ ให้มีพลงัเขม้แข็งร่วมกนัเรียนรู้ และพฒันาชุมชนจนประสบ
ความสาํเร็จ 

2.7 มีภาวะผูน้าํชุมชน ผูน้าํในการพฒันาชุมชนเป็นผูป้ระสานความคิดของสมาชิก 
ไม่ผูกขาดความคิด หรือเป็นเจา้ของชุมชนเพียงผูเ้ดียว พร้อมทีจะเรียนรู้ แลกเปลียนขอ้มูล และ
ความคิดเห็นกับผูอื้น ผนึกตวัเองเข้ากับชุมชนได้อย่างแนบแน่น ร่วมทาํประโยชน์เพือชุมชน 
สามารถเชือประสานสมาชิก กลุ่ม และองคก์รชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.8 เป็นชุมชนทีพึงตนเองได ้คือ สมาชิกของชุมชนมีความเขม้แข็งพอทีจะช่วยเหลือ 
หรือพึงตนเองได ้ทงัในทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม และวฒันธรรม ทงัในยามปกติ 
และเมือประสบกบัภาวะวกิฤตต่างๆ ทาํใหส้ามารถดาํรงรักษาชุมชนเอาไวไ้ด ้

2.9 เป็นชุมชนสงบสุข ชุมชนเข้มแข็งเป็นผลสืบเนืองมาจากการพฒันาคนให้มี
คุณภาพ มีคุณธรรม และมีความสุข เมือคนมารวมกนัเป็นชุมชน และสร้างชุมชนให้สงบสุขแล้ว 
ชุมชนก็มีความเขม้แขง็ไม่เบียดเบียนผูอื้น บรรลุเป้าหมายของการพฒันาชุมชน 

2.10 เป็นชุมชนทียงัยืน ชุมชนเข้มแข็งเป็นชุมชนทีไม่ทาํลายสิงแวดล้อม และ
ทรัพยากรต่างๆ ใหห้มดสินไป แต่ดาํรงรักษาสิงแวดลอ้ม ทงัสิงแวดลอ้มธรรมชาติ สิงแวดลอ้มทาง
วฒันธรรม และทรัพยากรต่างๆ ของชุมชนไวไ้ด ้แลว้สืบทอดต่อไปใหลู้กหลานไม่ล่มสลายโดยง่าย 

สรุปไดว้า่ เป้าหมายของการพฒันาชุมชน คือ การทาํให้ประชาชนมีความสุขและทาํให้
ชุมชนมีความเขม้แขง็ สามารถพงึตนเองได ้มีการบริหารจดัการชุมชนทีดี เพือใหเ้ป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ มีการตืนตวัตลอดเวลา รับรู้ขอ้มูลรอบดา้นไดแ้ก่ ดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิงแวดลอ้ม
และสุขภาพ มีความคิดร่วมกนัในการพฒันาชุมชน 
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3.  แนวคิดเกยีวกบัการปกครองส่วนท้องถิน 
 

 รัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2550 นบัเป็นรัฐธรรมนูญทีให้ความสําคญัต่อการปกครองทอ้งถิน
อย่างมาก ไดบ้ญัญติัให้รัฐตอ้งกระจายอาํนาจให้ทอ้งถินพึงตนเองและตดัสินใจในกิจการทอ้งถินได้
เอง ให้ทอ้งถินมีความเป็นอิสระในการกาํหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล และในการบริหาร
จดัการเรืองต่างๆ ดว้ยตนเอง รวมทงัให้มีกฎหมายกาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน และกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน ผูว้ิจยัจึง
ไดท้าํการศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

3.1 ความหมายของการปกครองท้องถิน 

 ความหมายของการปกครองท้องถิน มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายหรือคาํ
นิยามไว ้ซึงคาํนิยามเหล่านนัมีหลกัการทีสาํคญัคลา้ยคลึงกนั สามารถพิจารณาไดด้งันี 

 วิท (Wit, 2002) การปกครองทอ้งถิน หมายถึง องคก์ารทีมีอาณาเขตแน่นอน มีประชากร
ตามหลกัทีกาํหนดไวมี้อาํนาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลงัของตนเอง มีสภาทอ้งถินทีมี
สมาชิกไดรั้บการเลือกตงัจากประชาชน 

 เคียรเนย ์(Kearney, 2010) การปกครองทอ้งถิน หมายถึงหน่วยการปกครองทีรัฐจดัตงัขึน
และใหอ้าํนาจปกครอง มีสิทธิตามกฎหมาย และมีองคก์รทีจาํเป็นในการปกครองเพือปฏิบติัหนา้ทีให้
สมความมุ่งหมายของการปกครองทอ้งถินนนัๆ 

       วฒิุสาร ตนัไชย (2547: 12) การปกครองทอ้งถิน หมายถึง การปกครองทีรัฐบาลกลางหรือ
ส่วนกลางไดก้ระจายอาํนาจไปให้หน่วยการปกครองทอ้งถิน ซึงเป็นองค์กรทีมีสิทธิตามกฎหมาย มี
พนืที และประชากรเป็นของตนเอง ประการสําคญัองคก์รดงักล่าวจะตอ้งมีอาํนาจอิสระในการปฏิบติั
อยา่งเหมาะสม 

 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2547: 22)  การปกครองทอ้งถิน หมายถึง การปกครองซึง
ราชการส่วนกลางไดม้อบอาํนาจในการปกครองและบริหารกิจการให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถินในขอบเขตอาํนาจหนา้ทีและพืนทีของตนทีกาํหนดไวต้ามกฎหมาย  โดยมีความเป็นอิสระ
ตามสมควร โดยไม่ตอ้งอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนกลางเป็น
เพียงหน่วยคอยกาํกบัดูแลให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินดาํเนินกิจการไปดว้ยความเรียบร้อย หรือ
อีกนยัหนึง การปกครองส่วนทอ้งถิน คือการกระจายอาํนาจของราชการส่วนกลาง เพือให้ประชาชน
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ในท้องถินนันๆ ได้ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซึงเป็นอิสระ ต่างหากจากการ
ปกครองของราชการส่วนกลาง ทีใหอ้าํนาจแก่ประชาชนในทอ้งถินไดป้กครองตนเอง 

 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้  สรุปไดว้่า การปกครองทอ้งถินมีอาํนาจอิสระในการ
ปฏิบติัหน้าทีตามความเหมาะสม อาํนาจของทอ้งถินจะแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของความ
เจริญและความสามารถของประชาชนในท้องถินนัน  ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมในการ
ปกครองทอ้งถินและหน่วยการปกครองทอ้งถินมีสิทธิตามกฎหมายทีจะดาํเนินการปกครองตนเอง  
 

3.2 ความสําคัญของการปกครองท้องถิน 
      โกวทิย ์พวงงาม (2553: 33)  กล่าวถึง ความสาํคญัของการปกครองทอ้งถิน ดงันี  
      1. การปกครองทอ้งถินถือเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเป็น
สถาบนัฝึกสอนการเมืองการปกครองให้ประชาชน ทาํให้เกิดความคุน้เคยในการใชสิ้ทธิและหน้าที
พลเมือง อนัจะนาํมาสู่ความศรัทธาเลือมใสในระบอบประชาธิปไตย 

        2. การปกครองทอ้งถินเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 

 3. การปกครองทอ้งถินจะทาํให้ประชาชนรู้จกัการปกครองตนเอง เพราะเปิดโอกาสให้
ประชาชนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึงจะทาํให้ประชาชนเกิดสํานึกในความสําคญัของตนเอง
ต่อทอ้งถิน ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรค ปัญหา และช่วยกนัแกไ้ขปัญหาของทอ้งถินของตน 

 4. การปกครองทอ้งถินสามารถตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถินตรงเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ 

 5. การปกครองทอ้งถินจะเป็นแหล่งสร้างผูน้าํทางการเมือง การบริหารของประเทศใน
อนาคต 

 6. การปกครองทอ้งถินสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการพฒันาชนบทแบบพงึตนเอง  
 
3.3  ความหมายของการกระจายอาํนาจสู่ท้องถิน  
 ธเนศวร์ เจริญเมือง (2535: 60-61) มีแนวคิดหรือทศันะต่อการกระจายอาํนาจวา่ หมายถึง 
ระบบการบริหารประเทศทีเปิดโอกาสให้ทอ้งถินต่างๆ มีอาํนาจในการจดัการดูแลกิจการหลายๆ 
ดา้นของตนเอง ไม่ใช่ปล่อยให้รัฐบาลกลางรวมศูนยอ์าํนาจในการจดัการดูแลกิจการแทบทุกอย่าง
ของท้องถิน กิจการทีท้องถินมีสิทธิจัดการดูแล ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค การศึกษาและ
ศิลปวฒันธรรม การดูแลทรัพยสิ์น การดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม ส่วนกิจการใหญ่ ๆ  อย่างทีรัฐบาล
กลางควบคุมไวเ้ด็ดขาดคือ ทหาร และการต่างประเทศ 
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 โกวิทย ์พวงงาม (2552: 37) การกระจายอาํนาจ คือการโอนกิจการบริการสาธารณะบาง
เรืองจากรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนกลางไปให้ชุมชนซึงตงัอยู่ในทอ้งถินต่างๆ ของประเทศ หรือ
หน่วยงานบางหน่วยงานรับผดิชอบจดัทาํอยา่งเป็นอิสระจากองคก์รปกครองส่วนกลาง  
   สรุปไดว้า่ การกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถิน เป็นแบ่งอาํนาจการปกครองไปสู่ทอ้งถิน เพือให้
ทอ้งถิน ในทีนีคือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหมี้อาํนาจในการจดัการกิจกรรมสาธารณะของตนเอง
ดว้ยตนเอง 

 
3.4 รูปแบบของการกระจายอาํนาจ  

  โกวทิย ์พวงงาม (2552: 37) กล่าวถึง การกระจายอาํนาจมี 2 รูปแบบ คือ 
1. การกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถิน หรือการกระจายอาํนาจตามอาณาเขต หมายถึง การมอบ

อาํนาจให้ทอ้งถินจดัทาํกิจการหรือบริการสาธารณะบางเรืองภายในขอบเขตของแต่ละทอ้งถิน และ
ทอ้งถินมีอิสระในการปกครองตนเองพอสมควร 

2. การกระจายอาํนาจตามบริการ หรือการกระจายอาํนาจทางเทคนิค หมายถึงการโอน
กิจการบริการสาธารณะบางกิจการจากรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนกลาง ไปให้หน่วยงานบาง
หน่วยงานรับผดิชอบจดัทาํแยกต่างหากและอยา่งเป็นอิสระ โดยปกติแลว้จะเป็นกิจการซึงการจดัทาํ
ตอ้งอาศยัความรู้ความชาํนาญทางเทคโนโลยแีขนงใดแขนงหนึงเป็นพิเศษ เช่น การสือสาร การผลิต
กระแสไฟฟ้า เป็นตน้ 

 สมคิด เลิศไพฑูรย ์(2550: 29-30) กล่าวถึงหลกัการกระจายอาํนาจ มี 2 ลกัษณะ ดงันี 

1. การกระจายอาํนาจทางพืนที คือ การทีรัฐมอบอาํนาจในการจดัทาํบริการสาธารณะ
ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินจดัทาํ ทงันี การจดัทาํบริการสาธารณะตามทีไดรั้บมอบหมายจะถูก
จาํกดัขอบเขตโดยพืนทีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินนันๆ  เพือตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนในทอ้งถินนนัๆ   

2. การกระจายอาํนาจทางภารกิจหนา้ที หรือการกระจายอาํนาจทางเทคนิค คือการทีรัฐ
มอบอาํนาจในการจดัทาํบริการสาธารณะในบางเรือง ให้แก่องคก์รของรัฐทีจดัตงัขึนโดยเฉพาะเป็น
ผูจ้ดัทาํ  การกระจายอาํนาจทางภารกิจหนา้ทีนีไม่ถือเป็นการกระจายอาํนาจปกครองแต่อยา่งใด เป็น
เพียงการมอบใหอ้งคก์รของรัฐไปจดัทาํบริการสาธารณะ โดยแยกออกมาเป็นนิติบุคคลต่างหากจาก
รัฐ มีทรัพยสิ์นของตนเอง มีผูบ้ริหารของตนเอง โดยนิติบุคคลกระจายอาํนาจนีจะตอ้งอยูภ่ายใตก้าร
กาํกบัดูแลของรัฐเช่นเดียวกนั ซึงมี 2 รูปแบบ คือ รัฐวสิาหกิจและองคก์รมหาชน 
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จากทีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ การกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถิน คือการให้ประชาชนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจดัทาํบริการสาธารณะในทอ้งถินของตนเอง เพราะคนในทอ้งถินนนัจะรู้และเขา้ใจ
ปัญหา สามารถแกปั้ญหาใหต้รงกบัความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน 

   
3.5 ทฤษฎเีกยีวกบัการปกครองท้องถิน 
 โกวิทย ์พวงงาม (2553: 39) กล่าวว่า หัวใจของการปกครองทอ้งถินนนั คือคาํถามทีว่า 
การปกครองทอ้งถินมีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัระบอบประชาธิปไตย การจดัสรรอาํนาจระหว่าง
องค์กรปกครองท้องถินกับรัฐบาลกลางควรเป็นอย่างไร และการปกครองท้องถินมีความเป็น
ประชาธิปไตยเพียงใด  แนวคิด ทฤษฎีวา่ดว้ยการปกครองทอ้งถิน มีผูใ้ห้ความคิดเห็นทีแตกต่างกนั
ถึง 3 สาํนกั ดงันี 

1. สํานกัทีคดัคา้นการปกครองตนเองของทอ้งถิน โดยเห็นว่าการปกครองทอ้งถินนนั
เป็นหลักการทีขดัขวางระบอบประชาธิปไตยทีมีการเลือกตงั ไม่ควรอนุญาตให้มีการปกครอง
ทอ้งถินเกิดขึนได ้จากฐานคิดดงักล่าวไดส่้งผลต่อระบบการบริหารประเทศว่าควรเป็น ระบบการ
รวมศูนยอ์าํนาจไวที้ส่วนกลาง 

2. สํานกัทีอนุญาตให้มีการปกครองทอ้งถินได ้แต่ตอ้งมีการควบคุมจากรัฐบาลกลาง
อย่างมาก  เห็นวา่หลกัการประชาธิปไตยไดแ้ก่ การปกครองโดยเสียงขา้งมาก และความเสมอภาค
นัน ไม่อาจตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของการปกครองท้องถินได้เพราะการปกครองท้องถินมี
ลกัษณะคบัแคบเห็นแก่ทอ้งถินเป็นหลกั มีแนวโน้มจะเป็นแบบคณาธิปไตยและมีลกัษณะฉ้อฉล
อาํนาจ นกัคิดในสํานกันีคือ จอร์ช ล็อง โกร (George Long Grow) กล่าววา่ระบบการเมืองแบบ
ระบอบประชาธิปไตยนนัไม่จาํเป็นตอ้งมีการปกครองทอ้งถินก็ได ้เพราะการปกครองทอ้งถินเป็น
เพียงกลไกการบริหารดา้นเทคนิค และไม่จาํเป็นว่าองค์กรปกครองทอ้งถินจะยอมรับค่านิยมแบบ
ประชาธิปไตย เนืองจากองคก์รเหล่านนัอาจจะแตกแยกกนั ไม่นิยมความเสมอภาค และขดัแยง้กบั
เจตนารมณ์ของส่วนรวม นอกจากนี บางทอ้งถินอาจคิดถึงการแบ่งแยกดินแดงออกไปเป็นรัฐอิสระ
อีกดว้ย ทศันะเช่นนีมีผลต่อระบบการบริหารและการจดัการการปกครองทอ้งถินของฝรังเศสก่อนที
จะเกิดการปฏิรูปการปกครองทอ้งถินครังใหญ่ในปี 2525    

3. สํานักทีสาม เห็นว่าระบอบประชาธิปไตยกบัการปกครองทอ้งถินนันเกียวพนักนั
อย่างยิง ประชาชนตอ้งมีเสรีภาพ ประชาชนซึงเสียภาษีตอ้งมีสิทธิมีเสียงในการบริหารบา้นเมือง 
ตอ้งรู้วา่ผูบ้ริหารจะทาํอะไร ผูบ้ริหารควรปรึกษาหารือกบัประชาชนในกิจการสาธารณะต่างๆ และ
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ไม่วา่ประชาชนจะอยูใ่นเมืองหรือหมู่บา้นลว้นตอ้งมีเสรีภาพในการบริหารทอ้งถินเพือผลประโยชน์
ของทอ้งถินเอง   
 สํานกัทีสาม เห็นว่าการปกครองทอ้งถินมีความจาํเป็นในระบอบประชาธิปไตยเพราะ
ช่วยให้คนในทอ้งถินต่างๆ ไดเ้สนอปัญหาและหาทางแกไ้ข ซึงงานเช่นนีไม่อาจให้รัฐบาลกลางทาํ 
จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) ให้ความเห็นว่า การปกครองทอ้งถินเป็นการศึกษาทาง
การเมือง และเป็นแหล่งสร้างความสามคัคีในทอ้งถิน การปกครองทอ้งถินจึงเป็นปัจจยัอนัดบัตน้ๆ 
ของประชาธิปไตยในทศันะของแพนเทอร์ บริก (Panter Brick) การปกครองทอ้งถินเป็นเงือนไขที
จาํเป็นสําหรับประชาธิปไตยระดบัชาติ เพราะมนัเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ออกความเห็น ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการชุมชนของตนเอง 

 ในทฤษฎีวา่ดว้ยการปกครองสมยัใหม่ ไดว้างหลกัแนวคิดเพือกาํหนดให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน จาํเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบทีสาํคญั 5 ประการ ดงันี (โกวทิย ์พวงงาม, 2552: 40-43) 

1. องค์กรปกครองเหล่านนัตอ้งมีอาณาเขตทีแน่นอนชดัเจน หมายถึง ตอ้งมีอาณาเขต
พนืทีทีแน่นอนชดัเจนเป็นของตวัเอง 

2. องคก์รปกครองเหล่านนัตอ้งมีอาํนาจอิสระ ซึงเป็นอาํนาจอิสระทีอยูภ่ายใตข้อบเขต
การปกครองของรัฐ ในประเทศทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเจริญหรือไดรั้บการพฒันามากแลว้ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินจะมีอาํนาจอิสระ สูงมาก รัฐ ทาํหน้าทีเพียงกาํกบัดูแลการทาํงานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเท่านนั 

3. องค์กรปกครองเหล่านันตอ้งมีสิทธิตามทีกฎหมายรับรอง คือ ตอ้งมีสภาพเป็นนิติ
บุคคล เพืออาํนวยใหก้ารทาํงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมีความคล่องตวัและรวดเร็ว 

4. องคก์รปกครองเหล่านนัตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนในทอ้งถินเขา้มามีส่วนร่วมใน
การปกครองทงัโดยตรงและโดยออ้ม คือ เป็นการปกครองดว้ยคนภายในทอ้งถินเอง คนของทอ้งถิน
เป็นผูมี้บทบาทหลกัในการบริหารจดัการทรัพยากรของตน การกาํหนดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของตน และรวมตลอดไปถึงคนทอ้งถินเป็นผูเ้ลือกตวัแทนของตนเขา้ไปทาํหนา้ทีในการบริหารงาน
ทอ้งถินและใหบ้ริการสาธารณะ 

5. องคก์รปกครองเหล่านนัตอ้งมีองคก์รทีแน่นอนชดัเจนในการบริหารจดัการงานของ
ทอ้งถิน 

จากทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่การปกครองทอ้งถิน ตอ้งมีอาณาเขตทีชดัเจน
มีองค์กรทีแน่นอนชดัเจน มีอาํนาจอิสระ มีระบอบประชาธิปไตย และเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
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ทอ้งถินเขา้มามีส่วนร่วมในการปกครองด้วย โดยรัฐทาํหน้าทีกาํกบัดูแลและจดัตงัเป็นองค์กรนิติ
บุคคล คือองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   
 

. แนวคิดเกยีวกบัองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

 องค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) คือ หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิน มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลและราชการส่วนทอ้งถิน จดัตงัขึนตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 ซึงมีผลใชบ้งัคบัตงัแต่วนัที 2 มีนาคม 2538 เพือให้เกิดความกระจ่างในเรือง
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ขอนาํเสนอความเป็นมา โครงสร้าง แนวคิด เกียวกบัองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลดงัรายละเอียดต่อไปนี 
 
4.1 ความเป็นมาเกยีวกบัองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ประเทศไทยเริมมีรูปแบบการปกครองส่วนท้องถินครังแรก ในปี พ.ศ.2448 โดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ได้ทรงริเริมขึนทีตาํบลท่าฉลอมในรูปแบบสุขาภิบาล    
ต่อมาหลงัจากเปลียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 คณะราษฎร์ไดจ้ดัให้มีการปกครองทอ้งถิน
ในรูปแบบของเทศบาลขึน ในปี พ.ศ. 2498 พณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในขณะนันดํารง
ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ไดเ้ดินทางไปประเทศอเมริกาและ
ยุโรป เห็นว่าประชาชนในทอ้งถินมีการประชุมปรึกษาหารือในการทีจะพฒันาพืนทีของตนซึงผิด
กบัประเทศไทย ทีประชาชนในทอ้งถินไม่มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินของตนเองเลย จึงไดใ้ห้
กระทรวงมหาดไทยจดัตงัสภาตาํบลขึนทวัประเทศภายใน  เดือน กระทรวงมหาดไทยจึงไดมี้คาํสัง
ที 222/2499 ลงวนัที 8 มีนาคม 2499 จดัระเบียบสภาตาํบลขึนและไดป้ระกาศตงัสภาตาํบลขึนทวั
ประเทศจาํนวน 4,000 กว่าแห่ง ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้ตราพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการส่วนตาํบล พ.ศ. 2499 ขึนด้วย เพือจดัตงัตาํบลทีเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึนเป็นองค์การ
บริหารส่วนตาํบล  เป็นองคก์รนิติบุคคลรูปแบบหนึง โดยมีกาํนนัเป็นประธานนบัวา่เป็นการจดัตงั
องค์กรนิติบุคคลในระดบัตาํบล เพือให้ประชาชนได้เรียนรู้และฝึกฝนปฏิบติัประชาธิปไตยทงั
ประเทศขึนเป็นครังแรก และเป็นการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถิน (บุญเสริม นาคสาร, 2543: 42) 
 ดงันนัในการทีจะกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถินให้ประชาชนไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมใน
การปกครองตนเองอยา่งแทจ้ริง อนัจะเป็นรากฐานของการปกครองตนเองซึงจะนาํไปสู่ความสําเร็จ
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้  รัฐบาลจะต้องให้โอกาสประชาชนได้เรียนรู้ถึง
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คุณประโยชน์และความจาํเป็นของการปกครองส่วนทอ้งถินทีมีต่อวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชน 
รูปแบบการปกครองทอ้งถินทีสําคญัยิงรูปหนึงทีนกัวิชาการไดใ้ห้ความสําคญัมากในฐานะทีเป็น
สถาบนัหลกัของการพฒันาระบอบประชาธิปไตยของไทยคือ สภาตาํบล  ทงันีเพราะจะเป็นการ
กระจายอาํนาจไปสู่ประชาชนเป็นการพฒันาการปกครองขนัพืนฐาน และสภาตาํบลเป็นองคก์รทีจะ
ช่วยกระตุน้ให้ประชาชนในทอ้งถินตืนตวัในเรืองสิทธิและหน้าที สามารถพฒันาจิตสํานึกความ
รับผิดชอบในการปกครองได้เป็นอย่างดี แต่ก็ประสบปัญหาความไม่พร้อมในด้านต่างๆ หลาย
ประการ เช่น รายไดแ้ละบุคลากรเนืองจากทอ้งถินไม่มีฐานภาษี และเก็บภาษีบาํรุงทอ้งทีไดน้อ้ย จน
ในทีสุดก็ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัที 326 ตามประกาศวนัที 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 
และใหจ้ดัระเบียบการบริหารในตาํบลมีรูปแบบเดียวคือ “สภาตาํบล”   

ในปี พ.ศ. 2537  พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2537  ได้
ประกาศให้มีผลบงัคบัใชใ้นวนัที 2 มีนาคม พ.ศ. 2538  (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที 111 ตอนที 53 ก. 
ลงวนัที 2 ธนัวาคม 2537) ไดย้กฐานะสภาตาํบลทีเขา้หลกัเกณฑ์ตามทีกฎหมายกาํหนดครังแรกเมือ 
พ.ศ. 2538 จาํนวน 617 แห่ง ครังทีสอง พ.ศ.2539 จาํนวน 2, 143 แห่ง ครังทีสาม พ.ศ. 2540 จาํนวน 
3,637 แห่ง และครังทีสี พ.ศ. 2542 จาํนวน 350 แห่ง  รวมทงัสินจาํนวน 6,747 แห่ง  และไดมี้การ
แกไ้ขปรับปรุงกฎหมายเพิมเติมจนถึง ฉบบัที 5 พ.ศ. 2546  องค์การบริหารส่วนตาํบล เป็นองค์กร
ปกครองทอ้งถินอีกรูปแบบหนึงทีมีขนาดเล็กและมีพืนทีครอบคลุมส่วนใหญ่ของประเทศอยูใ่กลชิ้ด
กบัประชาชน  และมีอิสระในการดาํเนินงานบริหารจดัการด้านการเงินและการคลงั รวมทงัการ
บริหารงานบุคคลของอบต. นนัๆ (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน, 2547 : 39) 
                 ปัจจุบนั มีองค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) จาํนวนทงัสิน 5,335 แห่ง (ขอ้มูลพืนฐาน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ประจาํปี 2557 โดยส่วนวิจยัและพฒันาระบบ รูปแบบโครงสร้าง กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน, 2557) 
 

4.  โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)    
 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน (2546: 5)  โครงสร้างองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาม
พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537  และแกไ้ขเพิมเติมถึงปัจจุบนั 
(ฉบบัที 5) พ.ศ. 2546 ประกอบดว้ยฝ่ายนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (Chief Executive of The 

Tambon Administration Organization : CEO.)  กบัฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล นบัตงัแต่
วนัที 22 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบนัมีโครงสร้างองคก์ารบริหารองคก์รดงันี 
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 2.1 นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล ประกอบด้วยนายก อบต. ทีมาจากการเลือกตงั
โดยตรงจากประชาชน 1 คน และนายก อบต. อาจแต่งตัง รองนายก  อบต. ได้ไม่เกิน 2 คน 
เลขานุการนายก อบต. อาจแต่งตงัได ้  คน 

 2.2 สภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. ทีมาจากการ
เลือกตงัหมู่บา้นละ 2 คน จดัให้มีการแต่งตงัประธานสภา อบต. 1 คน รองประธานสภา อบต.  คน 
และเลขานุการสภา อบต. 1 คน ทีมาจากปลัด อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. โดยการเลือกของ
สมาชิกสภา อบต. นนัๆ 

 ทงันี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน ไดจ้ดัแบ่งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ออกเป็น 3 
ชนั โดยใชร้ายไดเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่ง ดงันี (บูฆอรี ยหีมะ, 2550) 

1. องค์การบริหารส่วนตาํบลขนาดใหญ่ เป็น องค์การบริหารส่วนตาํบล ทีมีเกณฑ์
รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุนมากกวา่ 20 ลา้นบาทขึนไป 

2. องค์การบริหารส่วนตาํบลขนาดกลาง เป็น องค์การบริหารส่วนตาํบล ทีมีเกณฑ์
รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุนตงัแต่ 6 ลา้น ถึง 20 ลา้นบาท 

3. องค์การบริหารส่วนตาํบลขนาดเล็ก เป็น องค์การบริหารส่วนตาํบล ทีมี เกณฑ์
รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุนไม่เกิน 6 ลา้นบาท 
 
4.3 อาํนาจหน้าทขีององค์การบริหารส่วนตําบล 
                4.3.1 อาํนาจหน้าทีตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 
2537 และทีแกไ้ขเพิมเติมจนถึงฉบบัที 5 พ.ศ. 2546 กาํหนดอาํนาจหนา้ทีให้องค์การบริหารส่วน
ตาํบลจะตอ้งทาํ (มาตรา 67) และอาํนาจหนา้ทีทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจเลือกทาํบางกิจกรรม
ก็ได ้(มาตรา 68) ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 มาตรา 67 อาํนาจหนา้ทีทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะตอ้งทาํ  มีดงันี 

1. จดัใหมี้และบาํรุงทางนาํและทางบก 

 2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางนาํ ทางเดิน และทีสาธารณะ รวมทงัการกาํจดั
ขยะมูลฝอยและสิงปฏิกลู 

 3. ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 

 4. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 6. คุม้ครอง ดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
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 7. บาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิน 

 8. ปฏิบติัหนา้ทีอืนตามทีทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจาํเป็นและสมควร 

 มาตรา 68 อาํนาจหน้าทีองค์การบริหารส่วนตาํบลอาจเลือกทาํตามความจาํเป็นของ
ทอ้งถิน มีดงันี 

1. ใหมี้นาํเพือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 

2. ใหมี้การบาํรุงไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอืน 

3. ใหมี้และบาํรุงรักษาทางระบายนาํ 
4. ใหมี้และบาํรุงสถานทีประชุม การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 

5. ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

6. ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว 

7. บาํรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

8. การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 

9. หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

10. ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 

11. กิจการเกียวกบัการพาณิชย ์

12. การท่องเทียว 

13. การผงัเมือง 

 4.3.2 อาํนาจหนา้ทีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและ
ขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 กาํหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจและหน้าทีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพือประโยชน์
ของประชาชนในทอ้งถินของตนเอง ดงันี 

 1. การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถินของตนเอง 

 2. การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางบก ทางนาํ และทางระบายนาํ 
3. การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และทีจอดรถ 

4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอืนๆ 

5. การส่งเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ 

6. กิจการพาณิชย ์ และการส่งเสริมการลงทุน 

7. การส่งเสริมการท่องเทียว 
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8. การจดัการศึกษา 
9. การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 

10. การบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวฒันธรรมอนัดีของ
ทอ้งถิน 

11. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเกียวกบัทีอยูอ่าศยั 

12. การจดัใหมี้และบาํรุงสถานทีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

 13. การส่งเสริมกีฬา 
14. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

15. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน 

16. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 

17. การกาํจดัขยะมูลฝอย สิงปฏิกลู และนาํเสีย 

18. การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัวและการรักษาพยาบาล 

19. การจดัใหมี้และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

20. การควบคุมการเลียงสัตว ์

21. การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสัตว ์

22. การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยัโรงมหรสพ 
และสาธารณสถานอืนๆ 

23. การจดัการ การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ทีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิงแวดลอ้ม 

24. การผงัเมือง 

25. การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร 

26. การดูแลรักษาทีสาธารณะ 

27. การควบคุมอาคาร 

28. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

29. การรักษาความสงบเรียบร้อย 

30. การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

31. กิจการอืนทีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถินตามทีคณะกรรมการประกาศ
กาํหนด 
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 ทังนี หน้าทีดังกล่าวทัง  31 ข้อข้างต้นสามารถดําเนินการครอบคลุมงานบริหาร
สาธารณะโครงสร้างพืนฐานสังคมและการพฒันาคุณภาพชีวติ  ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

หน้าทีขององค์การบริหารส่วนตาํบลในการจดัระบบบริการสาธารณะจาํแนกตาม
โครงสร้างพืนฐานสังคม  

1. จดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางบก ทางนาํและทางระบายนาํ 
2. จดัใหมี้การควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้มและทีจอดรถ 

3. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอืนๆ การสาธารณูปการ 

4. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดั และการจดัการเกียวกบัทีอยูอ่าศยั 

5. จดัใหมี้และบาํรุงรักษาสถานทีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

6. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบา้นเมือง 

7. การกาํจดัมูลฝอย สิงปฏิกลู และนาํเสีย 

8. จดัใหมี้การควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

9. การควบคุมการเลียงสัตว ์

10. จดัใหมี้การควบคุมการฆ่าสัตว ์

11. การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามยั โรงมหรสพ 
และสาธารณสถานอืนๆ 

12. การผงัเมือง 

13. การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร 

14. การดูแลรักษาทีสาธารณะ 

15. การควบคุมอาคาร 

16. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

17. กิจการอืนใดทีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถินตามทีคณะกรรมการ
กาํหนด 

 หน้าทีขององค์การบริหารส่วนตาํบลในการจดัระบบบริการสาธารณะจาํแนกตามการ
พฒันาคุณภาพชีวติ 

1. การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถินของตนเอง 

2. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 

3. การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน 

4. การส่งเสริมการท่องเทียว 
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5. การจดัการศึกษา 
6. การสังคมสงเคราะห์ การพฒันาคุณภาพชีวติ สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 

7. การบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 

8. ภูมิปัญญาทอ้งถินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิน 

9. การส่งเสริมกีฬา 
10. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

11. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน  
12. การสาธารณสุข การอนามยั ครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
13. การจดัการ การบาํรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม ้ทีดินทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิงแวดลอ้ม 

14. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม ละสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

             จะเห็นไดว้่า หน้าทีขององค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) ในการพฒันาชุมชน มีทงัการ
พฒันาด้านโครงสร้างพืนฐานทางสังคมและการพฒันาคุณภาพชีวิต โดยตอ้งพฒันาควบคู่กนัไป
เพือให้ก่อเกิดความสมดุลในทุกๆ ด้าน และเพือประโยชน์สุขของประชาชน รวมทงัตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนในพืนทีใหไ้ดม้ากทีสุด  นอกจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) จะ
มีอาํนาจหนา้ทีตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537  และทีแกไ้ข
เพิมเติมจนถึงฉบบัที 5 พ.ศ. 2546  ยงัตอ้งบริหารงานโดยใชห้ลกัเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ. 2546 โดยเฉพาะหมวด 5 การลดขนัตอนการ
ปฏิบติังาน และหมวด 7 การอาํนวยคงามสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
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4.4 องค์การบริหารส่วนตําบลกบัการพฒันาชุมชน 
                  การพฒันาชุมชน คือการปรับปรุง เปลียนแปลงชุมชนให้ดีขึนกวา่เดิม โดยประชาชนกบั
ขา้ราชการตอ้งประสานทาํงานร่วมกนั ขา้ราชการคือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ทาํหนา้ทีดูแลและ
บริหารจดัการกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ในชุมชน เพือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนให้
ไดม้ากทีสุด  และเพือประโยชน์สุขของประชาชน การส่งเสริมการบริหารจดัการทีดีให้เกิดขึนใน
กระบวนการทาํงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จึงมิใช่เป็นการสังการตามลาํดบัชนั แต่จะตอ้ง
สร้างความเขา้ใจและทาํงานร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการริเริมและปรับปรุงระบบวิธีการ
ทาํงานใหเ้ป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการทีดีอยา่งต่อเนือง อาจจะตอ้งอาศยัเวลาและความร่วมมือ
จากทุกๆ ฝ่าย ซึงปัญหาการบริหารงานพฒันาชุมชน งานของกระทรวง ทบวง กรม การทาํงานที

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล คณะผูบ้ริหาร 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เลือกจาก
สมาชิกสภาสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

เสนอใหน้ายอาํเภอแต่งตงั 

ประธานสภา อบต. 

รองประธานสภา อบต. 

เลขานุการสภา อบต. 

1. นายก อบต. 1 คน 

2. รองนายก อบต. 2 คน 

สาํนกังานปลดั อบต. 
และส่วนต่างๆ ของ อบต. 

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล      
  มาจากการเลือกตงั 

  1. สมาชิกหมู่บา้นละ 2 คน 

  2. อบต. ใดมี 2 หมู่บา้น   
      ใหมี้สมาชิกหมู่บา้นละ 3 คน 

  3. อบต. ใดมี 1 หมู่บา้น                 
      ใหมี้สมาชิกหมู่บา้นละ  6 คน 

องคป์ระกอบ 

ภาพที 1 โครงสร้างองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหาร     
               ส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 (รวมแกไ้ขเพิมเติมถึงฉบบัที 5 พ.ศ.2546) 
ทีมา : โกวทิย ์พวงงาม. (2552). การปกครองท้องถินไทย หลกัการและมิติใหม่ในอนาคต. พิมพค์รัง

ที 7. กรุงเทพฯ: วญิ ูชน, 258. 
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ซาํซ้อน และบางครังมีการโยนงานซึงกนัและกนัอยู่เสมอ ขาดความร่วมมือประสานงานระหว่าง
ประชาชนกบัขา้ราชการ หรือขา้ราชการกบัขา้ราชการดว้ยกนั ทาํให้ยากแก่การพฒันาชุมชน สิงที 
ทา้ทายองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในขณะนีคือ การปรับกลยุทธ์ ทศันคติ วิธีคิด วิธีการทาํงานของ
บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหไ้ปสู่การเป็นราชการยุคใหม่โดยยึดถือหลกัการบริหารจดัการ
ทีดีเป็นแนวทางในการบริหาร ซึงองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีหนา้ทีตราขอ้บญัญติั ซึงเป็นระเบียบ 
กฎหมายของทอ้งถินโดยยึดหลกัความเป็นธรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบกบัมี
การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนือง โดยไม่เลือกปฏิบติั เช่น การจดัเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึงครอบคลุมทุกภาคส่วนไม่เวน้แมแ้ต่ผูบ้ริหาร มีการจดัเวทีประชาคม เพือรับ
ฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความตอ้งของชุมชน มีการจดัสรร
งบประมาณในการพฒันาต่างๆ อยา่งเป็นธรรมและทวัถึง นอกจากนนั นภดล ขนัธมาลา (2550: 23) 
มาตรา 16  แห่ง พ.ร.บ.กาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน พ.ศ. 2542 กาํหนดให้องค์การบริหารส่วนตาํบล ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พฒันาทอ้งถิน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จะตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นอยา่งนอ้ย ไดแ้ก่ 

1. จดัทาํแผนพฒันา ทงัแผนพฒันา 5 ปี  และแผนพฒันาประจาํปี โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการคิดและกาํหนดการจดัทาํแผนพฒันาโดยร่วมเสนอปัญหา ความตอ้งการและร่วม
เสนอโครงการ/กิจกรรมเพือการพฒันา 

2. มีส่วนร่วมในการจดัซือ จดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

3. ประชาชนมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

4. ประชาชนมีสิทธิในการเสนอข้อบัญญัติ เพือให้สภาองค์การบริหารส่วนตาํบล
พิจารณาออกขอ้บญัญติัตาํบล 

5. ประชาชนมีสิทธิถอดถอนผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ทีมี
ความประพฤติเสือมเสียได้ตาม พระราชบญัญติัว่าด้วยการลงคะแนน เพือถอดถอนสมาชิกสภา
ทอ้งถินหรือผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2542 

จากทีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ การพฒันาชุมชนเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนให้มีความรู้ มีความสามารถในการพฒันาตนเองและบุคคลอืน   เพือนําไปใช้ในการ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนตามมาตรฐานทีตอ้งการ เพือให้คนในชุมชนอยู่ดีมีสุข 
สามารถพึงตนเองได้ อนัจะส่งผลให้คนในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน รักและหวงแหน
ชุมชนและร่วมกนัพฒันาชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็และยงัยนื 
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5. แนวคิดเกยีวกบัการปฏิบัติทเีป็นเลศิ 
 

 การปฏิบติัทีเป็นเลิศ เป็นแนวทางในการนาํพาองค์กรหรือหน่วยงานไปสู่ความสําเร็จ
ผูว้ิจ ัยจึงทาํการศึกษาแนวคิดเกียวกับการปฏิบติัทีเป็นเลิศ  โดยขอนําเสนอเนือหาความหมาย 
วตัถุประสงคใ์นการจดัทาํแนวทางการปฏิบติัทีเป็นเลิศ และการดาํเนินงานเกียวกบัการปฏิบติัทีเป็น
เลิศ โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

5.   ความหมายของการปฏิบัติทเีป็นเลศิ            
บุญดี  บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช  (2545: 10-11) ให้คาํจาํกดัความของการ

ปฏิบติัทีเป็นเลิศ คือ การปฏิบติัทงัหลายทีสามารถก่อให้เกิดผลทีเป็นเลิศหรือกล่าวอีกนยัหนึงของ
ผูเ้ขียนเองวา่ “เป็นการคน้พบวิธีการทาํงานทีผูป้ฏิบติังานไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริงในการพฒันา
คุณภาพ ทาํให้บรรลุผลลพัธ์ทีตอบสนองความคาดหวงัของผูเ้กียวขอ้ง และเป้าหมายขององค์กร
อยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํใหอ้งคก์รนนัประสบความสาํเร็จและกา้วสู่ความเป็นเลิศ” 

วนัทนา เมืองจนัทร์ และเต็มจิต  จนัทคา (2548: 12) กล่าววา่ วิธีการจดัการความรู้อยา่ง
ง่าย คือ การแลกเปลียนเรียนรู้จากวิธีการทาํงานแบบการปฏิบติัทีเป็นเลิศ องค์ประกอบสําคญั
ประการหนึงของการจดัการความรู้ คือ การมีฐานขอ้มูลเกียวกบัวิธีปฏิบติัทีเป็นเลิศของหน่วยงาน
ต่างๆ ทีมีผลงานดีเด่นเป็นทียอมรับในด้านต่างๆ  เช่น ด้านแนวคิด กระบวนการวางแผน การ
ดาํเนินงานตามแผน การประเมินผล และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีการเผยแพร่วิธีปฏิบติังาน
ทีเป็นเลิศ  เพือให้หน่วยงานอืนไดน้าํไปปรับใช้ ซึงเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
และวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ. 2546 ในมาตรา 11 ระบุวา่ “ส่วนราชการมีหนา้ทีพฒันา
ความรู้ในส่วนราชการ เพือใหมี้ลกัษณะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่งสมาํเสมอ” 

             บูรชยั  ศิริมหาสาคร (2548)  การปฏิบติัทีเป็นเลิศ  คือ วิธีปฏิบติัทีเป็นเลิศ ในการทาํสิง
ใดสิงหนึงใหส้าํเร็จ ซึงเป็นผลมาจากการนาํความรู้ไปปฏิบติัจริง แลว้สรุปความรู้และประสบการณ์
นนั เป็นแนวปฏิบติัทีดีทีสุดของตนเอง  

สมพร เพชรสงค ์(2548) การปฏิบติัทีเป็นเลิศ เป็นวธีิการทาํงานทีดีทีสุดในเรืองนนัๆ ซึง
อาจจะเป็นระบบการบริหาร เทคนิควิธีการต่างๆ ทีทาํให้ผลงานบรรลุเป้าหมายระดบัสูงสุด ดงันนั 
การปฏิบติัทีเป็นเลิศ จึงไม่ใช่เป็นแค่เพียงวิธีการทาํงานทีดี แต่เป็นการทาํงานทีดีกวา่หรือดีทีสุด ซึง
มีทงัการทาํงานในเชิงระบบบริหารและเทคนิควธีิการต่างๆ ทาํใหผ้ลงานนนับรรลุเป้าหมายสูงสุด 
 กล่าวโดยสรุป การปฏิบติัทีเป็นเลิศ หมายถึง วิธีการทาํงานทีดีทีสุดในเรืองนนัๆ ซึงอาจ
เป็นการบริหาร วิธีการปฏิบติังาน โดยมีผลงานดีเด่นและเป็นทียอมรับในด้านต่างๆ  เช่น ด้าน
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แนวคิด กระบวนการวางแผน การดาํเนินงานตามแผน การประเมินผล และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ทงันีจกัตอ้งมีการเผยแพร่วธีิปฏิบติังานทีเป็นเลิศ  เพือใหห้น่วยงานอืนไดน้าํไปปรับใช ้
  

5.2 วตัถุประสงค์ในการจัดทาํแนวทางการปฏิบัติทเีป็นเลศิ 
  สมพร เพชรสงค์ (2548) การปฏิบติัทีเป็นเลิศเป็นพลงัทีช่วยกนัยกระดับความคิด มี

มุมมองทีแตกต่าง  หลากหลาย  ยอมรับมุมมองทีแตกต่างจากมุมมองของตนได้ดีขึน  ซึงมี
วตัถุประสงคใ์นการจดัทาํแนวทางการปฏิบติัทีเป็นเลิศ ดงันี  

5.2.1 เพือเป็นการนาํเสนอกรณีตวัอยา่งทีประสบความสาํเร็จ  
5.2.2 เพือเป็นส่วนหนึงในการจดัการกบัความรู้  
5.2.3 เพือเป็นตน้แบบหรือแรงบนัดาลใจให้กบับุคคล องค์กรอืนทีเป้าหมายคลา้ยคลึง

กนั หรืออยูใ่นวงการเดียวกนั  
5.2.4 เป็นการสร้างบรรยากาศการแข่งขนัเพือสร้างคุณภาพงานหรืองานทีมีความเป็น

เลิศ  
 

5.3 การดําเนินงานการปฏิบัติทเีป็นเลศิ 
 การจดัทาํแนวทางในการปฏิบติังานทีเป็นเลิศ มีดงันี (บุญดี  บุญญากิจ และกมลวรรณ  

ศิริพานิช, 2545: 11 ; สถาบนัวจิยัพฒันาเพือการเรียนรู้, 2547: 2) 
 5.3.1 การเตรียมการ หมายถึงการกาํหนดกรอบหรือแนวทางในการศึกษา กาํหนดเกณฑ์
ในการวเิคราะห์ผลงานหรือแหล่งขอ้มูลทีจะจดัทาํแนวทางการปฏิบติัทีเป็นเลิศ การกาํหนดรูปแบบ
หรือกรอบการเขียน รวมถึงรูปแบบการนําเสนอตลอดจนการเตรียมทีมงาน ซึงประกอบด้วย 
หวัหนา้ทีม ผูเ้ขียน ผูถ่้ายภาพ เป็นตน้ 
 5.3.2 การเลือกกรณีศึกษา หมายถึง การพิจารณาเลือกหน่วยงานหรือผูที้มีผลงานเป็นเลิศ 
หรือมีผลงานทีประสบความสําเร็จเป็นทียอมรับ การศึกษาผลงานจาํเป็นต้องมีข้อมูลทียืนยนั
ความสําเร็จอย่างน่าเชือถือ เช่น ผ่านการประเมินตามระบบของโครงการนันๆ ได้รับรางวลัที
เกียวขอ้งกบัเรืองนนั 
 5.3.3 การจดัทาํแผนการปฏิบติัทีเป็นเลิศ ประกอบดว้ย วิธีการเก็บขอ้มูล เครืองมือใน
การเก็บขอ้มูล ระยะเวลา การประสานงาน การวิเคราะห์ข้อมูล การจดัทาํเอกสาร การนาํเสนอ 
ขนัตอนการทาํนันแตกต่างกนัขึนอยู่กบัจุดเน้นแต่ละองค์กรว่าให้ความสําคญักบัขนัตอนใดเป็น
พิเศษ ก็จะย่อยขนัตอนลงรายละเอียดสําหรับเรืองนนัโดยเฉพาะ แต่โดยหลกัแลว้ทุกรูปแบบจะมี



65 

 

 

พืนฐานใกลเ้คียงกนัและยึดถือตามกรอบแนวคิดทีเหมือนกนัคือ แนวคิดการใช้วงจรเดมมิง หรือ 
PDCA Cycle  ซึงประกอบดว้ย P : การวางแผน D : การปฏิบติั C : การตรวจสอบประเมินผล  
A : การปรับปรุงพฒันา เขา้มาใชก้ารกาํหนดรูปแบบของการจดัทาํแนวทางการปฏิบติัสู่ความสําเร็จ 
และอาจนําเทคนิคต่าง ๆ ทีสามารถเลือกมาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทงานของหน่วยงาน เช่น 
(Continuous Quality Improvement : CQI) , (Root Cause Analysis : RCA), (Failure Mode 

Evaluation Analysis : FMEA) อืน ๆ มาช่วยในการดาํเนินงานจนเกิดการปฏิบติัทีเป็นเลิศ 
 5.3.4 การดาํเนินงานการปฏิบติัทีเป็นเลิศนนัใช้กระบวนการจดัการความรู้ เช่น การทาํ
กิจกรรมเรืองเล่าเร้าพลงั ในการถอดบทเรียนจากการปฏิบติังาน  
 เจษฎา  แช่มประเสริฐ (2549: 1-3) กล่าววา่ หากเราใชก้ระบวนการจดัการความรู้ (KM) 

เพือคน้หาวิธีการปฏิบติัทีเป็นเลิศ (Best Practices) อาจใช้กิจกรรมเยียมชมเพือแลกเปลียนเรียนรู้ 
(Site Visit) ดว้ยระบบ Give และ Take เพือให้ง่ายต่อการคน้พบวิธีการปฏิบติัทีดีจนปรากฏเป็น
ความรู้ทีเด่นชดั (Explicit Knowledge) แลว้นาํไปจดัเก็บเป็นฐานขอ้มูลก็จะสามารถแบ่งปันและ
นาํไปใชใ้นการพฒันาองคก์รใหป้ระสบความสาํเร็จและกา้วสู่ความเป็นเลิศ 

 จะเห็นได้ว่า วิธีการปฏิบัติทีเป็นเลิศ หมายถึง การดาํเนินงานแบบเป็นระบบ  เป็น
ขนัตอน เพือใหบ้รรลุเป้าหมายในการทาํงานให้สําเร็จ โดยผูป้ฏิบติังานไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติังาน
จริงแลว้นาํเอาส่วนทีดีมาปรับใชใ้นการพฒันาชุมชนหรือทอ้งถิน เพือทาํให้ชุมชนหรือทอ้งถินนนั
ประสบความสาํเร็จ มีประสิทธิภาพ และกา้วสู่ความเป็นเลิศ 
 

6. แนวคิดเกยีวกบัการถอดบทเรียน 
 

การถอดบทเรียนในงานพฒันาชุมชนเป็นเครืองมืออยา่งหนึงของการพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้ขา้ร่วมและรวบรวมขอ้มูลเชิงประสบการณ์มาสังเคราะห์เป็นองคค์วามรู้  โดยกิจกรรม
การถอดบทเรียนจะส่งเสริมให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเขา้ใจในงานพฒันาชุมชน สร้าง
ความเขม้แข็งให้ชุมชน เพือให้การนาํเสนอเนือหานีมีความชดัเจนและครอบคลุม ผูว้ิจยัขอนาํเสนอ
เนือหาความหมายของการถอดบทเรียนและขนัตอนการถอดบทเรียน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

6.1 ความหมายของการถอดบทเรียน 
            ความหมายของการถอดบทเรียนนัน ได้มีผูใ้ห้ความหมายไวห้ลายความหมายด้วยกัน 
ดงัต่อไปนี 
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  อรศรี งามวิทยพงศ์ (2549: 122) การถอดบทเรียน คือ กระบวนการทบทวน สรุป
ประสบการณ์ทีผ่านมาในแง่มุมต่างๆ เพือให้เห็นถึงรายละเอียดอนัชดัเจนและความรู้ในเหตุปัจจยั
อยา่งเชือมโยงทงัภายในและภายนอก ซึงทาํให้เกิดผลอยา่งทีเห็นอยู่ในปัจจุบนั ไม่วา่ผลนนัจะเป็น
ผลดา้นบวกหรือดา้นลบ  

  ศุภวลัย ์พลายนอ้ย (2551: 16)  การถอดบทเรียน เป็นองคป์ระกอบหนึงของการจดัการ
ความรู้ โดยเป็นกระบวนการดึงความรู้จากการทาํงานออกมาใชเ้ป็นทุนในการบริหารจดัการในเรือง
ทียากหรือซบัซอ้นขึนไปจากเดิม 

เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล (2554: 7) การถอดบทเรียน  คือ  วิธีการจดัการความรู้ทีเน้น
เสริมสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มอย่างเป็นระบบ  เพือสกดัความรู้ฝังลึกในตวัคนและองค์ความรู้ของ
ทอ้งถิน  ออกมาเป็นบทเรียนทีสามารถนาํไปสังเคราะห์เป็นชุดความรู้  คู่มือ  สือรูปแบบต่างๆ 
นอกจากนนัแลว้สิงสําคญัทีสุดไดจ้ากการถอดบทเรียนคือ  ผูร่้วมกระบวนการถอดบทเรียนจะตอ้ง
เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั  อนันาํมาซึงการปรับวิธีคิด  และวิธีการทาํงานทีสร้างสรรค์  และมีคุณภาพ
ยงิขึน 

 กล่าวโดยสรุป  การถอดบทเรียน  หมายถึง  กระบวนการทบทวนความรู้  และเป็น
องคป์ระกอบหนึงของการจดัการความรู้ วธีิปฏิบติั  สรุปประสบการณ์ ในเรืองใดเรืองหนึงทีผา่นมา
อยา่งเป็นระบบ เพือสกดัองคค์วามรู้ออกมาเป็นบทเรียนทีสามารถนาํไปปฏิบติัได ้

 
6.2 ลกัษณะการถอดบทเรียน 
      เพือให้ไดค้วามกระจ่างชดัในเรืองแนวคิดของการถอดบทเรียน ขอนาํเสนอในประเด็น
ทีมีผูก้ล่าวไวด้งัต่อไปนี 

 เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล (2554: 8-10) ไดอ้ธิบาย ลกัษณะการถอดบทเรียนมี  แบบ คือ  

1. การถอดบทเรียนทงัโครงการ เป็นการถอดบทเรียนกระบวนการดาํเนินโครงการทงั
ระบบ โดยพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการตงัแต่ช่วงเริมก่อตวั การวางแผน 
กระบวนการดาํเนินงาน ผลทีเกิดจากโครงการ และจะให้ความสําคญักบัการวิเคราะห์เชิงลึกถึง
ปัจจยัเงือนไขต่างๆ ทีเกียวขอ้ง 

2. การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น การถอดบทเรียนแบบนีจะไม่ให้ความสําคญักบัการ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์เช่นการถอดบทเรียนแบบแรก แต่จะเน้นไปทีประเด็นใดประเด็นหนึงหรือ
กลุ่มประเด็นทีมีความสําคญัต่อการพฒันาการทาํงานโครงการ และต่อการบรรลุผลสําเร็จของ
โครงการในอนาคต 
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การถอดบทเรียนทัง  รูปแบบต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน  คือ  การพัฒนาศักยภาพ
คณะทาํงาน  และการสร้างอนาคตทีดีกวา่ในการทาํงานของภาคประชาสังคม 

 ประโยชน์ทีไดรั้บจากการถอดบทเรียน 
 ระยะสัน 

1. เกิดการปรับปรุงการทาํงาน 

2. การถอดบทเรียนเป็นกระบวนการกลุ่ม  คณะทาํงานทุกคนมีส่วนร่วมอยา่ง
ต่อเนืองทาํใหก้ารขบัเคลือนไปในทิศทางเดียวกนั 

3. แนวทางการทาํงานปรับเปลียนไดท้นักบัสถานการณ์การเปลียนแปลงของ
ชุมชน  และสังคม 

4. ผลการดาํเนินงานโครงการดีขึน 

 ระยะกลาง 

1. เกิดความเชือมนัในการทาํงานและการเผชิญปัญหามากขึน 

2. เกิดความภาคภูมิใจเมือไดเ้ห็นพฒันาการทีดีขึนของโครงการภายหลงัจาก
การนาํบทเรียนไปปรับใช ้

ระยะยาว 

1. เกิดตน้แบบการทาํงานทีดี (Best Practice) 

2. เกิดความเขา้ใจปัญหาการทาํงานอยา่งเป็นระบบ 

3. เกิดการพฒันายทุธศาสตร์การทาํงานในระยะต่อไป 

การถอดบทเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ระดบักลุ่มทีมีโครงสร้างและเป้าหมายชดัเจน  
โดยผูที้มีบทบาทสําคญัประกอบดว้ยบุคคล 5 กลุ่ม คือ ผูป้ระสานงาน ผูร่้วมถอดบทเรียน ผูอ้าํนวย
ความสะดวก ผูช่้วยผูอ้าํนวยความสะดวก  และผูบ้นัทึกบทเรียน  โดยมีรายละเอียดดงันี 

1. ผูป้ระสานงาน  บทบาทสําคญัคือการประสานงานและสร้างความชัดเจนเกียวกบั
วตัถุประสงค ์ และประโยชน์  รวมถึงวนั  เวลา  สถานทีของการจดักิจกรรมถอดบทเรียนให้กบัผูที้มี
ส่วนเกียวขอ้ง 

2. ผูร่้วมถอดบทเรียน  เป็นเจ้าของความรู้และภูมิปัญญา  และเป็นกลุ่มคนทีจะนํา
บทเรียนและข้อเสนอแนะทีได้ไปปฏิบติั  ดงันันบุคคลนีจะต้องเป็นบุคคลทีมีส่วนเกียวข้องกับ
โครงการ  หรือกิจกรรมทีดาํเนินอยู ่ และมีประสบการณ์ตรงเกียวกบัประเด็นทีเราตอ้งการ 

3. ผูอ้าํนวยความสะดวก  บทบาทสําคญัคือการสร้างบรรยากาศการพูดคุยทีเปิดโอกาส
ใหผู้เ้ขา้ร่วมทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็น  ความรู้สึก  และตอ้งสามารถจบัประเด็นและดึงความรู้ทีฝัง
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ลึกอยู่ในตัวผูเ้ข้าร่วมถอดบทเรียน  ทังนีผูเ้ข้าร่วมถอดบทเรียนคนอืนๆ จะได้เรียนรู้และร่วม
แลกเปลียนได ้

4. ผูช่้วยผูอ้าํนวยความสะดวก  เป็นผูช่้วยจบัประเด็น  ดึงประเด็น  รวมถึงตงัคาํถาม  
โดยบุคคลนีควรเป็นคนภายในโครงการทีมีความสนใจในกระบวนการถอดบทเรียน  เพือเป็นการ
พฒันาศกัยภาพคนในพืนทีใหส้ามารถทาํกระบวนการถอดบทเรียนไดใ้นอนาคต 

5. ผูบ้นัทึกบทเรียน  มีบทบาทสําคญัในการเก็บ  รวบรวม  และสังเคราะห์เป็นเอกสาร
เพือเผยแพร่ต่อไป  โดยผูบ้นัทึกบทเรียนจะตอ้งมีทกัษะในการเขียนสรุปและสังเคราะห์ 

 

6.  จุดมุ่งหมายของการถอดบทเรียน      
ธีรศกัดิ อุ่นอารมยเ์ลิศและคณะ (2554: 96-97) การถอดบทเรียนมิใช่กิจกรรมการสรุป

งานโดยทวัไป แต่เป็นการประมวลผลลพัธ์ทีเกิดขึนในมิติต่างๆ จากทศันะมุมมองอนัหลากหลาย
เพือให้ได ้“ความรู้” (บทเรียนจากประสบการณ์จริงทีมีประโยชน์นาํมาพฒันาและปรับปรุงงานให้
กา้วหนา้สอดคลอ้งกบัความเปลียนแปลงของกลุ่ม องคก์รและสภาพแวดลอ้มต่างๆ และเพือพฒันา
บุคลากรทงัหมดทีเกียวขอ้งกบังานนนัให้มีศกัยภาพและความสามารถสูงขึนจากกระบวนการถอด
บทเรียนร่วมกนั การถอดบทเรียนจึงตอ้งให้ได้ทงั “ความรู้” และ “การเรียนรู้” อย่างน้อยทีสุดใน
ระดับของ “ความเข้าใจ (Comprehension)” ทีสามารถเชือมโยงเหตุผลของปัจจัยต่างๆ ในชุด
ประสบการณ์หรือก่อเกิดวิธีคิดใหม่ๆ ของค่านิยมใหม่ทีนาํไปสู่การคิดสร้างสรรคต่์างๆ ทีสามารถ
นาํไปใชป้ระโยชน์ใหม่หรือต่อยอดออกไปอยา่งต่อเนืองได ้

   ในการดําเนินโครงการพัฒนาใดๆ  นัน  สิงที เป็นเป้าหมายสําคัญทีสุดคือ  การ
เปลียนแปลง วิธีคิด (Mode of Thinking) ระบบคุณค่า (Value System) และพฤติกรรม (Behavior) 
ของบุคคลและองค์กรทีบุคคลและกลุ่มบุคคลเกียวข้องอยู่ ทงันีการเปลียนแปลงจะเกิดขึนได้ก็
ต่อเมือบุคคลและกลุ่มบุคคลเหล่านนัเกิดการเรียนรู้ (Learning) ทีแทจ้ริง 

   ปัจจุบนัมีเครืองมือหลายประเภททีถูกพฒันาขึน หรือประยกุตม์ากจากศาสตร์สาขาต่างๆ 
เพือนาํมาพฒันากระบวนการเรียนรู้ เครืองมือหนึงทีกล่าวถึงกนัค่อนขา้งมากในการพฒันาสังคม
ขณะนีคือ กระบวนการถอดบทเรียน (Lesson-Learned) ซึงหมายถึง กระบวนการเรียนรู้เกียวกบั
ปฏิบติัการใดๆ ทีไดด้าํเนินการไปแลว้เพือทีจะแสวงหาแนวทางการดาํเนินงานทีดี จุดแข็งจุดอ่อน
อนันาํไปสู่การหลีกเลียงความผดิพลาดและการซาํรอย 

   การถอดบทเรียนทีมีการดาํเนินการกนัอยา่งแพร่หลายนี ใชว้ิธีวิทยาทีแตกต่างกนัไป มี
ขอ้สังเกตทีน่าสนใจคือ คุณภาพของการถอดบทเรียน รายงานการถอดบทเรียนโครงการพฒันา
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จาํนวนมากในประเทศไทยยงัมีปัญหาดา้นคุณภาพเนืองจากขาดการสังเคราะห์ โดยส่วนใหญ่มกั
เป็นการรวบรวมขอ้มูล (Compile) หรือรายงานคาํให้การอนัเป็นการรวบรวมรายงานเหตุการณ์หรือ
รายงานการประชุมเพือให้ทราบเพียงว่ามีการดาํเนินการสิงใดไปแล้วบา้ง และมกัไม่นาํไปสู่การ
เปลียนแปลงพฤติกรรมใดๆ หลงัจากนนัอยา่งชดัเจน ประโยชน์ทีไดรั้บจึงมีไม่มาก ดงัทีกล่าวกนัวา่ 
“A lesson is not learned unless something changed.” 

สิงทีควรพิจารณาในการถอดบทเรียน ไดแ้ก่ 

1. การเปลียนแปลงทีเกิดขึน หากไม่มีอะไรทีเปลียนแปลงก็ไม่ควรไปแสวงหาคาํตอบ
วา่ไดบ้ทเรียนอะไร 

2. หากมีผลสืบเนืองทีเกิดจากการเปลียนแปลงคลา้ยๆ กนั ตอ้งพยายามตอบให้ไดว้่า 
“อะไรคือสิงทีสาํคญัทีสุด” และ “ทาํไมจึงสาํคญั” 

3. บทเรียนมิใช่ความแตกต่างทีเกิดขึนระหวา่งสิงทีคาดหมายกบัสิงทีเกิดขึนจริง เพราะ
สิงนนัคือ สมมติฐาน บทเรียนจะเกิดขึนก็ต่อเมือมีสิงทีไม่ไดค้าดหมายเกิดขึนอนัแสดงวา่มีบางสิง
บางอย่างทาํให้เกิดความแตกต่างขึน ซึงจะต้องสรุปให้ได้ว่า บางสิงบางอย่างทีทาํให้เกิดความ
แตกต่างนนัก่อใหเ้กิดผลต่อพฤติกรรมอยา่งไร 

 
6.4 ขนัตอนดําเนินการถอดบทเรียน 

ธีรศกัดิ อุ่นอารมยเ์ลิศและคณะ (2554 : 97-98) บทเรียนทีดีอนัไดจ้ากการถอดบทเรียน 
จะตอ้งสามารถอธิบายเหตุการณ์และเงือนไขทีเกิดขึนได ้และคาํอธิบายนนัจะตอ้งมีคุณค่าในการ
นาํไปปฏิบติั มีตวัชีวดัทีดีทีสะทอ้นว่าเกิดอะไรขึน และเกิดการเรียนรู้อะไรในกระบวนการนัน 
บทเรียนทีดีจะไม่ใช่แค่การเล่าเรืองในอดีตเท่านันและไม่ใช่แค่การตังคาํถามว่า “ได้บทเรียน
อะไรบา้งจากการทาํงานทีผ่านมา” แต่จะตอ้งระบุไดว้่า “มีอะไร (What) ใหม่ หรืออะไรคือขอ้มูล
ใหม่” ดว้ย 

 การจดักิจกรรมถอดบทเรียนใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้มีแนวทางปฏิบติัคือ 

1. บรรยากาศของการถอดบทเรียนในตลอดกระบวนการตงัแต่เริมต้นจนเสร็จสิน
จะตอ้งเป็นกนัเอง ไม่เคร่งเครียด เป็นความสัมพนัธ์เชิงสังคม แมผู้เ้ขา้ร่วมมีความหลากหลายแต่ไม่มี
ช่องวา่งหรือความต่างระดบั 

2. ในการเริมตน้กระบวนการ ควรเริมจากการคิดด้านบวก มองเห็นพลงัและอนาคต
ของตนเองและกลุ่ม หากเป็นไปไดค้วรเริมตน้ดว้ยสิงทีซาบซึงประทบัใจ แมแ้ต่การถอดบทเรียนที
เป็นความไม่สําเร็จหรือเป็นปัญหาก็ควรมีกระบวนการกระตุ้นให้ผูเ้ข้าร่วมเห็นประโยชน์ของ
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บทเรียนดงักล่าว มองเห็นถึงพลงัและโอกาสของกลุ่มในการแกไ้ขพฒันาบทเรียนดงักล่าวให้ดีขึน 
เช่น การใหบุ้คคลทีมีประสบการณ์ตรงในการเผชิญวกิฤตและผา่นพน้มาไดด้ว้ยการเปลียนวิธีคิดมา
เล่าตวัอยา่งการคิดเชิงบวก เป็นตน้ 

3. กระบวนการคิดของการถอดบทเรียนต้องใช้ทังการวิเคราะห์หรือคิดแยกส่วน 
เพือให้ผูเ้ขา้ร่วมเห็นถึงเหตุปัจจยัของความสําเร็จ หรือไม่สําเร็จอยา่งชดัเจน  ละเอียด ลึก สามารถ
ถอดประสบการณ์ของตนเองวา่มีเหตุปัจจยัอะไรทีเกียวขอ้งบา้ง และใช้การสังเคราะห์หรือการคิด
เชือมโยงหลอมรวมเหตุปัจจยัต่างๆ นนั ให้เกิดความรู้ความเขา้ใจใหม่ว่าความสําเร็จหรือลม้เหลว
ของกิจการใดๆ เกียวขอ้งกบัเหตุปัจจยัเป็นอนัมากซึงเชือมโยงกนั เช่น ความเขม้แข็งของกลุ่มมาจาก
การมีทุน การจดัการทีดี มีความรู้ และมีความสัมพนัธ์อนัดีของผูเ้กียวขอ้ง ฯลฯ การวิเคราะห์เป็น
การจาํแนกแยกย่อยว่าทุนดงักล่าวนอกจากเงินแลว้มีทุนอืนๆ เช่น ทุนนิเวศ ทุนมนุษย  ์ทุนสังคม  
เป็นตน้ 

4. มีกระบวนการกระตุน้ให้คนทงัหมดมีส่วนร่วมกนัคิดและแสดงความคิดและแสดง
ความคิดเพือให้ไดค้วามคิดทีหลากหลาย แตกต่างมุมมอง การมีส่วนร่วมเป็นช่องทางหนึงทีเอือให้
ผูเ้ขา้ร่วมไม่เบือหน่ายดว้ย อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมจะเกิดขึนไดจ้ะตอ้งใชเ้ครืองมือและวิธีการ
ในการถอดบทเรียนทีหลากหลายเพือให้ผูเ้ขา้ร่วมทีมีความแตกต่างกนัสามารถมีส่วนร่วมในการ
ถอดบทเรียนของตนเองได ้เช่น ไม่ใช่การพูดอย่างเดียวอาจตอ้งใช้เกมเหตุการณ์สมมติ การพูดคุย
ในกลุ่มย่อย ฯลฯ จะเป็นตวัช่วยในการสือสารเพือเชือมโยงกลับไปยงัประเด็นของบทเรียนที
ตอ้งการถอดบทเรียน เนืองจากผูเ้ข้าร่วมจาํนวนมากไม่ถนัดกับการแสดงความคิดด้วยการพูด 
โดยเฉพาะการพดูในทีประชุมหรือสาธารณะ แต่ถนดักบัการพดูรูปธรรมมากกวา่การประมวลความ
คิดเห็นเชิงนามธรรม เป็นตน้ 

5. เวลาทีใช้ในการถอดบทเรียนต้องมีความเหมาะสมตามสภาพของผูเ้ข้าร่วมเป็น
สําคัญ ไม่มีข้อกําหนดตายตัว ผู ้อาํนวยการการเรียนรู้จะต้องสังเกตและประเมินบรรยากาศ 
โดยทวัไปการใชค้วามคิดทีมีประสิทธิภาพควรอยูใ่นช่วง 2 – 3 ชวัโมง โดยมีช่วงพกัครึงทีเหมาะสม 
หากเป็นการถอดบทเรียนยาวควรคนัดว้ยการรับประทานอาหารหรือมีช่วงพกัผอ่นทีเหมาะสม 

6. สิงเรียนรู้ร่วมกนัควรเขียนแสดงให้เห็นร่วมกนัเป็นช่วงๆ และสรุปอีกครังในตอน
ทา้ยสุด 

7. การจบกระบวนการถอดบทเรียน ควรตอ้งสรุปร่วมกนัวา่บทเรียนทีได ้นาํไปสู่การ
วางแผนพฒันาหรือการแกไ้ขและลงมือทาํอะไรต่อไป อยา่งไร ประเด็นสาํคญัคือ 

อะไรคือ สิงทีดีอยูแ่ลว้และควรทาํต่อ (จะทาํต่อไปอยา่งไรใหดี้ขึนอีก) 
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อะไรคือ สิงทีบกพร่องเป็นจุดอ่อนและอุปสรรค (จะปรับปรุงอยา่งไร) 
8. เมือเสร็จสินการถอดเนือหาส่วนทีเป็นบทเรียนแล้ว ควรให้ผูเ้ขา้ร่วมได้แบ่งปัน

ความรู้สึกนึกคิดจากการเขา้ร่วมการถอดบทเรียน โดยเลือกใช้รูปแบบหลากหลายในการสะทอ้น 
จาํเป็นตอ้งใช้การพูดเพียงอย่างเดียว ขนัตอนนีมีความสําคญัเป็นการประเมินกระบวนการทงัหมด
ใหผู้จ้ดัการถอดบทเรียนและผูอ้าํนวยการการเรียนรู้ไดท้ราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของกระบวนการและ
ไดแ้บ่งปันความรู้สึกของการใชเ้วลาร่วมกนัดว้ย เช่น ใชก้ารวางภาพหรือเลือกรูปทีจดัไวซึ้งตรงใจ
มากทีสุดแลว้จึงสือดว้ยการพูด เป็นตน้ 

9. การดําเนินการถอดบทเรียน ประกอบด้วยการออกแบบการถอดบทเรียน การ
ดาํเนินการถอดบทเรียน การสือสารผลการถอดบทเรียน และการนาํผลการถอดบทเรียนไปใชด้งันี 
(กนกภรณ์ ชูเชิด และสกรรจ ์พรหมศิริ, 2548) 
 

ตารางที 2 ตารางแสดงขนัตอนการถอดบทเรียน 

ที การดําเนินการถอดบทเรียน ขนัตอนการถอดบทเรียน 

 การออกแบบแผนการถอด
บทเรียน 

ขนัที  การกาํหนดรูปแบบในการถอดบทเรียน 

-  การถอดบทเรียนทงัโครงการ 

-  การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น 

  ขนัที  การเลือกเทคนิคการถอดบทเรียน 

- เทคนิคการทบทวนระหวา่งปฏิบติัเพือสะทอ้นการ
ทาํงาน (After action review : AAR) 

- เทคนิคการประเมินประสิทธิผลการทาํงาน 
(Performance measurement : PM) 

- การถอดบทเรียนดว้ยเทคนิคการทบทวนหลงั
ปฏิบติัเมือสินสุดโครงการ (Retrospect) 

  - เทคนิคแผนทีผลลพัธ์ (Outcome mapping : OM) 
ขนัที  การกาํหนดปฏิทินการถอดบทเรียน 

 การดาํเนินการถอดบทเรียน  ขนัที  การถอดบทเรียนทงัโครงการ 

 ขนัที  การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น 
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ตารางที 2 ตารางแสดงขนัตอนการถอดบทเรียน (ต่อ) 
ที การดําเนินการถอดบทเรียน ขนัตอนการถอดบทเรียน 

 การสือสารผลการถอดบทเรียน  ขนัที  การบนัทึกบทเรียน 

 ขนัที  การเขียนชุดความรู้ 

- การเขียนชุดความรู้แบบเล่าเรือง 

- การเขียนชุดความรู้แบบวเิคราะห์ 
4 การติดตามการนาํบทเรียนไปใช ้  ขนัที 8 การติดตามการใชบ้ทเรียน 

- การติดตามการใชบ้ทเรียนระหวา่งการ
ปฏิบติังาน 

- การติดตามการใชบ้ทเรียนหลงัสินสุด
โครงการ 

ทีมา : กนกภรณ์ ชูเชิด และสกรรจ ์พรหมศิริ. (2548). การถอดบทเรียน : วธีิวทิยาเพอืเสริมสร้างการ
เรียนรู้สําหรับนักปฏิบัติภาคประชาสังคม. กรุงเทพฯ : สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
.  การประยุกต์ใช้บทเรียน 

 ศุภวลัย์ พลายน้อย  (2551 : 19-20) การประยุกต์ใช้บทเรียน (Generalization) เป็น
กระบวนการหนึงของการเรียนรู้ทีเกิดจากการนาํบทเรียนทีไดรั้บจากสถานการณ์หนึงไปใชใ้นอีก
สถานการณ์หนึง การประยกุตใ์ชบ้ทเรียนมี 2  ลกัษณะ คือ 

1. ใชบ้ทเรียนดาํเนินโครงการต่อไปใหดี้ทีสุดเพือใหบ้รรลุเป้าหมายเดิม 

 2. ใช้บทเรียนเพือดาํเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายใหม่ทีสูงขึนกว่าเดิม อนัเป็นการ
ยกระดบัการเรียนรู้ (Second-order Learning) 
 สําหรับการประยุกต์ใช้บทเรียนในองค์กรธุรกิจนนั นอกเหนือจากการให้ความสําคญั
กบับทเรียนภายในกลุ่มบุคคลหรือภายในหน่วยงานย่อยๆ แล้ว จะให้ความสําคญักับการเรียนรู้
ระหวา่งกลุ่มบุคคลหรือระหวา่งหน่วยงานยอ่ยดว้ยเพือแสวงหา “บทเรียนทีดี” (Good Practice) หรือ 
“บทเรียนทีดีทีสุด” หรือ “วธีิปฏิบติัทีเป็นเลิศ” (Best Practice) ในการดาํเนินงานต่อไป  
 วงจรโครงการกบัการเรียนรู้เพือการถอดบทเรียน 

 การเรียนรู้ทีเกิดขึนในการดาํเนินโครงการพฒันาใดๆ แบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะคือ 
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 1. การเรียนรู้เมือเริมตน้โครงการ (Learn Before Doing) โดยการเรียนรู้จากเพือน 
(Learning from Your Peers) หรือการแลกเปลียนกบัผูรู้้ 

 2.  การเรียนรู้ระหวา่งดาํเนินการโครงการ (Learn During Doing) เป็นการสะทอ้นกลบั
ทนัที เมือจบกิจกรรมเพือสร้างความเขม้แขง็ในการดาํเนินกิจกรรมครังต่อไป 

 3.  การเรียนรู้หลงัสินสุดโครงการ (Learn After Doing) เป็นการเรียนรู้หลงัจากทีจบสิน
โครงการโดยการพิจารณาวา่จะทาํอะไรใหแ้ตกต่างออกไป เพือใหง้านดีขึน หากตอ้งการทาํซาํอีก 

 ในการถอดบทเรียนการเรียนรู้ของโครงการ ตามวงจรการเรียนรู้ในโครงการ จึงมีการ
ใชว้ธีิวทิยาในการถอดบทเรียนทีแตกต่างกนั แมจ้ะมิใช่กฎตายตวัทีตอ้งใชว้ิธีวิทยานนัๆ แต่หากจะ
ประยกุตใ์ชก้็จะตอ้งทาํความเขา้ใจใหดี้ โดยเฉพาะตอ้งเขา้ใจแนวคิดทีอยูเ่บืองหลงัเทคนิควธีินนัๆ 

 

6.6 วธีิวทิยาในการถอดบทเรียน 
 ศุภวลัย์ พลายน้อย  (2551 : 21 - 33) กล่าวว่า วิธีวิทยา (Methodology)  หมายถึง 
การศึกษาทีมีระบบเกียวกบัวธีิการหรือเทคนิควธีิ คุณค่าของวธีิวทิยามิไดอ้ยูที่ความแพร่หลาย ความ
ทนัสมยัหรือความนิยมชมชอบ แต่อยู่ทีว่าวิธีวิทยานันๆ ได้สร้างความรู้ใหม่และนาํไปสู่การใช้
ประโยชน์จากความรู้นนัไดม้ากนอ้ยเพียงใด ดงันนัไม่วา่จะใชว้ิธีวิทยาใดต่อไปนี สิงทีพึงตระหนกั
อยูต่ลอดเวลาคือ ความตรงในการสรุปบทเรียน ทงัความตรงภายใน (Internal Validity) ทีสามารถ
สรุปไดต้รงกบัความจริงทีเกิดขึน และความตรงภายนอก (External Validity) ทีสามารถอา้งอิงใช้
ประโยชน์ได้ บทเรียนทีมีความตรงภายนอกจะถือว่าเป็นบทเรียนทีมีคุณภาพสูง (High Quality 

Lesson Learned) 
 วธีิวทิยาทีใชใ้นการถอดบทเรียน มีดงันี 

1.  การเรียนรู้จากเพือน (Peer Assist : PA) 
       พืนฐานของการเรียนรู้จากเพือนได้รับการพฒันาจากบริษทั BP Amaco ซึงเป็น
บริษัทนํามันของประเทศอังกฤษ โดยการเชิญทีมงานภายนอก (ทีมเยือน) มาแบ่งปันความรู้
ประสบการณ์ให้กบัทีมเจา้ของบา้นหรือทีมภายใน (ทีมเหยา้) การเรียนรู้จากเพือนเป็นการเรียนรู้
ก่อนทาํกิจกรรม โดยคาํวา่ “เพือน” ในทีนีหมายถึง ทีมผูช่้วยกบัทีมทีปรึกษาภายนอก 

  ขนัตอนสาํคญัของวธีิการเรียนรู้จากเพือน ดงัรายละเอียดในแผนภูมิดงันี 

ก. กาํหนดวตัถุประสงคว์า่อะไรคือโจทยที์ตอ้งการเรียนรู้ 

ข. ออกแบบการดาํเนินงานโดยการกาํหนดวา่ใครคือผูรู้้ ใครคือผูด้าํเนินการ ใครคือ  
ผูร่้วม (เพือให้เกิดความหลากหลายในทกัษะและประสบการณ์) และกาํหนดบทบาทของแต่ละฝ่าย
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ใหช้ดัเจน ในแต่ละช่วงเวลา  ช่วงหลกั อนัไดแ้ก่  ทีมเหยา้-ใหข้อ้มูลพืนฐาน  ทีมเยือน-ซกัถามสิงที
สงสัย  ทีมเยอืน-เสนอมุมมอง  และทีมเหยา้-ทีมเยอืนแลกเปลียนความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  แสดงพืนฐานของการเรียนรู้จากเพือน (Peer Assist) 
ทีมา : Collison Chris and Parcell Geoft. (2001). Learning  to Fly. UK. Capstone Publishing 

Limited, 60 – 61. 

 

2. การเรียนรู้พลงัการดาํเนินงาน (Retrospect)                        
 การเรียนรู้พลงัการดาํเนินงานมีรายละเอียดทีลึกซึงมากกว่า AAR ทงันีเป้าหมาย
สําคญัอยู่ทีการนาํบทเรียนทีไดไ้ปใชใ้นโครงการต่อไป มิใช่เพือให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายของงาน
เดิม 

ขนัตอนการดาํเนินงานทีสาํคญัมีดงันี 

2.1 จดัประชุมพร้อมหนา้ (Face to Face) ไม่ควรใช้วิธีการประชุมทางไกล (Video 

Conference) หรือติดต่อทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ 

2.2  เชิญบุคคลทีเหมาะสม เช่น แกนหลงัของโครงการผูรั้บผลจากโครงการ 

2.3 คดัเลือกวิทยากรและทีมงานทีมีทกัษะและไม่ควรเป็นผูที้เกียวขอ้งใกลชิ้ดกบั
โครงการเพราะจะทาํให้ไปมุ่งเนน้อธิบาย “สิงทีเราทาํผา่นมา” มากกวา่ทีจะพิจารณาวา่ “เราควรจะ
ทาํอะไรต่อไปในอนาคต หากมีเหตุการณ์ทีคลา้ยคลึงกนั” 

2.4 ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละผลทีส่งมอบของโครงการ 

2.5  ทบทวนแผนงานและกระบวนการดาํเนินโครงการ 

2.6  ตงัคาํถามวา่ “อะไรทีเป็นไปไดดี้และทาํไมหลีกเลียงคาํถามทีตอกยาํความผดิ” 

สิงทีเรียนรู้ในการดาํเนินการในอนาคต 

อะไรทีท่านรู้ในบริบทของท่าน 

อะไรทีเราทงัสองรู้ 

อะไรทีเราร่วมกนัสร้าง 

อะไรทีฉนัรู้ในบริบทของฉนั 
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2.7  คน้หาวา่อะไรทาํไดดี้ และมีขอ้เสนอแนะในอนาคตอยา่งไร 

2.8  อะไรทีสามารถทาํใหดี้ยงิขึน “ทุกๆ ความสาํเร็จมีช่องวา่งของการพฒันาเสมอ” 

2.9  ปัญหาอุปสรรคทีเกิดขึนและพยายามหลีกเลียงการทาํผดิซาํ 
2.10 แน่ใจวา่ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมไปดว้ยความชืนชม 

2.11 จะทาํอะไรต่อไป 

2.12 บนัทึกผลการประชุมโดยมีคาํแนะนาํสาํหรับอนาคต 
3. การเรียนรู้หลงัปฏิบติัการ (After Action Review : AAR) 

          การเรียนรู้หลงัปฏิบติัการ หรือ AAR เป็นเครืองมือทีเชือในแนวคิดเรือง “ตีเหล็กที
กาํลงัร้อน” โดยพฒันามาจากการพฒันาการเรียนรู้ในกองทพัสหรัฐอเมริกา กล่าวกนัว่า AAR มี
สถานะเป็นระบบทีสถาปนาเป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงสถาบนั (Institutional Learning System) ที
สําคญัของทหารอเมริกนัในช่วง 20 ปีเศษทีผ่านมา ซึงเป็นช่วงทีอเมริกาประสบความพ่ายแพต่้อ
สงครามเวียดนามอนัทาํให้ความภาคภูมิใจตนเองของทหารอเมริกันเสือมถอยไปมาก แต่ด้วย
กระบวนการ AAR ทีเข้มข้นหรือด้วยการถอดบทเรียนจากสถานการณ์รบจาํลอง เมือทบทวน
ความสาํเร็จหรือลม้เหลวภายหลงัจากกลุ่มปฏิบติัภารกิจทีไดรั้บมอบหมายเพือหาหนทางทีจะทาํให้
ดียิงขึนในวนัข้างหน้า ทําให้กองทัพเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างมากจนทําให้สามารถสถาปนา
ความรู้สึกภาคภูมิใจในกองทพัใหห้วนกลบัมาไดอี้กครัง 

AAR ทีนํามาประยุกต์ใช้ในโครงการพฒันานันมีชือเรียกต่างๆ กัน เช่น Lesson 

Learned, Postoperation View, Learning Review และ Learning After the Event เป็นตน้ แต่คาํถาม
หลกัๆ ทีเรียกกนัวา่ Key Learning Points เพือการเรียนรู้ไม่ไดแ้ตกต่างกนัมากนกั ดงัเช่นชุดคาํถาม
ต่อไปนี 

1. เราวางแผนกนัอยา่งไร อะไรคือจุดมุ่งหมายของการปฏิบติัการ 

2. เมือเราดาํเนินโครงการพฒันาไประยะหนึงแล้ว สิงทีเกิดขึนนันเป็นไปตามที
วางแผนไวห้รือไม่ / ทาํไมเป็นเช่นนนั 

3. มีสิงใดบา้งไม่เป็นไปตามทีวางแผนไว ้/ ทาํไมเป็นเช่นนนั 

4. เรามีปัญหาอะไรบา้ง 

5. เราน่าจะสามารถทาํสิงใดใหดี้ขึนกวา่เดิมไดบ้า้ง 

6. ในการดาํเนินงานครังต่อไป มีสิงใดทีเราจะปฏิบติัให้แตกต่างไปจากครังทีผา่นมา 
วธีิถอดบทเรียนทีไดรั้บการกล่าวขวญัถึงมากทีสุดวิธีหนึง หวัใจของกระบวนการ AAR คือการเปิด
ใจและการมีความมุ่งมนัทีจะเรียนรู้ร่วมกนัมากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์ เพราะมิใช่การประเมินผล
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การปฏิบัติงานในกระบวนการของ AAR นัน ผูที้มีบทบาทสําคัญคือ ผู ้อ ํานวยความสะดวก 
(Facilitator) บทบาทของผูอ้าํนวยความสะดวก ไดแ้ก่ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการเปิด
โอกาสให้ทุกคนทีเขา้ร่วมมีอิสระในการแสดงความคิด ทุกคนมีสิทธิเท่ากนั ไม่ว่าจะเป็นเจา้นาย
หรือลูกนอ้ง ทงันีผูอ้าํนวยความสะดวกจะตอ้งพยายามทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมไดเ้รียนรู้จากคาํตอบดว้ย มิใช่
เพียงทาํหนา้ทีให้ไดค้าํตอบเท่านนั ความสําเร็จของ AAR จึงขึนอยูก่บัฝีมือและประสบการณ์ของผู ้
อาํนวยความสะดวกเป็นอยา่งมาก 

 ความเชือพนืฐานในเรืองการเรียนรู้ของเครืองมือการวิเคราะห์หลงัปฏิบัติการ (AAR) 
 เนาวรัตน์ พลายนอ้ย  (2547 : 5 – 8) เครืองมือการเรียนรู้ทุกชนิดยอ่มมีความเชือพืนฐาน
หรือวิธีคิดอยูเ่บืองหลงัดว้ยเสมอโดยเฉพาะความเชือพืนฐานเกียวกบัมนุษย ์การเรียนรู้ของมนุษย์
และความเชือเกียวกบัการทาํให้เกิดการเปลียนแปลง สําหรับเครืองมือ AAR นนัน่าจะมีความเชือ
โดยพืนฐานว่าในการดาํเนินโครงการพฒันาเพือให้เกิดการเปลียนแปลงวิธีคิด ระบบคุณค่าและ
พฤติกรรมนัน แมมี้โครงการทีออกแบบวางแผนไวอ้ย่างดีในขนัตอนแรกแล้วก็ยงัจะตอ้งมีการ
จัดการในขันตอนของการดําเนินการและในกระบวนการของโครงการให้มีลักษณะ “Effect 

Process” ไปโดยตลอด เนืองจากในความเป็นจริง เงือนไขและปัจจยัต่างๆ ในสังคมเปลียนแปลงอยู่
เสมอ องค์ความรู้และวิธีคิดในการทาํงานก็จะตอ้งมีพลวตัปรับตวัให้ทนัต่อสถานการณ์ดว้ย องค์
ความรู้ทุกดา้นโดยเฉพาะองคค์วามรู้ในการบริหารจดัการให้เกิดการเปลียนแปลงตามเป้าหมายนนั
จึงตอ้งมีพลวตัอยูต่ลอดเวลา การเปลียนแปลงเหล่านีจาํเป็นตอ้งอาศยัวิธีคิดทีหลากหลายและมีพลงั
อนัจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งต่อเนืองของบุคคล กลุ่มบุคคลและองคก์ร  
 ความเชือพนืฐานในกระบวนการเรียนรู้ของ AAR 
 1.   ความรู้ ความรู้เกิดจากการใคร่ครวญ ครุ่นคิดและจดัระบบจากปฏิบติัการจริงอย่าง
ทนัเวลา 
 2.  ใครคือผูรู้้ ผูรู้้ในโครงการพฒันาคือ ผูรู้้ทีมิใช่ปัจเจกบุคคลทีตงัตวักาํหนดแนวปฏิบติั
ใหผู้อื้นปฏิบติัตาม หากแต่ผูรู้้คือ เครือข่ายของบุคคลและเครือข่ายความสัมพนัธ์ทางความรู้ของผูที้
มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัจริงมาดว้ยกนั ผูป้ฏิบติัการทีหลากหลายคือแหล่งความรู้ (Source 

of  Knowledge) ของ AAR 

 3.  ความรู้สร้างขึนหรือแสวงหามาได้อย่างไร AAR สร้างความรู้ผ่านการกระทาํหรือ
การปฏิบติัจริงของกลุ่มอยา่งกระตือรือร้น ทงันีความรู้จะผ่านการสังเคราะห์ (โดยความช่วยเหลือ
ของ   ผูอ้าํนวยความสะดวก Facilitator) นาํไปใชแ้ละสร้างความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบต่อเนืองไป
เรือยๆ 
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 4.  ความรู้ถ่ายทอด (Transmit) อย่างไร AAR เชือในการถ่ายทอดความรู้ในเชิงปฏิบติั
สัมพนัธ์ในกลุ่มผูป้ฏิบติัการทีสร้างขึนไดน้นัถ่ายทอดเผยแพร่ให้เป็นทีรับรู้และเรียนรู้ในองคก์รได้
ใหท้วัถึงโดยเร็วทีสุด โดยมีเงือนไขและสถานการณ์แวดลอ้มทางการเรียนรู้ทีเหมาะสมสนบัสนุน 

 5.  ความรู้ทีไดจ้าก AAR จะถูกนาํไปใช ้(Utilized) อยา่งไร ความรู้ทีเห็นพอ้งร่วมกนัจะ
ถูกนาํไปใช้เพือปฏิบติัการครังต่อไปในทนัที AAR เชือในเรืองการเปลียนแปลงทีจะบรรลุไดด้ว้ย
การบริหารจดัการความรู้ทีผา่นการเห็นพอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ AAR มิเพียงให้ความสําคญักบัการ
สร้างความรู้เท่านนั หากแต่ให้ความสําคญักบัสมรรถนะของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์รในการ
เลือกหยบิความรู้ทีมีอยูแ่ลว้มาใชเ้พือปฏิบติัการใหไ้ดผ้ลดว้ย 

 6.  ความรู้มีการสะสม (Accumulated) อยา่งไร  AAR แต่ละครังจะมีการทาํเอกสารสรุป
ทบทวนโดยกลุ่มจนเป็นความเห็นรวม การสะสมความรู้โดยการบนัทึกผ่านปฏิบติัการแต่ละครัง 
และนาํความรู้เหล่านนัมาเผยแพร่นาํไปสู่การคน้พบ “บทเรียนทีดี” 

 7.  สิงใดคือ กระบวนการเรียนรู้ (Process  of  Learning) กระบวนการเรียนรู้ใน AAR 
คือ การใชฐ้านการปฏิบติัการจริง วธีิการเขา้สู่ความรู้ใชแ้นวทางการมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพนัธ์ในทาง
ราบและพิจารณาสิงต่างๆ อย่างบูรณาการ ทงันีวิธีการเรียนรู้ (Learning Method) ใน AAR ไดใ้ห้
ความสาํคญัอยา่งมากกบัวฒันธรรมการเรียนรู้ขา้งตน้ และใหค้วามสาํคญัอยา่งมากกบัผูอ้าํนวยความ
สะดวกทีจะเป็นผูมี้บทบาทหลกัในการอาํนวยการใหก้ลุ่มเกิดการเรียนรู้ 

 โดยสรุป  วิธีวิทยาการเรียนรู้หลงัปฏิบติัการ มีลกัษณะสําคญัคือ 1)  ใคร- ทีมทาํงาน ผู้
อาํนวยความสะดวก  2) ทาํอะไร-รวบรวมความรู้ในช่วงสันๆ เพือการดาํเนินงานของทีม สะทอ้น
กลบัในชวงเวลาต่างๆ ทบทวนกิจกรรม เหตุการณ์เป็นช่วงๆ ฯลฯ  3) เมือไร-ทนัทีทีสินสุดกิจกรรม 
4) ทาํไม- สร้างความไวว้างใจในกลุ่ม สร้างความตระหนกัในการเรียนรู้  และ 5) ทาํอย่างไร-โดย
การตงัคาํถามหลกั 4 ประการคือ คาดหมายว่าอะไรจะเกิดขึน  ทาํไมจึงเกิดความแตกต่างจากสิง
คาดหมาย ไดเ้รียนรู้อะไร และจะทาํอะไรต่อไปในอนาคต จะดาํรงจุดแขง็และปรับจุดอ่อนอยา่งไร 

 จากทีกล่าวมาจะเห็นไดว้่า การถอดบทเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้อยา่งหนึง ช่วยให้
เกิดความรู้ความเขา้ใจ และสังเคราะห์ความรู้ เป็นการดึงความรู้ออกมาจากการปฏิบติั รวมถึงสกดั
ความรู้และประสบการณ์จากชุมชนและสังคม ดว้ยวิธีวิทยาใหม่ บนัทึกรายละเอียดขนัตอนการ
ปฏิบติังาน รวมทงัสิงทีทาํสําเร็จหรือลม้เหลวภายใตบ้ริบท เพือเป็นแนวทางในการพฒันา ผูว้ิจยัจึง
เห็นวา่เหมาะกบัการทาํความเขา้ใจกบัการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 
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7. แนวคิดเกยีวกบัการพฒันารูปแบบ 
 

 เพือให้เกิดความกระจ่างในเรืองของการพฒันารูปแบบ ขอนาํเสนอแนวคิด ความหมาย 
ของการพฒันารูปแบบ ดงัต่อไปนี 

 
7.1 ความหมายของรูปแบบ 
 ความหมายของรูปแบบ ตามทีนกัวชิาการ ไดใ้หค้วามหมายไวท้งัในลกัษณะทีคลา้ยคลึงกนั
และแตกต่างกนั มีดงัต่อไปนี 
 กู๊ด (Good, 1973: 370)  ไดส้รุปความหมายของคาํวา่ รูปแบบ ในพจนานุกรมการศึกษามี 
 ความหมาย คือ 

1. เป็นแบบอยา่งของสิงใดสิงหนึงเพือใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างหรือทาํซาํ 
2. เป็นตวัอยา่งเพือการเลียนแบบ เช่น การออกเสียงภาษาต่างประเทศเพือให้ผูเ้รียนได้

เลียนแบบ เป็นตน้ 

3. เป็นแผนภูมิ ซึงเป็นตวัแทนของสิงใดสิงหนึง เป็นหลกัการหรือแนวคิด 

4. เป็นชุดของปัจจยัหรือตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั ซึงรวมตวักนัเป็นตวั
ประกอบและสัญลกัษณ์ทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ หรือบรรยาย
เป็นภาษาก็ได ้

คีฟ (Keeves, 1988: 559-560) กล่าวถึง รูปแบบ หมายถึง การแสดงโครงสร้างเพือใช้
ศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปร ซึง คีฟ ไดก้ล่าววา่ หลกัการกวา้งๆ เพือกาํกบัการสร้างรูปแบบไว้
ดงันี 

1. รูปแบบควรใชเ้ป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลทีจะเกิดขึนจากการใชรู้ปแบบไดแ้ละ
สามารถตอบสนองไดโ้ดยการสังเกตและขอ้สนบัสนุนดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 

2. รูปแบบควรเป็นเครืองมือในการสร้างมโนทศัน์ และการสร้างความสัมพนัธ์ของ   
ตวัแปรในลกัษณะใหม่ซึงจะเป็นการขยายองคค์วามรู้ในเรืองทีผูว้จิยักาํลงัศึกษาดว้ย 

เรย ์(Raj, 1996: 241) ไดใ้หค้วามหมาย รูปแบบ ไว ้2 ความหมาย คือ 

1. รูปแบบ คือ รูปย่อของความจริงของปรากฏการณ์ ซึงแสดงด้วยขอ้ความ จาํนวน 
หรือ ภาพ  โดยการลดทอนเวลา  ความพอเหมาะและกาลเทศะ  ทําให้เข้าใจความจริงของ
ปรากฏการณ์ไดดี้ยงิขึน 

2. รูปแบบ คือ ตวัแทนของการใชแ้นวความคิดของโปรแกรมทีกาํหนดเฉพาะ  
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พูลสุข หิงคานนท์ (2540: 50) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง สิงทีแสดงโครงสร้างทาง
ความคิด องคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ ทีสาํคญัของเรืองทีศึกษา 

เยาวดี วบิูลยศ์รี (2544: 27) ให้นิยามคาํวา่ รูปแบบหรือแบบจาํลองวา่คือ วิธีการทีบุคคล
ใดบุคลลหนึงได้ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ ตลอดทังจินตนาการทีมีต่อปรากฏการณ์หรือ
เรืองราวใดๆ ให้ปรากฏ โดยใช้การสือสารในลกัษณะต่างๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ 
แผนผงัต่อเนืองหรือสมการทางคณิตศาสตร์ให้สามารถเขา้ใจไดง่้าย และในขณะเดียวกนัสามารถ
นาํเสนอเรืองราวหรือประเด็นต่างๆ ไดอ้ยา่งกระชบัภายใตห้ลกัการอยา่งมีระบบ 

ฉลาด จนัทรสมบติั (2550: 152) ได้ให้ความหมายของรูปแบบ หมายถึง โครงสร้าง
โปรแกรม แบบจาํลอง หรือตวัแบบทีจาํลองสภาพความเป็นจริง ทีสร้างขึนจากการลดทอนเวลาและ
เทศะพิจารณาว่ามีสิงใดบา้งทีจะตอ้งนาํมาศึกษาเพือใช้แทนแนวความคิดหรือปรากฏการณ์ใด
ปรากฏการณ์หนึง โดยอธิบายความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ ของรูปแบบนนัๆ 

สรุปไดว้่า รูปแบบ หมายถึง ผลผลิตทีไดส้ร้างขึนมาเพือถ่ายทอดความคิด ความเขา้ใจ 
หรือจินตนาการทีเกียวกบัปรากฏการณ์โดยใช้รูปภาพ แผนผงั แผนภูมิ หรือภาษาทีสามารถสือให้
เขา้ใจไดง่้าย โดยทีผลผลิตนนัไดพ้ฒันามาจากการศึกษา ทฤษฎีและแนวคิดโดยมุ่งเพือตรวจสอบ
ความแตกต่างระหวา่งความสัมพนัธ์ในเชิงทฤษฎีและปรากฏการณ์จริง 

 
7.2 ประเภทของรูปแบบ 

              รูปแบบมีหลายประเภทดว้ยกนัซึงนกัวิชาการดา้นต่าง ๆ ก็ไดจ้ดัแบ่งประเภทต่างกนั
ออกไป สําหรับรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นนั คีฟ (Keeves, 1988: 561-565) ไดแ้บ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท คือ   

1. Analogue Model เป็นรูปแบบทีใช้การอุปมาอุปมยัเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึงเป็น
รูปธรรมเพือสร้างความเขา้ใจในปรากฏการณ์ทีเป็นนามธรรม  เช่น รูปแบบในการทาํนายจาํนวน
นกัเรียนทีจะเขา้สู่ระบบโรงเรียน ซึงอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดนาํเขา้และปล่อยนาํออกจากถงั 

นกัเรียนทีจะเขา้สู่ระบบเปรียบเทียบไดก้บันาํทีเปิดออกจากถงั ดงันนันกัเรียนทีคงอยู่ในระบบจึง
เท่ากบันกัเรียนทีเขา้สู่ระบบลบดว้ยนกัเรียนทีออกจากระบบ เป็นตน้ 

2. Semantic Model เป็นรูปแบบทีใช้ภาษาเป็นสือในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏ 
การณ์ทีศึกษาดว้ยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพือให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องคป์ระกอบ  และ
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของปรากฏการณ์นนั ๆ  
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3. Mathematical Model เป็นรูปแบบทีใชส้มการทางคณิตศาสตร์เป็นสือในการแสดง
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ รูปแบบประเภทนีนิยมใชก้นัทงัในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์ 

รวมทงัการบริหารการศึกษาดว้ย 

4. Causal Model เป็นรูปแบบทีพฒันามาจากเทคนิคทีเรียกว่า Path Analysis และ
หลกัการสร้าง Semantic Model โดยการนาํเอาตวัแปรต่าง ๆ มาสัมพนัธ์กนัเชิงเหตุและผลทีเกิดขึน 
เช่น The Standard Deprivation Model ซึงเป็นรูปแบบทีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดลอ้มทางการศึกษาทีบา้น และระดบัสติปัญญาของเด็ก 
เป็นตน้ 

สไตเนอร์ (Steiner, 1988: 108) ไดแ้บ่งรูปแบบออกเป็น  ประเภท คือ 

1. รูปแบบเชิงปฏิบติั (Ethical Model or Model-of) เป็นการประเมินสภาวะชุมชน
แบบมีส่วนร่วม รูปแบบประเภทนีเป็นแบบจาํลองทางกายภาพ เช่น แบบจาํลองรถยนต ์เครืองบิน
ภาพจาํลอง 

2. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-for) เป็นแบบจาํลองทีสร้างขึน
จากกรอบความคิดทีมีทฤษฎีเป็นพืนฐาน ตวัทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจาํลองเป็นตวัช่วยให้
เกิดรูปแบบทีมีโครงสร้างต่างๆ ทีสัมพนัธ์กนั 

จากทีกล่าวมาขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่ รูปแบบมีหลายประเภทดว้ยกนั ซึงในแต่ละสาขา
ก็มีรูปแบบทีแตกต่างกนัออกไป เช่น รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ ได้แบ่งออกเป็น 

รูปแบบทีใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึงเป็นรูปธรรมเพือสร้างความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ทีเป็นนามธรรม รูปแบบทีใช้ภาษาเป็นสือในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ที
ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ  รูปภาพ รูปแบบทีใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสือในการแสดง
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ และรูปแบบทีนาํตวัแปรต่าง ๆ มาสัมพนัธ์กนัเชิงเหตุและผลที
เกิดขึน เป็นตน้ 

 
7.3 คุณลกัษณะของรูปแบบทดีี 
             คีฟ (Keeves, 1988: 560) กล่าวว่า รูปแบบทีใช้ประโยชน์ได ้ควรจะมีขอ้กาํหนด 
(requirement) 4 ประการ คือ 

1. รูปแบบ  ควรประกอบด้วยความสัมพัน ธ์อย่ า ง มีโครงส ร้า ง  ( Structural 

Relationship) มากกวา่ความสัมพนัธ์ทีเกียวเนืองกนัแบบรวม ๆ (Associative Relationship) 



81 

 

 

2. รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลทีจะเกิดขึน ซึงสามารถถูก
ตรวจสอบไดโ้ดยการสังเกต ซึงเป็นไปไดที้จะทดสอบรูปแบบพืนฐานของขอ้มูลเชิงประจกัษ์ได ้

              3.    รูปแบบ ควรจะตอ้งระบุหรือชีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรืองทีศึกษา ดงันนั
นอกจากรูปแบบจะเป็นเครืองมือในการพยากรณ์ได้  ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 

              4.    รูปแบบ ควรเป็นเครืองมือในการสร้างมโนทศัน์ใหม่ และสร้างความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรในลกัษณะใหม่ ซึงเป็นการขยายในเรืองทีกาํลงัศึกษา  
 

7.4 การพฒันารูปแบบ 

จากการศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบพบว่า การพฒันารูปแบบนัน
อาจจะมีขนัตอนในการดาํเนินงานแตกต่างกนัไป แต่โดยทวัไปแลว้อาจจะแบ่งออก เป็นสองตอน
ใหญ่ ๆ คือ การสร้างรูปแบบ (Construct) และการหาความตรง (Validity) ของรูปแบบ  วิลเลอร์
(Willer, 1967: 83) ส่วนรายละเอียดในแต่ละขนัตอนว่ามีการดาํเนินการอย่างไรนันขึนอยู่กบั
ลกัษณะและกรอบแนวคิดซึงเป็นพืนฐานในการพฒันารูปแบบนนั ๆ ตวัอยา่งงานวิจยัทีเกียวกบัการ
พฒันารูปแบบ ไดแ้ก่ 

 การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัธรร
มาภิบาล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาํบลไร่ อาํเภอพรรณนานิคม จงัหวดัสกลนคร ของ      
ทรงศกัดิ โอษะคลงั (2550 : 112) ซึงไดแ้บ่งการดาํเนินการออกเป็น 5 ขนัตอน คือ 1)การศึกษา
ข้อมูลพืนฐานเกียวกับสภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและความต้องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 2) การสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) การตรวจสอบ และพฒันารูปแบบ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 4) การทดลองรูปแบบการมีส่วนร่วม 5) การสังเคราะห์และสรุป
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 

นอกจากนี ผูว้ิจยัไดน้าํงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบอืนๆ มาเทียบเคียงใน
การทาํการศึกษาวจิยัในครังนี  ดงันี 

สมุทร  ชาํนาญ (2546) ไดพ้ฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนทีบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน โดยมุ่งศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนทีบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานทีเหมาะสมกบั
สภาพสังคม โดยไดแ้บ่งการวจิยัออกเป็น 4 ขนัตอน คือ 

ขนัตอนที 1 เป็นการศึกษาเอกสารงานวิจยัทีเกียวกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ
บริหารโรงเรียนทีใช้โรงเรียนเป็นฐาน และสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา  เพือกาํหนดกรอบ
ความคิดในการวจิยั 
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ขนัตอนที 2 เป็นการสร้างรูปแบบจาํลองเพือสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนทีบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยมีองคป์ระกอบ 5 องคป์ระกอบ ดว้ยการสร้างเป็นแบบสอบถามชนิด
เลือกตอบเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย เพือถามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

ขนัตอนที 3 เป็นขนัการพฒันารูปแบบบริหารสถานศึกษาทีบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐานโดยใชเ้ทคนิคเดลฟายจากผูเ้ชียวชาญ 

ขนัตอนที 4 เป็นขนัการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูผูส้อน และกรรมการสถานศึกษา 

การพฒันารูปแบบอีกวิธีหนึงตามแนวทางการศึกษาของ รุ่งรัชดาพร  เวหะชาติ (2548: 
92-93) ไดพ้ฒันารูปแบบการบริหารคุณภาพทงัองคก์ารของสถานศึกษาขนัพืนฐาน โดยมุ่งศึกษา
การพฒันารูปแบบการบริหารคุณภาพทงัองค์การของสถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐานทีเหมาะสม ซึงในการศึกษามีรายละเอียดในการดาํเนินการ 5 ขนัตอน คือ 

              ขนัตอนที 1 การศึกษาและสํารวจขอ้มูลเบืองตน้เกียวกบัแนวคิดและหลกัการบริหาร
คุณภาพทงัองคก์าร โดยสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนทีไดรั้บเลือกเป็นโครงการนาํ
ร่องการวิจยัและการพฒันาการเรียนรู้เพือคุณภาพการศึกษา  รวมทงัการศึกษาเอกสารงานวิจยัที
เกียวขอ้ง และการศึกษาสภาพจริงจากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนทีผา่นการประเมิน
คุณภาพ 

ขนัตอนที 2 เป็นการสร้างรูปแบบจาํลองเพือสร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพทงั
องค์การโดยการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์จากการศึกษาในขนัตอนที 1 นํามาสร้างเป็นรูป
แบบจาํลองระบบบริหารคุณภาพทงัองค์การด้วยการสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูท้รงคุณวุฒิแบบเลือกตอบ เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย ให้ผูท้รงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 

              ขนัตอนที 3 เป็นการพฒันารูปแบบระบบบริหารคุณภาพทงัองค์กรโดยใช้เทคนิคเดล
ฟายจากผูท้รงคุณวุฒิ เพือให้ไดรู้ปแบบทีมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัโดยการใชรู้ปแบบจาํลอง
จากขนัตอนที 2 นาํมาศึกษาวิเคราะห์ และกาํหนดรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพทงัองคก์ารดว้ย
เทคนิคเดลฟาย 3 รอบ 

ขนัตอนที 4 การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารคุณภาพทงัองคก์าร 

เพือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูป้ฏิบติังานในสถานศึกษาคือผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ครูผูส้อน และกรรมการสถานศึกษา 
ขนัตอนที 5 การสรุปและนาํเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพทงัองค์กรและจดัทาํเป็น

รายงานผลการวจิยัต่อไป 
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จากการศึกษาวิเคราะห์ในเรืองนีพอสรุปได้ว่าการสร้างรูปแบบ (Model) นันไม่มี
ขอ้กาํหนดทีตายตวัแน่นอนว่าตอ้งทาํอะไรบา้ง แต่โดยทวัไปจะเริมตน้จากการศึกษา องค์ความรู้ 
(Intensive Knowledge) เกียวกบัเรืองทีเราจะสร้างรูปแบบใหช้ดัเจน จากนนัจึงคน้หาสมมุติฐานและ
หลกัการของรูปแบบทีจะพฒันา แลว้สร้างรูปแบบตามหลกัการทีกาํหนดขึน และนาํรูปแบบทีสร้าง
ขึนไปตรวจสอบความเหมาะสมและหาคุณภาพของรูปแบบต่อไป มีการทดลองใชรู้ปแบบ ส่วนการ
พฒันารูปแบบมีการดาํเนินการเป็น 2 ขนัตอน คือ การสร้างรูปแบบและการประเมินความเหมาะสม  
และการหาคุณภาพของรูปแบบ 
          

8. งานวจัิยทีเกียวข้อง 
 

งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัทงัภายในประเทศและ
ต่างประเทศทีมีผูศึ้กษาวิจยัไวแ้ลว้และไดแ้บ่งการนาํเสนอออกเป็น 2 กลุ่ม คือ งานวิจยัดา้นการ
บริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล และงานวิจยัดา้นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกบัการ
พฒันาชุมชน ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 
1. งานวจัิยด้านการบริหารจัดการทดีี 

 นวลนอ้ย ตรีรัตน์ และคณะ  (2546) ไดท้าํการวิจยัประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ผลการวิจยัพบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนยงั
อยูใ่นระดบัตาํ ผูว้จิยัชีวา่การมีส่วนร่วมค่อนขา้งจาํกดัอยูใ่นเรืองของการรับรู้ข่าวสารขอ้มูลเป็นหลกั 
ในขณะทีการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเชิงนโยบายหรือการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลอยู่ในระดบัค่อนขา้งตาํ ซึงสาเหตุทีเป็นเช่นนี นวลน้อย 
ตรีรัตน์ และคณะชีว่าเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตาํบลและชุมชน เป็นไป
อย่างค่อนข้างห่างเหิน  ในขณะทีความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับกลุ่ม
นกัการเมืองทอ้งถินหรือระดบัชาตินนัค่อนขา้งสูง โดยสัมพนัธ์ในรูปแบบเครือญาติ เพือนฝงู และ
หวัคะแนน นอกจากนีความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกบันกัธุรกิจมีในลกัษณะที
พงึพาและแบ่งปันผลประโยชน์กนั 

 ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตาํบล กบักลุ่มขา้ราชการนัน นวลน้อย 
ตรีรัตน์และคณะชีวา่รัฐยงัคงยึดบทบาทในการกาํกบัดูแลการบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
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ปรากฏว่าขา้ราชการยงัคงมีอิทธิพลต่อองค์การบริหารส่วนตาํบลในระดบัสูง ผูว้ิจยัชีให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ในลักษณะดังกล่าวว่าก่อให้เกิดปัญหาในการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วยงั
ก่อให้เกิดพฤติกรรมทีไม่โปร่งใสของการดาํเนินงานของทอ้งถิน เช่น ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนั
และระบบอุปถมัภ ์ ไม่สนบัสนุนให้ประชาชนเขา้ไปตรวจสอบการทาํงานขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหรือร้องเรียน แมว้า่จะพบเห็นพฤติกรรมทีไม่ชอบดว้ยกฎหมายของผูบ้ริหารองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลก็ตาม นอกจากนีแล้วประชาชนเองก็ยงัมีความเขา้ใจกลไกทางกฎหมายในระดบัตาํ 
อย่างไรก็ตามงานวิจยัไดพ้บว่าถา้ชุมชนมีความเขม้แข็งระดบัการมีส่วนร่วมจะสูงส่งผลให้ระดบั
ของการทุจริตคอร์รัปชนัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นไปในระดบัตาํ 
 นพพล สุรนคัครินทร์ (2547)  ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรือง การนาํหลกัธรรมาภิบาลมาปรับ
ใชใ้นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามทศันะของประชาชนจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ การนาํ
หลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการองค์การบริหารส่วนตาํบลตามทศันะของประชาชนจงัหวดั
เชียงใหม่ในภาพรวมอยู่ในเชิงบวก เมือเปรียบเทียบตามปัจจยัดา้นบุคคล พบวา่ประชาชนทีมีเพศ 
อายุ ระดบัการศึกษาต่างกนัมีทศันะต่อการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วน
ตาํบลไม่แตกต่างกนัและเมือเปรียบเทียบตามปัจจยัดา้นขนาดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลและการ
มีส่วนร่วมในการดาํเนินการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพบวา่ ประชาชนมีทศันะต่อการนาํหลกั
ธรรมาภิบาลมาปรับใชใ้นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ
ในองค์การบริหารส่วนตาํบลนันพบว่า ประชาชนมีทศันะต่อการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาปรับใช ้
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไม่แตกต่างกนั  ส่วนปัจจยัดา้นขนาดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล แต่ปัจจยัดา้นขนาดของ 
องค์การบริหารส่วนตาํบล มีความสัมพนัธ์กับปัจจยัด้านการมีส่วนร่วมในการดาํเนินการของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 พลกฤติ พตัรปาล (2549)  ไดท้าํการศึกษาเรืองการศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบติังาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการประจําองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวดัอุตรดิตถ ์
ผลการวิจยัพบว่า การปฎิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล 6 ด้าน คือ  หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม 
หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบและหลกัความคุม้ค่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้นพบว่าหลกัความรับผิดชอบและหลกัความคุม้ค่าอยูใ่นอนัดบัสูงสุด 
เมือพิจารณารายขอ้พบว่า องค์การบริหารส่วนตาํบล แต่ละแห่งไดน้าํขอ้มูล ข่าวสารทีควรเปิดเผย 
ปิดประกาศ ไวที้สํานกังานอยูใ่นอนัดบัสูงสุด   ปัญหาการปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบล ขาด
ความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติัตามขอ้บญัญติั มีการฮวัในการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 
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ขาดความโปร่งใส ในการเผยแพร่ขอ้มูล ไม่มีการกระจายอาํนาจบริหารงาน อาํนาจอยู่ทีบุคคลคน
เดียว 

ถนดั เดชทรัพย ์(2550) ไดท้าํการศึกษาเรือง การบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลไทยชนะศึกอาํเภอทุ่งเสลียม จงัหวดัสุโขทยั ตามหลกัธรรมาภิบาล ผลการวิจยัพบวา่ ปัญหา
ของการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไทยชนะศึก อาํเภอทุ่งเสลียม จงัหวดัสุโขทยั 
ตามหลกัธรรมาภิบาล เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 3 ลาํดบั คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไทยชนะ
ศึก ยงัดูแลประชาชนไม่ทวัถึง 100% รองลงมาคือ ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้เรืองหลกัธรรมาภิ
บาลอยา่งลึกซึง และ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัยงัไม่เปิดกวา้งให้ผูบ้ริหาร ทาํให้การบริหารงานไดไ้ม่
เตม็ที 
 ทศัสุนีย ์ โตมี (2550) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรืองทศันะของสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตาํบลทีมีต่อการบริหารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
ผลการวจิยัพบวา่ทศันะของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทีมีต่อการบริหารงานโดยใชห้ลกัธรร
มาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจงัหวดัอุตรดิตถ์ในแต่ละดา้น พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก และผลการเปรียบเทียบทศันะของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทีมีต่อการบริหารงานโดย
ใช้หลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลจงัหวดัอุตรดิตถ์ในแต่ละดา้น จาํแนกตามเพศ
อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้พบวา่ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทีมี เพศ และระดบั
การศึกษา ทีต่างกนั มีทศันะต่อการบริหารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
จงัหวดัอุตรดิตถ์ ไม่แตกต่างกนั ส่วนสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทีมี อายุอาชีพ และรายได ้ที
แตกต่างกนั มีทศันะต่อการบริหารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจงัหวดั
อุตรดิตถ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

     ทรงศกัดิ โอษะคลงั (2550) ไดท้าํการวิจยัเรืองการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดี
ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาํบลไร่ 
อาํเภอพรรณนานิคม จงัหวดัสกลนคร ผลการศึกษาพบวา่  

1. สภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตําบลไร่ พบว่า 
ประชาชนทีเป็นกลุ่มผูน้ําชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล คณะกรรมการหมู่บา้น 
ขา้ราชการในพืนทีเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลไร่ มากกว่า
ประชาชนทวัไป โดยมีส่วนร่วมในการกาํหนดยทุธศาสตร์แนวทางการพฒันา การจดัทาํแผนพฒันา
ตาํบล การวางแผนงานและนโยบายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไร่  
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2. รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามความต้องการของประชาชนตาํบลไร่ 
พบว่าตอ้งการมีส่วนร่วม 3 ดา้นดงันี 1) การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 2) การมีส่วน
ร่วมในการประชุมปรึกษาหารือ 3) การมีส่วนร่วมเขา้ร่วมประชุมรับฟังการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาํบล 

เจษฎาภรณ์ ยาหอม (2551) ไดท้าํการศึกษาเรืองการนาํหลกัเกณฑ์การบริหารจดัการทีดี
ไปใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล กรณีศึกษา : องคก์ารบริหารส่วนตาํบลที
ได้รับรางวลัการบริหารจดัการทีดี 2 ปี จงัหวดัศรีสะเกษ ผลการวิจยัพบว่าการนาํหลกัเกณฑ์การ
บริหารจดัการทีดีของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลนนั สามารถทาํให้การบริหารงานง่ายขึน 
การทาํงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชน มีความโปร่งใส 
เปิดเผย และตรวจสอบได ้ส่วนหลกัการบริหารทีทุกหน่วยงานให้ความสําคญั คือ การยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลางในการพฒันาท้องถิน การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการบริหารงานของ
ทอ้งถินและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเขา้ร่วมตรวจสอบการบริหารงาน เพือตอบสนอง
ความต้องการประชาชนเอง รวมทังการทาํงานเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน จึงส่งผลให้การ
บริหารงานบรรลุเป้าหมายการบริหารจดัการทีดี ประกอบกบันวตักรรมทีดีเด่นของแต่ละแห่งทาํให้
ไดรั้บรางวลัการบริหารจดัการทีดี 

 ปราสาท สายดวง (2551) ไดท้าํการศึกษาการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ตามหลกัธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาอาํเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบวา่
การบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามหลกัธรรมาภิบาล สภาพปัญหา (1) ตามหลกันิติ
ธรรม พบวา่ การประชาสัมพนัธ์ถึงขนัตอนการทาํงานของเจา้หน้าทีในการให้บริการประชาชนอยู่
ในระดบัปานกลาง (2) หลกัคุณธรรม พบว่า ในรอบปีทีผ่านมามีการปฏิบติัตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายแต่ใชว้ธีิการทีผดิกฎหมายอยูใ่นระดบัปานกลาง (3) หลกัความโปร่งใส พบวา่ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจดัซือ-จดัจา้งอยูใ่นระดบัปานกลาง (4) หลกัการมีส่วนร่วม พบวา่เจา้หนา้ทีทุกคนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจทางนโยบายของหน่วยงานอยูใ่นระดบัปานกลาง (5) หลกัความ
รับผดิชอบ พบวา่ ผูบ้ริหารหน่วยงานไดมี้การสือสารและทาํความเขา้ใจในเรืองแผนปฏิบติังานยอ่ย
ทีทุกคนตอ้งรับผิดชอบ ไม่วา่จะเป็นเจา้หนา้ทีในองคก์ร หรือผูน้าํชุมชน อยู่ในระดบัปานกลาง (6) 
หลกัความคุม้ค่า พบวา่ หน่วยงานนีใชท้รัพยากรต่างๆ อยา่งคุม้ค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 มาณิศา  สมชือ (2551)  ไดท้าํการศึกษาการนาํแนวทางการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี
มาใช้ในการให้บริการประชาชน โดยศึกษาจากองค์การบริหารส่วนตาํบลฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ผลการวิจยัพบว่า องค์การบริหารส่วนตาํบลส่วนใหญ่ยงัขาดการนําเอาหลกัการบริหารกิจการ
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บา้นเมืองทีดีมาใชเ้ป็นแนวทางในการใหบ้ริการแก่ประชาชน เจา้หนา้ทีผูใ้ห้บริการยงัมีความรู้ความ
เขา้ใจเกียวกบัการให้บริการตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีไม่มากนัก ทงันีเพราะ
ผูบ้ริหารยงัขาดการประชุมชีแจงทาํความเขา้ใจกบัเจา้หน้าทีผูใ้ห้บริการ การทีจะดาํเนินการตาม
แนวทางดังกล่าวได้ นอกจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสําคญัของการ
ให้บริการตามแนวทางการบริหารจดัการบา้นเมืองทีดีแลว้ ยงัมีศกัยภาพและความพร้อมในการ
บริหารการเปลียนแปลง 

 วรยุทธ ช่วยณรงค์ (2551) ไดท้าํการศึกษาเรืองการบูรณาการหลกัการและแนวคิดการ
บริหารจดัการทีดีเข้าไปในการบริหารจดัการขององค์การบริหารส่วนตาํบล ผลการวิจยัพบว่า 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทงั 3 แห่ง มีการบูรณาการหลกัการและแนวคิดการบริหารจดัการทีดีเขา้
ไปในการบริหารจดัการ ด้านกาํหนดนโยบายและแผน ด้านการเงินการคลงั ดา้นการบริหารงาน
บุคคล และดา้นการจดับริการประชาชนโดยมีวิธีการหรือกลไก การบูรณาการในลกัษณะทีคลา้ยๆ 
กนัคือใช้ หลกันิติธรรมเป็นตวัตงั แลว้บูรณาการหลกัความรับผิดชอบ หลกัความคุม้ค่า และหลกั
ความโปร่งใส เขา้ไปในกระบวนการหรือขนัตอนต่างๆ ของการดาํเนินการ ส่วนหลกัคุณธรรมและ
หลกัการมีส่วนร่วม จะมีการเลือกใชต้ามความเหมาะสม ซึงไม่จาํเป็นตอ้งใชค้รบทงั  หลกัในการ
บริหารจดัการ ทงันีขึนอยู่กบัลกัษณะของแต่ละงาน ส่วนด้านปัจจยัทีมีผลต่อความสําเร็จพบว่า 
ผูบ้ริหารทีมาจากการเลือกตังมีส่วนสําคัญเพราะเป็นผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กรต้องเป็นผูที้มี
วสิัยทศัน์ มีคุณธรรม เสียสละ มีความตงัใจจริง ในการทาํงานเพือพฒันาทอ้งถิน เขา้ใจแนวทางการ
ปฏิบติังาน และกฎระเบียบต่างๆ รวมทงัตอ้งทาํงานประสานกบัฝ่ายขา้ราชการ พนกังาน ไดเ้ป็น
อย่างดี ส่วนขา้ราชการ พนักงานตอ้งให้ความร่วมมือ และทาํงานเป็นทีม รวมถึงการไดรั้บความ
ร่วมมือจากประชาชน ทงัหมดเป็นปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จ 
  สิรินทร์ พนัธ์เกษม  (2551) ไดท้าํการศึกษาเรืองสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินกบัการสร้างธรร
มาภิบาลในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   ผลการวิจยัพบวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีธรรมาภิบาลในระดบั
ปานกลาง   ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนตาํบลค่อนขา้งน้อย และการ
ทุจริตในการปฏิบติังานสาเหตุมาจากการขาดการควบคุมทีดี 

มาซเซน และ อีราสมสั (Maassen at  Erasmus, 1999)  ผลการวิจยัพบวา่การกาํกบัดูแล
กิจการเป็นคาํทีครอบคลุมหลายดา้นทีเกียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีและการปฏิบติัของคณะกรรมการ
และกรรมการบริหาร การผสมผสานของกฎหมายกฎระเบียบและวิธีปฏิบติัทีเหมาะสมโดยความ
สมคัรใจของภาคเอกชนทีให้บริษทัดึงดูดเงินทุนและบุคคลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ขยายมูลค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาวสําหรับผูถื้อหุ้น ในขณะทีมีการเคารพผลประโยชน์ของผูมี้
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ส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม ลกัษณะสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการทีมีประสิทธิภาพมีความ
โปร่งใส การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและการดาํเนินงานทีเกียวขอ้งและกระบวนการภายในของ
การกาํกบัดูแลการบริหารจดัการทีดีและการควบคุม 

มอนจา โบนิเฟส อีเลียมินี แซมเวล (Mgonja Boniface Eliamini Samwel, 2010) 
ผลการวิจยัพบวา่ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขององคก์รมีความจาํเป็นต่อความสําเร็จของเป้าหมายทีจะ
พฒันาทอ้งถินและการบริหารจดัการทีดีในประเทศทานซาเนีย เป็นเรืองทีทาํไดไ้ม่ยาก ถา้ไม่ลืมที
จะปฏิบติักนัอยา่งต่อเนือง 

จากทีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า การนาํหลกัการบริหารจดัการทีดีไปใช้เพือการพฒันา
องค์กร ทาํให้องค์กรหรือหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพมากยิงขึน  แต่ก็มีบางองค์กรทีพนกังานยงั
ความรู้ความเขา้ใจในเรืองของหลกัการบริหารจดัการทีดี ซึงเป็นหน้าทีของผูบ้ริหารทีตอ้งช่วยให้
ความรู้ความเขา้ใจแก่พนกังาน  

 
2.   งานวจัิยด้านองค์การบริหารส่วนตําบลกบัการพฒันาชุมชน 

ถนอมศกัดิ รวมธรรม (2549) ไดท้าํการศึกษาเรือง ยุทธศาสตร์การจดัทาํแผนพฒันา
ชุมชนอยา่งมีส่วนร่วมขององคก์ารบริหาร ส่วนตาํบลทุ่งหลวง อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ปี 2549 
ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมจดัทาํแผนพฒันาชุมชนอาศยัอยูใ่นชุมชนเป็นระยะเวลานานและส่วน
ใหญ่เป็นสมาชิกของกลุ่มองคก์รต่างๆ ในชุมชนและดาํรงตาํแหน่งดาํรงตาํแหน่งต่างๆ ในชุมชน
มากกว่าหนึงตาํแหน่ง ซึงถือเป็นจุดแข็งเนืองจากทาํให้เข้าใจสภาพปัญหาของตนเองสามารถ
นาํเสนอปัญหาของตนเองได ้รวมทงัทราบสภาพความเป็นไปได ้ทรัพยากร ความสามารถศกัยภาพ
ของชุมชนของตนเอง อนัสามารถนาํเขา้สู่หลกัการของการมีส่วนร่วมนาํสู่ชุมชนเขม้แข็งต่อไป 

ผูเ้ขา้ร่วมจดัทาํแผนพฒันาชุมชน มีความรู้ในการจดัทาํแผนพฒันาชุมชน เนืองจากมีความรู้เดิม มี
ประสบการณ์ เคยไดรั้บการฝึกอบรมเรืองกระบวนการประชาคม หรือการทาํงานในชุมชนโดยการ
มีส่วนร่วมมาก่อนเขา้ร่วมการวิจยัในครังนี มีการนาํแผนพฒันาชุมชนทีเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในตาํบล ทุ่งหลวง อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ไปใช้เกิดความสมดุลกบัการ
เปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว สอดคลอ้งกบัภูมิสังคม ทงัดา้นภูมิประเทศ ทรัพยากร สังคม วฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี สิงแวดลอ้ม และจิตใจ ของชุมชนนนั และทราบถึงปัจจยัทีเกียวขอ้งทงั
ภายใน ภายนอกชุมชนใน การบูรณาการเป็นองคร์วม โดยเนน้คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา แนวคิด
การดาํเนินการจดัเวทีประชาคม ควรดาํเนินการต่อเนือง เพือนาํสู่ความ เขม้แข็งของชุมชน และเป็น
การตอบสนองต่อความตอ้งการของสมาชิกชุมชน  
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สัญชยั บรรณโศภิษฐ์ (2552) ไดท้าํการศึกษาเรืองบทบาทในการพฒันาชุมชนดา้นการ
พฒันาบา้นเมืองน่าอยูต่ามหลกัธรรมาภิบาลของผูน้าํชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนบวัคูณ เทศบาลเมือง
แม่สอด จงัหวดัตาก ผลการวจิยัพบวา่ ผูน้าํกลุ่มต่างๆ ในชุมชนบวัคูณ เทศบาลเมืองแม่สอด จงัหวดั
ตาก ได้แก่ กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มผูน้ําอาชีพและ
คณะกรรมการชุมชน มีบทบาทในการพฒันาชุมชน โดยผูน้าํชุมชนในกลุ่มต่างๆ มีสภาพปฏิบติังาน
จริงในดา้นต่างๆ ทงั 12 ดา้นตามบทบาทของผูน้าํชุมชนจากมากไปน้อยตามลาํดบัไดด้งันี 1) การ
ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสํานึกดา้นหลกัคุณธรรมจริยธรรม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน 2) การส่งเสริมใหเ้ยาวชนและประชาชนมีสุขภาพดีทงักายและใจ  3) การพฒันาและ
ยกระดบัมาตรฐานการให้บริการดา้นสาธารณสุข 4)  การส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพฒันาประชาธิปไตยและพฒันาชุมขน 5) การป้องกนัปัญหายาเสพติด 6) การ
บริหารจดัการมลพิษ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 7) การมีส่วนร่วมในการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาด้านความมันคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   8) การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 9) การจัดระบบการศึกษา 10) การพฒันาระบบบริหารจดัการ
ทรัพยากรภายในชุมชน เช่น ถนน ท่อระบายนาํ กาํแพงกนัดิน  11) การพฒันาผงัเมือง ระบบการ
คมนาคมหรือการจราจร และ 12) การเตรียมความพร้อมเพือรองรับความร่วมมือระหว่างประเทศ
และหน่วยงานอืน  

พรรณี โลกลินไลน์  (2553) ไดท้าํการศึกษาเรืองบทบาทขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
คาํตากลา้ต่อการพฒันาชุมชนในเขตตาํบลคาํตากลา้ อาํเภอคาํตากลา้ จงัหวดัสกลนคร ผลการวิจยั
พบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล คณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และพนกังาน มี
บทบาทในการพฒันาชุมชน แนวทางการพฒันาชุมชนทงัดา้นโครงสร้างพืนฐานและดา้นการพฒันา
สังคมสอดคล้องกบัความตอ้งการของประชาชน ได้แก่ มีสถานทีเพือการพฒันาและส่งเสริมการ
ท่องเทียวเพือกระตุน้เศรษฐกิจ มีการจดัสวสัดิการให้ผูสู้งอายุ ส่งเสริมการดาํรงชีพแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กริชพัฒน์  ภูวนา (2554) ได้ทําการศึกษาเรืองรูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข 
กรณีศึกษา : บา้นดอนมนั อาํเภอกนัทรวิชัย จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการ
พฒันาชุมชนอยู่ดีมีสุขของบา้นดอนมนั  มี 4 ขนัตอน ได้แก่ 1) สร้างความสัมพนัธ์ ศึกษาสภาพ
ปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 2) วิเคราะห์ปัญหา การพิจารณาความเหมาะสม และ
ความเป็นไปไดข้องโครงการ 3) ทดลองและประเมินผลการใช ้4) การคืนความรู้สู่ชุมชน หลงัจาก
นาํรูปแบบนีไปใชก้บัชุมชนบา้นดอนมนั พบวา่ หวัหนา้ครัวเรือนมีความอยูดี่มีสุขโดยรวมและเป็น
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รายดา้นทงั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนรู้ทีเหมาะสม ภูมิปัญญา และเทคโนโลยี ดา้นเศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็ง และด้านการบริหารจัดการชุมชนทีเข้มแข็งโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน หัวหน้า
ครัวเรือนมีรายไดเ้พิมขึน แต่มีรายจ่ายต่อเดือนลดลงจากก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ ส่วนความอยูดี่มีสุข
ดา้นการเรียนรู้ทีเหมาะสม ภูมิปัญญา และเทคโนโลยี ดา้นเศรษฐกิจชุมชนเขม้แข็ง และด้านการ
บริหารจดัการชุมชนทีเขม้แข็งโดยรวมและดา้นยอ่ยเพิมขึนจากก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ และมีความ
พึงพอใจต่อโครงการฯ โดยรวมและเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

อสิมา ยนัตี ซิลวาเนีย ซีฮาน (Asima Yanty Sylvania Siahaan, 2004) ไดท้าํการศึกษา
เรือง สตรีและรัฐบาลทอ้งถินในประเทศอินโดนีเซีย กรณีศึกษา การจดัตงัรัฐบาลทอ้งถินในเกาะสุ
มาตราเหนือ ผลการวจิยัพบวา่ สตรีไดรั้บการยอมรับจากรัฐบาลทอ้งถินให้มีบทบาทดา้นการพฒันา
ชุมชนมากขึนและเป็นทีตอ้งการของชุมชนและให้ความสนใจ ถึงแม้ความรู้และความเขา้ใจใน
โครงสร้างอาํนาจหนา้ทีอยูใ่นระดบัทอ้งถิน มีบทบาทดา้นวฒันธรรมทางเพศและสามารถตดัสินใจ
เรืองทวัไปในระดบัทอ้งถินได ้ เป็นเรืองทีทา้ทายและส่งผลให้ผูช้ายและผูห้ญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั 
และมีคุณภาพชีวติทีดียงิขึน 

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทีนาํหลกัการบริหารจดัการทีดีมาใช ้ใน
การพฒันาชุมชน โดยให้ประชาชนทุกคนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา มีการเผยแพร่ขอ้มูล และ
ทาํงานพฒันาร่วมกบัข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาํบล ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนนัน มี
คุณภาพชีวติทีดีขึน 

 จากการทบทวนงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์งานวิจยัทีเกียวกบัการพฒันา
รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 
สามารถสรุปสาระสาํคญัทีเกียวขอ้งกบัประเด็นทีจะทาํการศึกษาดงัแสดงในตารางที 3 ต่อไป 
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ตารางที 3 สรุปสาระสาํคญัทีเกียวขอ้งกบัประเด็นทีจะทาํการศึกษาทีไดจ้ากงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

ตวัแปร ชือผูว้จิยั สาระสาํคญั 

1.หลกัการบริหารจดัการทีดี        
   6 ดา้น 

1.1หลกันิติธรรม  

นวลน้อย  ตรีรัตน์  และคณะ 
(2546) 

-พบพฤติกรรมผูบ้ริหารไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

พลกฤติ พตัรปาล (2549)   
ถนดั เดชทรัพย ์(2550) 
ทศัสุนีย ์โตมี (2550) 
วรยทุธ ช่วยณรงค ์(2551) 
เจษฎาภรณ์ ยาหอม ( ) 
Maassen, G.F. at  Erasmus (1999)   
Mgonja,Boniface Eliamini 

Samwel (2010) 

 -เจ้าหน้าทีส่วนใหญ่มีความรู้
คว าม เข้า ใ จ เ รื อ งกฎหมาย
ค่อนขา้งดี 
 

 

 

 

 
ปราสาท สายดวง (2551) 
 

-เจา้หน้าทีมีความรู้ความเขา้ใจ
เรืองกฎหมายระดบัปานกลาง 

มาณิศา สมชือ (2551) -เจ้าหน้าที ส่วนใหญ่ย ังขาด
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ รื อ ง
กฎหมาย 

1.2 หลกัคุณธรรม พลกฤติ พตัรปาล (2549)   
ถนดั เดชทรัพย ์(2550) 

-เจา้หน้าทีขาดระเบียบวินัยใน
การทาํงาน 

เจษฎาภรณ์ ยาหอม (2551) 
วรยทุธ ช่วยณรงค ์(2551) 

-ผู้บ ริห า รและ เ จ้ า หน้ า ที มี
ระ เ บียบวินัยในการทํางาน
ค่อนขา้งดี 

ปราสาท สายดวง (2551) 
 

-ผู้บ ริห า รและ เ จ้ า หน้ า ที มี
ระ เ บียบวินัยในการทํางาน
ระดบัปานกลาง 
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ตารางที 3 สรุปสาระสาํคญัทีเกียวขอ้งกบัประเด็นทีจะทาํการศึกษาทีไดจ้ากงานวจิยัทีเกียวขอ้ง (ต่อ) 

ตวัแปร ชือผูว้จิยั สาระสาํคญั 

1.3 หลกัความโปร่งใส นวลน้อย  ตรีรัตน์  และคณะ 
(2546) 

-ขาดการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ใหป้ระชาชนไดรั้บรู้ 

เจษฎาภรณ์ ยาหอม (2551) 
วรยทุธ ช่วยณรงค ์(2551) 
Maassen, G.F. at  Erasmus 

(1999)   

-มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
และทาํงานดว้ยความโปร่งใส 

ปราสาท สายดวง (2551) 
 

-ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จดัซือจดัจา้งระดบัปานกลาง 

1.4 หลกัการบริหารจดัการทีดี
ตามหลกัธรรมาภิบาล เฉพาะ
ดา้นการมีส่วนร่วม 

นวลน้อย  ตรีรัตน์  และคณะ 
(2546) 
 

-ไม่สนบัสนุนให้ประชาชนเขา้
ไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การทาํงาน 

ทรงศกัดิ โอษะคลงั (2550) 
 

-ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม เ ป็ น สิ ง ที 
ประชาชนต้องการโดยเฉพาะ
ใน เ รื องก าร เ ปิด เผยข้อมู ล
ข่าวสาร การมีส่วนร่วมในการ
ประชุมปรึกษาหารือ และการมี
ส่วนร่วมเขา้ร่วมประชุมรับฟัง
การประชุมสภา อบต. 

มาณิศา สมชือ (2551) 

 
-ผูบ้ริหารไม่มีการประชุมชีแจง
เรืองนโยบาย และการบริการ
แก่ประชาชน 

สิรินทร์ พนัธ์เกษม (2551) 
 

-ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบค่อนขา้งนอ้ย 

นพพล สุรนคัครินทร์ (2547)   
เจษฎาภรณ์ ยาหอม (2551) 
วรยทุธ ช่วยณรงค ์(2551) 

-สนบัสนุนประชาชนให้เขา้มา
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
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ตารางที 3 สรุปสาระสาํคญัทีเกียวขอ้งกบัประเด็นทีจะทาํการศึกษาทีไดจ้ากงานวจิยัทีเกียวขอ้ง (ต่อ) 

ตวัแปร ชือผูว้จิยั สาระสาํคญั 

1.5 หลกัความรับผดิชอบ เจษฎาภรณ์ ยาหอม (2551) 
วรยทุธ ช่วยณรงค ์(2551) 

-ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
รับผดิชอบต่อสังคม 

1.6 หลกัความคุม้ค่า 
 

เจษฎาภรณ์ ยาหอม (2551) 
วรยทุธ ช่วยณรงค ์(2551) 
 

-มีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
 ประหยดั 

2. การพฒันาชุมชน ถนอมศกัดิ รวมธรรม (2549) 
สัญชยั บรรณโศภิษฐ ์(2552) 
พรรณี โลกลินไลน์ (2553) 
กริชพฒัน์ ภูวนา (2554) 
 

 

-บทบาทของอบต .  ในการ
พฒันาชุมชน ให้ประชาชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ร่วมแกปั้ญหา รวมทงัเจา้หนา้ที
ทีเกียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการพฒันาชุมชน 

 Asima Yanty Sylvania 

Siahaan (2004) 
-องคก์ารบริหารส่วนตาํบลของ
ประเทศอินโดนีเซีย ส่งเสริม
ให้ผูห้ญิงมีบทบาทมากขึนใน
เ รืองการมี ส่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชน 

 

9. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
ผูว้จิยัทาํการศึกษาขอ้มูลจากแนวคิดเกียวกบัการบริหารจดัการทีดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

ของสํานกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 6 ประการ ประกอบดว้ย1) หลกันิติธรรม 2)หลกั
คุณธรรม 3)หลกัการมีส่วนร่วม 4) หลกัความโปร่งใส 5) หลกัความรับผดิชอบ 6) หลกัความคุม้ค่า 
ศึกษาขอ้มูลแนวปฏิบติัตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที
ดี พ.ศ. 2546  รวมทงัทาํการศึกษาขอ้มูลแนวคิดและทฤษฎีการพฒันาชุมชน(โกวิทย ์พวงงาม,  
2553; สนธยา พลศรี , 2548)  แนวคิดเกียวกบัการปกครองส่วนทอ้งถิน (โกวิทย ์พวงงาม, 2553)  
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ตลอดจนการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ซึงสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั
ได ้ดงันี 
 

                                                        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

วิธีการปฏิบติัทีเป็นเลิศ 

บริบทชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 

ร่างรูปแบบการบริหารจดัการทีดีของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

แนวคิดเกียวกบัการบริหารจดัการทีดีตาม
หลกัธรรมาภิบาล 6 ประการ1) หลกันิติ
ธรรม 2)หลกัคุณธรรม 3)หลกัการมีส่วน
ร่วม 4) หลกัความโปร่งใส 5) หลกัความ
รับผิดชอบ 6) หลกัความคุม้ค่า 

พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ. 
2546 

แนวคิดและทฤษฎีการพฒันาชุมชน 
(โกวิทย ์พวงงาม,  2553; สนธยา พลศรี,  
2548) 

แนวคิดเกียวกบัการปกครองส่วนทอ้งถิน
(โกวิทย ์พวงงาม,  2553) 

การพฒันาชุมชน 

- ดา้นเศรษฐกิจ 

- ดา้นสงัคม 

- ดา้นการเมือง 

- ดา้นสิงแวดลอ้ม 

- ดา้นสาธารณสุข 

 

วิธีการปฏิบติัทีเป็นเลิศในการ
บริหารจดัการทีดีขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 
1. การบริหารงานเพือให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

2. การบริหารงานเพือให้เกิด
ผลสมัฤทธิต่อภารกิจ 

3. การบริหารงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดความ
คุม้ค่าในเชิงภารกิจ 

4. การลดขนัตอนการปฏิบติังาน 

5. การอาํนวยความสะดวกและ
การตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชน 

6. การประเมินผลการปฏิบติังาน 

รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนที 

ภาคตะวนัตกทีสมบูรณ์ 

ทดลองใช ้และ ปรับปรุง 

ถอดบทเรียนทีได ้

ภาพที  3   กรอบแนวคิดในการวจิยั 



 

บทท ี3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การวิจยัเรือง “การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบล
เพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก” ใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัแบบ  การวิจยัและพฒันา  (Research 

and Development: R&D)  จะทาํการศึกษาขอ้มูลพืนฐาน ศึกษาสภาพการณ์การพฒันาชุมชน ศึกษา
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนทาํการวิเคราะห์ทงัขอ้มูลเอกสาร ตาํรา (Document Analysis)  

และเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Field Study) โดยใช้เครืองมือเชิงคุณภาพ  มีการคดัเลือกพืนทีทีใช้ใน
การศึกษาและผูใ้ห้ข้อมูลหลัก  มีขนัตอนดาํเนินการวิจยั เครืองมือทีใช้ในการวิจยั การควบคุม
คุณภาพเครืองมือและการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยมีรายละเอียดและขนัตอนการดาํเนินการวจิยั ดงันี 

 ขนัตอนที 1 การวิจยั (Research : R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐานในการ
พฒันา ศึกษาถอดบทเรียนและการปฏิบติัทีเป็นเลิศ (Analysis : A) 

 ขนัตอนที  2 การพฒันา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design and 

Development : D and D) 

 ขนัตอนที  3 การวจิยั (Research : R ) เป็นการนาํไปใช ้(Implementation : I) 

 ขนัตอนที  4 การพฒันา (Development : D ) เป็นการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ 
(Evaluation : E) 

  

พนืททีใีช้ในการวจัิย และ ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
1. ผูว้ิจ ัยเลือกพืนทีทีใช้ในการวิจยั จากองค์การบริหารส่วนตาํบลทีได้รับรางวลั

องค์กรปกครองส่วนท้องถินทีมีการบริหารจดัการทีดี ประจาํปี 2546-2552 จาํนวน 4 แห่งเป็น
ต้นแบบ โดยมีเกณฑ์การเลือกกรณีตวัอย่างทีดีทีเป็นต้นแบบทงั 4 แห่ง ประกอบด้วย  1) เป็น
องค์การบริหารส่วนตาํบลทีเคยได้รับรางวลัการบริหารจดัการทีดี 2 ปีติดต่อกนั  2) เป็นองค์กรที
เขม้แขง็ มีการส่งเสริมกิจกรรมเพือพฒันาชุมชนอยา่งต่อเนือง  3) จงัหวดัในพืนทีภาคตะวนัตก เป็น
จงัหวดัทีมีสัดส่วนการไดรั้บรางวลัการบริหารจดัการทีดีมากทีสุด 4) มียุทธศาสตร์การพฒันาที
เขม้แข็งและพฒันาอย่างต่อเนือง และ5) เป็นพืนทีทียงัไม่เคยทาํการศึกษาวิจยัเกียวกบัการพฒันา
รูปแบบการบริหารจดัการทีดีมาก่อน  ดงันนัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทีเป็นตน้แบบทีศึกษา ดงันี  

            1.1  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่จงัหวดักาญจนบุรี ไดรั้บรางวลัที 1 จาํนวน  2 
ปีติดต่อกนั ในปี 2546 และ 2547 
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     1.2 องค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม จังหวดันครปฐม ได้รับรางวลัที 2 

จาํนวน 2 ปีติดต่อกนั ในปี 2547 และ 2548 

                              1.3  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ จงัหวดัสุพรรณบุรี ไดรั้บรางวลัการจดัการทีดี
จาํนวน 2  ปีติดต่อกนั ในปี 2551 และ 2552 
                            1.4  องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ จงัหวดัราชบุรี ไดรั้บรางวลัการจดัการทีดี
จาํนวน 2 ปีติดต่อกนั ในปี 2551 และ 2552 

ทีมา : รายงานรางวลัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินทีมีการบริหารจดัการทีดี ประจาํปี 2546-2552, 

เขา้ถึงเมือ วนัที 30 กนัยายน 2554,  เขา้ถึงไดจ้าก www.tlg.rmutt.ac.th/data/ 

 

2.   ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) แต่ละพืนที โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Selection) จาํนวน 70 คน ประกอบดว้ย 

1. กลุ่มผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และพนกังานเจา้หนา้ที 

2. กลุ่มผูน้าํชุมชน สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   
3.  กลุ่มคณะกรรมการหมู่บา้น อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น อาสาสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน คณะกรรมการประชาคมหมู่บา้นและประชาคมตาํบล 

4.  กลุ่มประชาชนในพืนที ไดแ้ก่ ครู พระ ปราชญช์าวบา้น  ผูสู้งอาย ุ

 

3.     พืนทีทีใชใ้นการทดลองใชรู้ปแบบ โดยเลือกแบบเจาะจง คือ องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลงิวราย อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 
 

สามารถสรุปขนัตอนการวจิยั ไดด้งัภาพที 4 ดงันี 
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         ปัจจยันาํเขา้     กระบวนการ           ผลทีได ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที 4 แสดงขนัตอนการวจิยั 

การวจิยั (Research : R )   
เป็นการศึกษาและวเิคราะห์
ขอ้มลูพืนฐาน(Analysis : A) 

 

-ศึกษาเอกสาร/งานวจิยั  ศึกษานโยบาย 
แผนยทุธศาสตร์ วเิคราะห์ SWOT Analysis 

-ศึกษาสภาพการณ์ของชุมชน 

-สะทอ้นบทเรียนการปฏิบติัของ 

  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตน้แบบ โดย 

   -  ศึกษาขอ้มลูบริบทของชุมชน 

    -  กิจกรรมในการพฒันาชุมชนทีประสบ 

       ความสาํเร็จ 

    -  ศึกษาวธีิการปฏิบติัทีเป็นเลิศ 

-ไดข้อ้มลูพืนฐานและ
สภาพการณ์ของการพฒันา
ชุมชนขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 

การพฒันา (Development : 

D ) เป็นการออกแบบและ
พฒันา (Design and 

Development : D and D) 

-  ออกแบบการวจิยั สังเคราะห์รูปแบบการ
บริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 

- พฒันาเครืองมือและปรับปรุงเครืองมือ 

 -ร่างรูปแบบการบริหารจดัการทีดีของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 - ตรวจสอบรูปแบบดว้ยการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง
รูปแบบ  

-ไดร่้างรูปแบบการบริหาร
จดัการทีดีขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก
ทีผา่นการรับรอง 

- ไดรู้ปแบบการบริหารจดัการ
ทีดีขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลทีสมบูรณ์ 

การวจิยั (Research : R )  
การทดลองใช ้หรือนาํ 
เครืองมือทีไดไ้ปใช ้
(Implementation : I) 

-จดัอบรม /การสนทนากลุ่ม 

-จดัเวทีประชุมแลกเปลียนเรียนรู้และเสวนา 
รูปแบบการบริหารจดัการทีดี 
-เก็บขอ้มลูเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เชิงลึก 
สนทนากลุ่ม  

-ไดผ้ลการจดัการอบรม 

   และผลการแลกเปลียน
เรียนรู้ 

การพฒันา (Development 

: D )เป็นการประเมินผล 
และการปรับปรุงรูปแบบ
(Evaluation : E) 

-  ประเมินผลจากการประชุมเสวนาของ
ผูบ้ริหาร/เจา้หนา้ที/ประชาชน/ผูมี้ส่วน
ไดเ้สียต่อรูปแบบการบริหารจดัการทีดี
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 - สรุปผล ปรับปรุง และพฒันา 
-  การถอดบทเรียนทีได ้

-ไดผ้ลการวจิยัและพฒันา 
รูปแบบบริหารจดัการทีดี
ขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลเพือพฒันาชุมชนใน
พืนทีภาคตะวนัตก 
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ขนัตอนดําเนินการวจัิย 
เพือใหก้ารดาํเนินการวิจยับรรลุวตัถุประสงคที์กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัได้

วางแผนกาํหนดขนัตอนการวจิยัออกเป็น 4 ขนัตอน  ดงันี 

 ขันตอนที 1  การวิจยั (Research: R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐานในการ
พฒันา (Analysis : A)  

1. วัตถุประสงค์  เพือศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐานในการพฒันา (Analysis : A) 

กาํหนดประเด็น ดงันี 

       1.1 ศึกษาสภาพการณ์การพฒันาชุมชน  ศึกษาบริบทชุมชน โดยการศึกษาขอ้มูล
พืนฐานด้วยการศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร  ทังนโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ การทบทวน
วรรณกรรมและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง   
       1.2 การวิเคราะห์ SWOT Analysis การบริหารจดัการทีดี เพือวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการพฒันาชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

       1.3 ศึกษาบทเรียนและวิธีปฏิบติัทีเป็นเลิศ โดยการศึกษาวิธีการปฏิบติัทีเป็นเลิศใน
การบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล และรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 

2. วธีิดําเนินการ 
2.1 ศึกษาขอ้มูลพืนฐานดา้นแนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการบริหารจดัการองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล  ไดแ้ก่ 

2.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ การพฒันาชุมชน 
บริบทขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพืนทีภาคตะวนัตก 

2.1.2 ศึกษาสภาพการณ์การพฒันาชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2.1.3  ศึกษาสภาพการณ์ของการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วน
ตาํบล   

2.1.4 วเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งทงัในประเทศและต่างประเทศ 

2.1.5 วเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการพฒันาชุมชนจาก
แผนงาน/ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2.1.6  ดาํเนินการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และการ
สนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้มูลทีไดเ้พือนาํแนวคิดทีไดศึ้กษามาสังเคราะห์สรุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจยัและแนวทางการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 
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2.2 สร้างกรอบแนวคิดในการวิจยัจากการนาํแนวคิดและทฤษฎีทีได้จากขอ้ 2.1    
มาจาํแนกและจดัขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่เพือให้สามารถอธิบายถึงแนวทางในพฒันารูปแบบการ
บริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 

2.3 ศึกษาบทเรียนในการพฒันาชุมชนและวิธีการปฏิบติัทีเป็นเลิศของการบริหาร
จดัการทีดี  เพือใช้ในการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก ด้วยการถอดบทเรียน การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม  
และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม กบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั ซึงมีรายละเอียด ดงันี 
                                  2.3.1 สร้างแนวคาํถามในการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กบั
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั ซึงมีกรอบทีใชเ้ป็นแนวคาํถาม ดงันี   
       2.3.1.1   ภาพสถานการณ์การดาํเนินงานดา้นบริหารจดัการทีดีของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตน้แบบในอดีต 

       2.3.1.2   เหตุ/ปัจจยั/แรงบนัดาลใจทีนาํไปสู่การเปลียนแปลง 

2.3.1.3 โครงการทาํอะไรบา้งและมีการขบัเคลือนกิจกรรมอยา่งไร 

2.3.1.4  ภาพสถานการณ์วิถีชีวิตปัจจุบันของชุมชนเป็นอย่างไร
ผลลพัธ์ทีพึงพอใจคืออะไร  

2.3.1.5 ความตอ้งการของผูที้เกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทีดีของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2.3.1.6 ปัจจยัแห่งความสาํเร็จคืออะไร 

2.3.1.7 ปัจจยัทา้ทายหรืออุปสรรคคืออะไร 

 2.3.2  สร้างแนวคาํถามในการสนทนากลุ่ม เพือให้ได้ข้อมูลบริบทชุมชน
บทเรียนการพฒันาชุมชนและวิธีการบริหารจดัการทีดี และวิธีการปฏิบติัทีเป็นเลิศในภาพรวม และ
ความตอ้งการของชุมชน 

  2.3.3 นาํแบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก แนวคาํถามในการสนทนากลุ่ม มาทาํการ
วเิคราะห์เพือนาํมาสร้างรูปแบบการบริหารจดัการทีดี 
                2.3.4   ผูว้จิยัเก็บรวมรวมขอ้มูล โดยใชว้ิธีการหลากหลายเพือจะให้ไดข้อ้มูลที
ครบถว้นและรอบดา้นมากทีสุด โดยใชอุ้ปกรณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ สมุดจดบนัทึก เครือง
บนัทึกเสียง และกลอ้งถ่ายรูป  ซึงมีรายละเอียด ดงันี 

   2.3.4.1  การศึกษาและวเิคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)  
     การใช้ข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย ประวติัความเป็นมา 
สภาพการณ์ทวัไป นโยบาย แผนงานและยุทธศาสตร์ กิจกรรมทีดาํเนินการในพืนทีขององค์การ
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บริหารส่วนตาํบล ทงัข้อมูลทีเกียวขอ้งโดยตรงและโดยออ้ม ในเรืองของบริบทการพฒันาของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลทีเป็นต้นแบบ ทีมีผลในการพฒันาชุมชน รวมถึงรายงาน  เอกสาร  
ประกาศหรือขอ้บงัคบั ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตน้แบบ เอกสารการดาํเนินงาน กระบวนการ
และเงือนไขในการทาํงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตน้แบบทีเกียวขอ้ง ตลอดจนศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

2.3.4.2 การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) 

          เป็นการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ซึงต้องการข้อมูล
ละเอียดลึกซึงเกียวกบัเรืองใดเรืองหนึง เป็นการสนทนาแบบมีเป้าหมาย โดยสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และผูน้าํชุมชน สมาชิก องค์การบริหารส่วนตาํบลทีมีจิตอาสาอย่างแรง
กลา้ ซึงผูว้ิจยัเป็นผูส้ัมภาษณ์เอง ทาํให้ได้ขอ้มูลทีตอ้งการจะศึกษา เพราะผู ้วิจยัไม่จาํกดัประเด็น
คาํตอบ ไม่มีกาํหนดเวลาสนทนา ทงันีตามความเหมาะสมเพือให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในการ
สนทนาในขณะนัน ซึงเรืองทีจะสัมภาษณ์เกียวกับปัญหาและความตอ้งการของชุมชน วิธีการ
ดาํเนินงาน กระบวนการทาํงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  แนวทางการแกไ้ขปัญหา โดยเป็น
คาํถามแบบเปิดกวา้งไม่จาํกดัคาํตอบ 

   2.3.4.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

                                           ในการสนทนากลุ่มนี มีการแบ่งกลุ่มๆ ละ 6 คนโดยคละกลุ่มให้
สมาชิกภายในกลุ่มมีความหลากหลายจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัทงั  กลุ่ม ประกอบดว้ย 

 2.3.4.3.1 กลุ่มผู ้บ ริหารองค์การบริหารส่วนตําบลและ
พนกังานเจา้หนา้ที 

    2.3.4.3.2 กลุ่มผูน้าํชุมชน สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  2.3.4.3.3 กลุ่มคณะกรรมการหมู่บา้น อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้น อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน คณะกรรมการประชาคมหมู่บา้นและประชาคม
ตาํบล 

   2.3.4.3.4 กลุ่มประชาชนในพืนที ได้แก่ ครู พระ ปราชญ์
ชาวบา้น 
    2.3.4.4 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) 
       ข้อมูลจากการสังเกตผูที้มีความเกียวข้องกับกิจกรรมการ
ดาํเนินงานการดา้นการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตน้แบบ รวมถึงกระบวนการ
ในการทาํงานของประชาชนในชุมชนตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึน โดย
แบ่งเป็น  กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และพนกังานเจา้หนา้ที กลุ่มผูน้าํชุมชน 
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สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล กลุ่มคณะกรรมการหมู่บา้น อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้น อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน คณะกรรมการประชาคมหมู่บา้นและประชาคมตาํบล 

และกลุ่มประชาชน การวิจยัครังนีใชก้ารสังเกตแบบมีส่วนร่วม ดงันนัการสังเกตของผูว้ิจยัขณะอยู่
ในสถานการณ์ภาคสนามจะไม่สามารถเลือกสังเกตหรือแยกสถานการณ์ทีจะสังเกตออกจากกนัได ้

2.3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

      2.3.5.1 การวิเคราะห์อุปนยั ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากขอ้
ที 2.3.1 ถึง 2.3.5 โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์สรุปประเด็น 
(Thematic Analysis) เพือสรุปปัจจยัเงือนไขความสําเร็จของการบริหารจดัการทีดีขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล แลว้นาํขอ้มูลทีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเชือถือก่อนนาํมาสร้าง
รูปแบบการบริหารจดัการทีดี 
     2.3.5.2 การวิเคราะห์การทบทวนระหว่างปฏิบติัเพือสะท้อนการ
ทาํงาน (After Action Review : AAR) เป็นการนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม มาทาํการเรียบเรียงเพือให้ไดข้อ้มูลทีตรงกบัสิงทีผูถู้กสัมภาษณ์ตอบ รวมถึง
ความรู้สึกต่างๆ ทีได้รับในขณะทีทาํการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม แล้วนํามา
วเิคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลทีไดจ้ากขอ้ 2.3.5.1 เพือเป็นขอ้มูลทีสาํคญัสาํหรับการถอดบทเรียน 

          จากการสร้างแนวทางการศึกษาดว้ยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสนทนากลุ่ม  และการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม กบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั สามารถสรุปไดด้งัภาพที 5 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

ภาพที 5  แสดงขนัตอนการสร้างแนวทางการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสนทนากลุ่ม เกียวกบั  
               สภาพการณ์การบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ศึกษาเอกสารเกียวกบัแนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก        
การสนทนากลุ่ม  กบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

สร้างแนวทางการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสนทนากลุ่ม  

นาํแนวทางการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสนทนากลุ่ม            
ไปปรึกษาผูเ้ชียวชาญเพือตรวจสอบประเด็นเนือหา 

สัมภาษณ์แบบเชิงลึก  คนและสนทนากลุ่ม  15 คน เกียวกบั
สภาพการณ์การบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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  2.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

                              ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือในเชิงทฤษฎี ดงันี 

                               2.4.1 กาํหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสัมภาษณ์ สร้างแบบสัมภาษณ์ผูที้
เกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล สาํหรับนาํไปใชใ้นการวิจยั ตามตวั
แปรทีกาํหนด 

        2.4.2 ศึกษานิยาม แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการที
ดี เพือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

          2.4.3 เขียนขอ้คาํถามตามจุดมุ่งหมายและคาํนิยามทีกาํหนดใหค้รอบคลุม 

        2.4.4 สร้างแบบสัมภาษณ์ทีผูว้ิจยัไดส้ร้างขึนมาจะมีการตรวจสอบคุณภาพดา้น
ความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) ก่อนนาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลจริงจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกั 

     2.5 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัเชิงคุณภาพ 
    เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก แนวทางการ
สนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม รวมทงัอุปกรณ์เครืองบนัทึกเสียง เพือช่วยในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล แบบสัมภาษณ์ทีใชมี้ 2 ชุด ไดแ้ก่ 

    1. ชุดที  เป็นแบบสัมภาษณ์ทีใชส้ัมภาษณ์แบบเชิงลึกกลุ่มผูบ้ริหารองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล และพนักงานเจ้าหน้าที ตามแนวทางการดําเนินงาน แนวทางการบริหารตามหลัก      
ธรรมาภิบาล ความตอ้งการ ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะต่อการบริหารจดัการทีดีขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 
         2. ชุดที 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ทีใชส้ัมภาษณ์กลุ่มผูน้าํชุมชน สมาชิกองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล คณะกรรมการหมู่บา้น อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น คณะกรรมการประชาคม
หมู่บา้นและประชาคมตาํบล ครู พระ ปราชญ์ชาวบา้น ผูสู้งอายุ ตามแนวทางการดาํเนินงาน แนว
ทางการบริหารตามหลกัการบริหารจดัการทีดี ความตอ้งการดา้นการบริการสาธารณะประโยชน์ 
ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะต่อการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

                  จากขนัตอนการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน การศึกษาบทเรียนและวิธีปฏิบติัที
เป็นเลิศ ขนัตอนที 1 การวิจยั (Research: R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐาน การ
วเิคราะห์ขอ้มูลบริบทชุมชนเกียวกบัการบริหารจดัการทีดี และวธีิการปฏิบติัทีเป็นเลิศในการบริหาร
จดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการที
ดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก สามารถสรุปไดด้งัตารางที 4   
ดงันี 
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ตารางที 4 สรุปขนัตอนที 1 การวจิยั  (Research: R1) 

 

วตัถุประสงค์ วธีิการ 
กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร 
เครืองมอื/การ
วเิคราะห์ข้อมูล 

ผลทไีด้ 

1. เพือศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที
เ กี ยวข้ องกั บก า ร
บริหารจดัการทีดี   

- ศึ ก ษ า เ อ ก ส า ร 

รายงาน   แนวคิด 
ทฤษฎี  และงานวิจัย    
ทีเกียวขอ้ง    

- เอกสาร  แนวคิด 
ท ฤ ษ ฎี  ห นั ง สื อ 
งานวิจยั และ ขอ้มูล
สารสนเทศที เกี ยว    
ขอ้ง 

- แบบบันทึกข้อมูล/
การวิ เคราะห์ เนือหา  
และนํ าเสนอแบบ
พรรณนา 

- ข้ อ มู ล เ กี ยวกั บ
แนวคิ ดทฤษฎีและ
งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบั
การบริหารจดัการที
ดี   

2. เ พื อ ศึ ก ษ า
สภาพการ ณ์ขอ ง
องคก์ารบริหารส่วน
ตําบล  และการ
บริหารจัดการที ดี
ขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบล 

-การสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสนทนากลุ่ม และ
การสังเกตแบบมีส่วน
ร่ วมกั บก ลุ่ มผู ้ ให้
ข้อมูลหลักเกียวกับ
การบริหารจัดการทีดี 
ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ
ของการบริหารจดัการ
ทีดี 

-กลุ่มผูบ้ริหาร
องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล และพนกังาน
เจา้หนา้ที  
-กลุ่มผูน้าํชุมชน 
อาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือน       
-คณะกรรมการ
ประชาคมหมู่บา้น
และประชาคมตาํบล 

-กลุ่มประชาชน   

- การสัมภาษณ์เชิง
ลึก การสนทนากลุ่ม
ใช้ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
เนือหา 

-ขอ้มูลสภาพการณ์
การพัฒนาชุมชน
ขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบล และการ
บริหารจัดการที ดี
ขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบล 

. ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พฒันา 
 

-การวเิคราะห์เอกสาร 
-การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค 

-เอกสารทีเกียวขอ้ง
กับนโยบาย แผนงาน 
และยุทธศาสตร์การ
พฒันา 

-แบบบัน ทึ กก า ร
วิเคราะห์เอกสารใช้
วเิคราะห์เนือหา  

-ข้ อ มู ล เ กี ย ว กั บ
นโยบาย  แผนงาน 
และยทุธศาสตร์การ
พฒันา 
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ตารางที 4 สรุปขนัตอนที  การวจิยั  (Research: R1) (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เครืองมอื/การ
วเิคราะห์ข้อมูล 

ผลทไีด้ 

4. เพือ ศึกษา
บทเรียนและวิธีการ
ปฏิบัติทีเป็นเลิศใน
การบริหารจดัการที
ดี และรูปแบบการ
บริหารจัดการที ดี 
เพือใชใ้นการพฒันา
รูปแบบการ 

- ดํ า เ นิ น ก า ร
สั ม ภ าษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก 
และสนทนากลุ่ม   
 

-ก ลุ่ ม ผู ้ ใ ห้ ข้ อ มู ล
หลัก  ได้แ ก่  ก ลุ่ม
ผู ้บ ริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
และพนกังานเจา้หนา้ที
ก ลุ่ ม ผู ้ นํ า ชุ ม ช น 
สม า ชิ ก อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วนตําบล
กลุ่มคณะกรรมการ
หมู่บา้น อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจํา
หมู่บา้น   

-แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึกแบบมีโครงสร้าง  
-  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
เนือหา  

- ขอ้มูลเกียวกบัการ
บริหารจัดการที ดี 
วิธีการปฏิบัติทีเป็น
เลิศในการบริหาร
จั ด ก า ร ที ดี  แ ล ะ
รูปแบบการบริหาร
จดัการทีดี  

 

 ขันตอนที 2  การพฒันา (Development: D1)  เป็นการออกแบบและพฒันา (Design and 

Development : D and D) การออกแบบและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก   
 1. วัตถุประสงค์ เพือออกแบบและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก   

    1.1  วธีิการดําเนินการ 

             การดาํเนินการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก  มีรายละเอียด ดงันี 

              1.1.1 การวเิคราะห์และสร้างรูปแบบ 

              1.1.2 พฒันาเครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

              1.1.3 ประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก   
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   1.2   เครืองมือทใีช้ในการวเิคราะห์รูปแบบ 

                           1.2.1 รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชนตน้แบบ ไปใชใ้นการดาํเนินงานการบริหารจดัการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

                          1.2.2 เครืองมือทีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบประเมินความเหมาะสม 
และความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั ของรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
เพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก   

                 1.3 ขนัตอนการสร้างเครืองมือ 

                            การวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก  มีขนัตอนในการดาํเนินงาน ดงันี  

                            1.3.1 เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลชวัคราว (Tentative Conceptual Model) ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลทีไดจ้ากขนัตอนที 

 ซึงผูว้ิจยัไดข้อ้สรุปเกียวกบัการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบล วิธีปฏิบติัทีเป็น
เลิศของการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล และรูปแบบการบริหารจดัการทีดีของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จากการถอดบทเรียนจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัดงัรายละเอียดในขนัตอนที 

  แล้วนําขอ้มูลทีได้ไปพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก  โดยสังเคราะห์เข้ากับความรู้ ความเข้าใจในเรืองหลักการ
บริหารจดัการทีดีทีไดจ้ากการทนทวนเอกสาร วรรณกรรมทีเกียวขอ้งแล้วนาํมาบูรณาการเขา้กบั
กรอบแนวคิดทฤษฎีการบริหารจดัการทีดี 6 หลกั ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความ
โปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ หลกัความคุม้ค่า 
  1.3.2 นาํร่างรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก ทีสร้างขึนเสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบ
รูปแบบการบริหารจัดการทีดีขององค์การบริหารส่วนตําบลเพือพัฒนาชุมชนต้นแบบโดย
ผูเ้ชียวชาญ  
 จากขนัตอนการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชน ดงัภาพที 6 
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ภาพที 6    แสดงขนัตอนการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

                เพือการพฒันาชุมชนตน้แบบ 

                    
 2. การตรวจสอบรูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการ
นําไปปฏิบัติ ของรูปแบบการบริหารจัดการทีดีขององค์การบริหารส่วนตําบลเพือพัฒนาชุมชนใน
พนืทภีาคตะวนัตก 

  2.1 วัตถุประสงค์ เพือตรวจสอบรูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสม และความ
เป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติั ของรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 

  การนําเครืองมือทีได้ไปใช้สอบถาม เพือตรวจสอบรูปแบบในการประเมินความ
เหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติั ของรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก มีรายละเอียดดงันี 
          2.1.1 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน  ท่าน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง  
                           2.1.2 เครืองมือทใีช้ในการวจัิย  
                                    แบบสอบถามเพือประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได ้ของรูปแบบ
การบริหารจัดการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก มี
ขนัตอนการสร้าง ดงันี 

สงัเคราะห์รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก   

นาํร่างรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก   
ทีสร้างขึนนาํเสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบรูปแบบ 

นาํรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก  ทีสร้าง
ขึนนาํเสนอผูเ้ชียวชาญ เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา ความเหมาะสม และ 

ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติั 
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2.1.2.1 ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถามเพือประเมินความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ ของรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก  

2.1.2.2  สร้างแบบสอบถามเพือประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได ้
ของรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาค
ตะวนัตก มีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซึงมี 5 ระดบั คือ มากทีสุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยทีสุด  

2.1.2.3 การตรวจสอบรูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ ของรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนใน
พนืทีภาคตะวนัตก ใชแ้บบสอบถาม สอบถามผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 ท่าน  

2.1.2.4  วิเคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามเพือประเมินความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ ของรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก โดยหาค่าเฉลีย และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน แลว้นาํค่าเฉลียมาแปล
ผลตามเกณฑ ์ดงันี (Best and Kahn, 2006: 331) 

 

   ค่าเฉลีย      ความหมาย 

 4.51 - 5.00   ความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นระดบัมากทีสุด 

 3.51 - 4.50   ความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก 

 2.51 - 3.50   ความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นระดบัปานกลาง 

 1.51 – 2.50   ความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นระดบันอ้ย 

 1.00 – 1.50   ความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นระดบันอ้ยทีสุด 

             

 จากขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบ
การบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก สรุปได้
ดงัภาพที 7 
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ภาพที 7   แสดงขนัตอนการสร้างแบบสอบถามเพือประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได ้  
                     ของรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน 

 

                               
                จากขนัตอนที  การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design  and 

Development: D and D) เครืองมือการวจิยั  สรุปไดด้งัตารางที 5 ดงันี  

 

 

 

 

 

 

ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถามเพือประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องรูปแบบ
การบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน 

นาํแบบสอบถามทีใชป้ระเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได ้ของรูปแบบการบริหารจดัการทีดี
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 

เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (content validity)  

สร้างแบบสอบถามเพือประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได ้ของรูปแบบการบริหารจดัการ 
ทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน 

วิเคราะห์ขอ้มลูทีไดจ้ากแบบสอบถามหาความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหาร
จดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน เพือนาํมากาํหนดแนวทาง 

 การพฒันาชุมชนใหมี้ความยงัยืนต่อไป 
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ตารางที 5 สรุปขนัตอนที 2 การพฒันา (Development: D1) 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมอื/การ
วเิคราะห์ข้อมูล 

ผลทไีด้ 

1. เพือออกแบบและ
พฒันา เครืองมือที
ใชใ้นการวจิยั 

1.1 สังเคราะห์
รู ป แ บ บ ก า ร
บริหารจัดการทีดี
ข อ ง อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วนตาํบล 

  1.2 เพือตรวจสอบ
ร่ า ง รู ป แ บ บ
เ บื อ ง ต้ น โ ด ย
อาจารย์ทีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 

 
 

 

2.เพือตรวจสอบ  
    รูปแบบโดย   
   ประเมินความ  
   เหมาะสม และ   
   ความเป็นไปได ้  
   โดยผูเ้ชียวชาญ  5  
   ท่าน 

-การสงัเคราะห์ 

 

 

-การสงัเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รวบรวมขอ้มูลจาก
แบบประเมิน 

 

 

เอกสาร 

 

 

เอกสาร 

 

 

 

 

อาจารย์ทีป รึกษา
วทิยานิพนธ์ 

  
 

 

 

 

 

ผูเ้ชียวชาญ 5 ท่าน 

 

-ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
เนือหา  
  
-ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
เนือหา  
 

 

 

-ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
เนือหา  
 

 

 

 

 

 

แบบประเมิน 

- ร่ าง รูปแบบการ
บริหารจัดการที ดี
ขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบล  

 

 

 

 

-ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนาการบริหาร
จั ด ก า ร ที ดี ข อ ง
องคก์ารบริหารส่วน
ตํ า บ ล ผ่ า น ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ จ า ก
อาจารย์ทีป รึกษา
วทิยานิพนธ์ 

-ไ ด้ รู ป แ บ บ ก า ร
บริหารจัดการที ดี
ขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบล ทีผ่าน
การรับรอง 
 

 
ขันตอนที 3 เป็นการวิจยั (Research: R2) การทดลองใช้รูปแบบ หรือนาํเครืองมือไปใช ้

(Implementation : I) 
1. วตัถุประสงค์ 

              เพือทดลองใช้รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 
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∑R 

   N 

  1.1 กลุ่มเป้าหมาย 

           กลุ่มเป้าหมายทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย กลุ่มผูบ้ริหารองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล และพนักงานเจา้หน้าทีในแต่ละพืนที กลุ่มผูน้าํชุมชน สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลในแต่ละพืนที กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมคัรสาธารณสุข ประจาํหมู่บ้าน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน คณะกรรมการประชาคมหมู่บา้นและประชาคมตาํบลในแต่ละ
พืนที และกลุ่มประชาชนไดแ้ก่ ครู พระ ปราชญช์าวบา้น  และผูสู้งอายุในแต่ละพืนที ไดม้าโดยใช้
วธีิการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)  จาํนวน 40 คน  

     1.2 พืนทีทีใช้ในการทดลองใช้รูปแบบ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Selection)  คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย จงัหวดันครปฐม 
          1.3 เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

                 เครืองมือเชิงปริมาณเป็นการทาํแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม โดยนํา
แบบทดสอบเสนอผูเ้ชียวชาญ 5 คน เพือตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหาและความเทียงตรงของ
เนือหา ภาษาทีใช้ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และนาํมาหาค่าดชันีความสอดคล้องตาม
เกณฑก์ารประเมิน (IOC) ใชว้ธีิการกาํหนดนาํหนกัคะแนนเป็น 3 ระดบั คือ   
  เห็นวา่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน    +1 

                  เห็นวา่ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน     0 

                  เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง       ใหค้ะแนน    -1 

การวเิคราะห์ขอ้มูลความเหมาะสมสอดคลอ้งของแบบรับรองตน้แบบการวิจยั โดย
ใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (IOC) คาํนวณค่าตามสูตร   

 

IOC = 
  

              ∑R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

                  N = จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 
 

แล้วเลือกค่าดชันีความสอดคล้องตงัแต่ 0.50 ขึนไป และปรับปรุงแกไ้ขเกียวกบัรายละเอียดของ
ภาษาของแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการอบรม 

                          1.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

                                   1.4.1 ผูว้ิจยัทาํหนงัสือขอความอนุเคราะห์การเก็บขอ้มูล กบัองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลทงั 4 แห่งทีศึกษา 
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           1.4.2 ผูว้ิจยัทาํหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตาํบลเพือขอเก็บขอ้มูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม กบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

                   1.4.3 ผู ้วิจ ัย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครืองบันทึกเสียง  การจดบันทึก
ภาคสนาม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ภาพถ่ายในสถานทีองค์การบริหารส่วนตาํบล ตรวจสอบ
ความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูล ถอดเทป และตรวจสอบความถูกตอ้ง 

                       1.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

                              ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากการวิจยั ร่วมกบัแนวคิด ทฤษฎีทีเกียวขอ้ง 
การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ทงัการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม ดว้ยการวเิคราะห์เนือหา และนาํเสนอแบบพรรณนา 

2. การจัดอบรม เพือพฒันาการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชน ผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน  ดาํเนินการดงันี 

 2.1 เครืองมือทใีช้ เป็นแบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม แบบประเมินผลหลงัการ
อบรมรวมทงัอุปกรณ์เครืองบนัทึกเสียง การประชุมกลุ่มยอ่ย เพือใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
สร้างแบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรมจากแนวคิดทฤษฎีทีเกียวขอ้งร่วมกบัร่างรูปแบบทีไดจ้าก
ขนัตอนที 2 

2.2 กลุ่มเป้าหมายในการอบรม 

           ผูอ้บรมประกอบดว้ย ผูที้เกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานขององค์การบริหารส่วนตาํบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล 
นกัพฒันาชุมชน ตลอดจนคนในชุมชน  รวม  40 คน 

2.3 วธีิดําเนินการ 

       2.3.1 กาํหนดการจดัอบรมใหค้วามรู้ จาํนวน  วนั ตามกรอบวตัถุประสงคข์อง
การวจิยัใหก้บัผูที้เกียวขอ้งทุกฝ่าย รวม 40 คน 

             1.กาํหนดหวัขอ้การจดัอบรมใหค้วามรู้ 

             2.ทาํหนังสือเชิญผูที้เกียวข้องกับการบริหารการจดัการทีดีขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน 

      3. วิเคราะห์ผลจากขนัตอนทีผ่านมาในความตอ้งการ การพฒันาชุมชนให้
ยงัยนื และหาแนวทางการส่งเสริมการพฒันาชุมชน เพือเป็นแนวทางในการอบรม 

      2.3.2 จดัเตรียมเอกสาร กาํหนดวนัเวลา สถานที ผูเ้ขา้ร่วมอบรม ประสานและ
เชิญวทิยากร จดัทาํเอกสารเกียวกบัการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จดัอบรมใน
จงัหวดันครปฐม 
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              1. ประสานงานสถานทีจดัอบรม อาหาร เครืองดืม หอ้งประชุม 

              2. จดัเตรียมเอกสาร การลงทะเบียนการอบรม 

              3. ติดต่อวทิยากรใหก้ารอบรม 

              4. กาํหนดตารางการอบรม ภาคเชา้เป็นทฤษฎี  ชวัโมง 

       2.3.3 ประเมินผลการจดัอบรม ด้วยการใช้แบบทดสอบความรู้ทงัก่อนการ
อบรม (Pre-test) และหลงัการอบรม (Post-test) แบบประเมินผลการอบรม และการติดตามผลหลงั
การอบรมในการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้และการเสวนา  

2.4 การรวบรวมข้อมูล 

       ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลทีไดจ้ากแบบทดสอบความรู้ทงัก่อนและหลงัการอบรม
แบบประเมินผลการอบรม ทงั 2 ชุดๆละ 20 ขอ้และการติดตามผลหลงัการอบรมในการการจดัเวที
แลกเปลียนเรียนรู้และการเสวนา 

2.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
                     การวเิคราะห์ขอ้มูล จากแบบสอบถาม 2 ชุด ไดแ้ก่ 

1.แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการอบรม จาํนวน 20 ขอ้ กาํหนดเกณฑ์การ
ใหค้ะแนนก่อนและหลงัการอบรม ดงันี (นรินทร์ สังขรั์กษา, 2555) 

คะแนนเฉลีย >16  คะแนน (>80%) หมายถึง ความรู้ในระดบัมาก 

คะแนนเฉลีย 13-15  คะแนน (65-75%) หมายถึง ความรู้ในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉลีย <12  คะแนน (<60%) หมายถึง ความรู้ในระดบันอ้ย 

                       การเปรียบเทียบคะแนนก่อนการอบรมและหลงัการอบรม ดว้ยสถิติแบบไม่
อิสระจากกนั (Dependent Sample t-test) กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

2. แบบประเมินผลการจดัอบรมการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการ
วเิคราะห์คาํถามปลายเปิด ใชก้ารวเิคราะห์เนือหา  
 จากขนัตอนการผลทดลองใช ้หรือการนาํไปใช ้เพือการบริหารจดัการทีดีขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน ขนัตอนที 3 การวจิยั (Research: R2) สรุปไดด้งัตารางที 6 ดงันี 
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ตารางที 6 สรุปขนัตอนที 3 การวจิยั (Research: R2)   
     

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมอื/การ
วเิคราะห์ข้อมูล 

ผลทไีด้ 

1.การจดัอบรมเพือ
พฒันาการบริหาร
จดัการทีดีของ
องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชน 

-ทดสอบความรู้
ก่อนและหลงัการ
อบรม  
-แบบประเมินผล
หลงัการอบรม 

ผูอ้บรมจาํนวน 40 
คน  

 

 

 

 

ร้อยละ ค่าเฉลีย และ
ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน และการ
วเิคราะห์เนือหา 

ไดอ้บรมใหค้วามรู้
เกียวกบัการบริหาร
จดัการทีดี 

2. การจดัเวที
แลกเปลียนเรียนรู้
เพือนาํรูปแบบไป
ปฏิบติัในพืนที 

-เครืองมือ
แบบสอบถามและ
การจดัเวที
แลกเปลียนเรียนรู้
และเสวนา 

ผูเ้ขา้ร่วม 40 คน ร้อยละ ค่าเฉลีย และ
ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน และการ
วเิคราะห์เนือหา 
 

ไดท้ราบรูปแบบ
ของการบริหาร
จดัการทีดีของ
องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล 

 
ขันตอนที 4 เป็นการพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินผลและปรับปรุง

รูปแบบ (Evaluation : E) 

                  วตัถุประสงค์ เพือประเมินผลและปรับปรุง 

                   1. การจัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้และเสวนา นาํเสนอรูปแบบและให้ผูบ้ริหารองค์การ
บริหารส่วนตาํบล พนักงานเจ้าหน้าที กลุ่มผูน้ําชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล และ
ตวัแทนประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบรูปแบบ 

     1.  เครืองมือทีใช้ เป็นการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ของผูที้เกียวขอ้ง เป็นการจดัเวที
สนทนากลุ่มย่อย เพือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีแบบประเมินการนาํรูปแบบไปปฎิบติัใน
พืนที และการถอดบทเรียนทีไดจ้ากการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ การเรียนรู้ในการจดัการ โดยใช้
เทปบนัทึกเสียงเพือช่วยในการเก็บขอ้มูล 

1.2 กลุ่มเป้าหมาย ในการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ และเสวนา 
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบล และ

พนกังานเจา้หน้าที กลุ่มผูน้าํชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล กลุ่มคณะกรรมการหมู่บา้น 
อาสาสมคัรสาธารณสุข ประจาํหมู่บา้น คณะกรรมการประชาคมหมู่บา้นและประชาคมตาํบล และ
กลุ่มประชาชนในพืนที ไดแ้ก่ ครู พระ ปราชญช์าวบา้น  ผูสู้งอาย ุ รวม 23 คน 
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 1.3 วธีิการดําเนินงาน 

          1. ทาํหนงัสือเชิญผูที้เกียวขอ้งทุกฝ่าย 

          2. จดัเวทีเพือการแลกเปลียนเรียนรู้และเสวนา ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  2 
ครัง  กาํหนดระยะเวลาห่างกนัรอบละ 1 เดือน ครังละ 1 วนั โดยเนน้การจดัแบบไม่เป็นทางการแต่
ใหไ้ดก้ารแลกเปลียนเรียนรู้และขอ้มูลทีสามารถนาํไปปรับปรุงพฒันาการบริหารจดัการทีดีองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 

  เดือนที 1 รอบที 1 จดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้และเสวนา ในประเด็นนาํเสนอ
ภาพรวมของการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือการพฒันาชุมชนทีไดจ้ากการ
ถอดบทเรียน การจดัอบรม รวมถึงนาํเสนอรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลตน้แบบ 

  เดือนที 2 รอบที 2 จัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้และเสวนา  ในประเด็นแนว
ทางการพฒันาชุมชนให้เขม้แข็งทีไดจ้ากการถอดบทเรียน การจดัอบรม รวมถึงการติดตามผลการ
ดาํเนินงานในรอบที 1 

  3. ประเมินผลการจดัเวทีการแลกเปลียนเรียนรู้และเสวนา โดยใชแ้บบสอบถาม
ความคิดเห็น ใช้การบนัทึกเสียง จดบนัทึกภาคสนาม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และภาพถ่าย
กิจกรรม 

  1.4 การรวบรวมข้อมูล 
     ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลทีได้จากการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้และเสวนา ใช้การ
บนัทึกเทป จดบนัทึกภาคสนาม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และภาพถ่ายกิจกรรม 

 1.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
                          การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เนือหา และนาํเสนอแบบพรรณนา 
 2. การประเมินผลและปรับปรุง 
     2.1 เครืองมือทใีช้ในการรวบรวมข้อมูล  

        2.1.1 เป็นแบบบนัทึกขอ้เสนอแนะในประเด็นต่างๆ ตามองค์ประกอบของ
รูปแบบของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีมีต่อรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 

            2.1.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

                                 1.  ผูว้จิยัทาํหนงัสือขอความร่วมมือกบัผูที้มีส่วนไดเ้สียในองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล 
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                                 2. เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามดว้ยตนเองในแหล่งองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

      2.1.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลแบบประเมินความเห็นของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทีมีต่อรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนที
ภาคตะวนัตก ค่าสถิติพรรณนา ไดแ้ก่   ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน แลว้นาํค่าเฉลียมาแปล
ความหมายตามเกณฑ ์ดงันี (Best and Kahn, 2006: 331) 

 

ค่าเฉลยี         ระดับความคิดเห็น 
         4.50 – 5.00 หมายถึง   เห็นดว้ยกบัรูปแบบการบริหารจดัการทีดีมากทีสุด 

         3.50 – 4.49 หมายถึง   เห็นดว้ยกบัรูปแบบการบริหารจดัการทีดีมาก 

          2.50 – 3.49 หมายถึง   เห็นดว้ยกบัรูปแบบการบริหารจดัการทีดีปานกลาง 

         1.50 – 2.49 หมายถึง   เห็นดว้ยกบัรูปแบบการบริหารจดัการทีดีนอ้ย 

         1.00 – 1.49 หมายถึง   เห็นดว้ยกบัรูปแบบการบริหารจดัการทีดีนอ้ยทีสุด 

  

 2.2 เครืองมือเชิงคุณภาพ 
  2.2.1 การถอดบทเรียน จากงานวิจยัและพฒันาในกระบวนการดาํเนินการวิจยัการ
จดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ การจดัอบรม 

  2.2.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
            ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลทีเป็นเนือหา ประเด็นกิจกรรม การสังเกต การจดั
เวทีแลกเปลียนเรียนรู้ การจดัอบรม 

  2.2.3 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ใชก้ระบวนการถอดบทเรียน แบบ After Action 

Review : AAR ถอดบทเรียนทีได ้สรุปผลและเขียนรายงาน 
 จากขนัตอนการพฒันา เป็นการประเมินผลและปรับปรุง เพือพฒันารูปแบบการบริหาร
จดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก  ขนัตอนที 4 การ
พฒันา (Development: D2)  เป็นการประเมินผล (Evaluation : E) สามารถสรุปไดด้งัตารางที 7 ดงันี  
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ตารางที 7 สรุปขนัตอนที 4 การพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation : E) 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เครืองมอื/การ
วเิคราะห์ข้อมูล 

ผลทไีด้ 

1.ประเมินผลและ
ปรับปรุง 

การใชแ้บบประเมิน
การนาํรูปแบบไป
ปฏิบติัในพืนที 

- ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

  จาํนวน 23 คน 
ค่าความถี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย และค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 
และการวเิคราะห์
เนือหา 
- ก า ร ติ ด ต า ม
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ทดลองใช ้

- ได้ทราบระดับการ
ปฏิบัติของรูปแบบ
การบริหารจดัการทีดี
ขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชนในพืนทีภาค
ตะวนัตก 

2.ถอดบทเรียน ถอดบทเรียนสรุปความ
จากประเด็นและ
กิจกรรมการขบัเคลือน
เวที 

ผูเ้กียวขอ้งกบั
การดาํเนินงาน
บริหารจดัการ
องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 

การสมัภาษณ์ 

การสนทนากลุ่ม 
 

ไดรู้ปแบบการ
บริหารจดัการทีดีของ
องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลเพือพฒันา
ชุมชนในพืนทีภาค
ตะวนัตกทีสมบูรณ์ 

 



 

บทท ี4 
บริบทและสภาพการณ์การพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ในพนืทภีาคตะวนัตก 
 

 ผูว้ิจยันาํเสนอขอ้มูลบริบทและการศึกษาสภาพการณ์ในการพฒันาชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลในพืนทีภาคตะวนัตก ทีศึกษา 4 แห่งไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่ 
จงัหวดักาญจนบุรี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม จงัหวดันครปฐม องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลรัวใหญ่ จงัหวดัสุพรรณบุรี และองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ จงัหวดัราชบุรี โดยแบ่ง
การนาํเสนอออกเป็น 3 ส่วน  ดงัต่อไปนี 

 ส่วนที 1 บริบทและสภาพการณ์ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพืนทีภาคตะวนัตก  
 ส่วนที 2 การศึกษาความตอ้งการในการพฒันาชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน
พนืทีภาคตะวนัตก 

 ส่วนที 3 การวเิคราะห์ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 

ส่วนท ี1 บริบทและสภาพการณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลในพนืทภีาคตะวนัตก 
 

1. บริบทขององค์การบริหารส่วนตําบลในพนืทภีาคตะวนัตก 
 ตามเกณฑ์การจดัแบ่งภูมิภาคตามคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึง
ประกอบไปดว้ย 8 จงัหวดั คือ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม ราชบุรี 
เพชรบุรี  และประจวบคีรีขนัธ์  โดยผูว้ิจยัใช้พืนทีศึกษาตามการแบ่งภูมิภาคนี  ภาคตะวนัตกมี
จาํนวนองค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) ทังหมด 492 แห่ง (สํานักพฒันาระบบ รูปแบบและ
โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน.ขอ้มูลพืนฐานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินประจาํปี 2551, 
เขา้ถึงเมือ 27 กรกฎาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก www.dla.go.th/organize/structure) ซึงมีองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลทีไดรั้บรางวลับริหารจดัการทีดี 89 แห่ง   โดยผูว้ิจยัเลือกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทีมี
สัดส่วนของการไดรั้บรางวลัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีมีการบริหารจดัการทีดีมากทีสุดเมือเทียบ
กบัพืนทีอืน ๆไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองไผ่ จงัหวดักาญจนบุรี องค์การบริหารส่วน
ตาํบลทุ่งกระพงัโหม จงัหวดันครปฐม องค์การบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ จงัหวดัสุพรรณบุรี และ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ จงัหวดัราชบุรี (รายงานรางวลัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินทีมี
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การบริหารจัดการทีดี  ประจําปี  2546-2552,  เข้า ถึง เ มือ  30 กันยายน  2554,   เข้า ถึงได้จาก 

http://www.tlg.rmutt.ac.th/data/) ผูว้จิยัจึงเลือกเป็นตน้แบบในการศึกษาวจิยั ซึงมีรายละเอียด ดงันี  

1.1 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่ จังหวดักาญจนบุรี 
       1.1.1 ข้อมูลทวัไป 
 1.ประวตัิความเป็นมา 
  บา้นหนองไผ่ เป็นชุมชนหนึงซึงอยู่ในความปกครองของตาํบลด่านมะขามเตีย ต่อมา
ตาํบลด่านมะขามเตียมีความเจริญ จึงแยกตวัมาเป็นกิงอาํเภอด่านมะขามเตีย เมือ พ.ศ. 2533 แบ่งการ
ปกครองออกเป็น 3 ตาํบล ต่อมาปี 2535 กิงอาํเภอด่านมะขามเตียไดแ้ยกตาํบลด่านมะขามเตียอีก
หนึงตาํบล คือ ตาํบลหนองไผ่ ประกอบดว้ย 5 หมู่บา้น สําหรับชือหนองไผ่ เดิมบริเวณทีตงัเป็น
หนองนาํขนาดใหญ่อยู่แห่งหนึงและมีป่าไผขึ่นปกคลุมมาก ชาวบา้นจึงไดต้งัชือบา้นวา่ บา้นหนอง
ไผ ่ต่อมาไดมี้หมู่บา้นเพิมขึนอีก 1 หมู่บา้น ซึงแยกมาจากหมู่ที 1 รวมเป็น 6 หมู่บา้น 
 2. ลกัษณะทตีงั 
                   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินขนาดเล็ก ทีทาํการ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่ตงัอยู ่ณ ถนนสายด่านมะขามเตีย - ท่ามะกา หมู่ที 6 บา้นสีแยก 
ตาํบลหนองไผ่ อาํเภอด่านมะขามเตีย จงัหวดักาญจนบุรี อยู่ห่างจากทีว่าการอาํเภอด่านมะขามเตีย
ประมาณ 10 กิโลเมตร ตาํบลหนองไผมี่เนือทีรวมประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร หรือ 36,250 ไร่ 

                   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่ไดรั้บการยกฐานะเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ตามกระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศจดัตงัเมือวนัที 14 ธนัวาคม 2542 เป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
1 ใน 4 ของอาํเภอด่านมะขามเตีย จงัหวดักาญจนบุรี  
 3. อาณาเขต 

               ทิศเหนือ ติดต่อกบัองค์การบริหารส่วนตาํบลกลอนโด และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ด่านมะขามเตีย   
 ทิศใต ้     ติดต่อกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านทบัตะโก อาํเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี  
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกับอาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี และอาํเภอจอมบึง จงัหวดั
ราชบุรี  

 ทิศตะวนัตก   ติดต่อกบัเทศบาลตาํบลด่านมะขามเตีย และ องค์การบริหารส่วนตาํบล
ด่านมะขามเตีย 

 4. สภาพภูมิประเทศ 
 สภาพโดยทวัไปขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่พนืทีเป็นทีราบลุ่ม พืนดินส่วน

ใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเกษตร โดยอาศยันาํฝน จึงเหมาะแก่การประกอบอาชีพ
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ทางดา้นการเกษตร เช่น เลียงสัตว ์ทาํไร่ออ้ย ไร่มนัสําปะหลงั ไมด้อกไมป้ระดบั ทาํนา และปลูก
พืชผกั  และพนืที ส่วนใหญ่จะอยูใ่นระบบชลประทานโครงการบาํรุงรักษาและส่งนาํด่านมะขามเตีย 
ดังนันการปลูกพืชส่วนใหญ่จะใช้นําชลประทานเป็นหลัก จะมีเพียงบางส่วนทีอยู่นอกเขต
ชลประทาน ใชน้าํจากการขดุเจาะบ่อบาดาล และสามารถทาํการเกษตรไดต้ลอดปี 
 5. การปกครองและประชากร   
                   ในด้านการปกครองแบ่งออกเป็น    หมู่บา้น  ได้แก่ หมู่ที   บา้นหนองไผ่  หมู่ที 2 

บา้นหนองปากดง หมู่ที 3 บา้นหินแดน้ หมู่ที 4 บา้นท่าพะยอม หมู่ที 5 บา้นหนองไผเ่ดิม หมู่ที 6 

บา้นสีแยก 
      ประชากรในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่ส่วนใหญ่เป็นคนในพืนทีอยูก่นัมาตงัแต่
บรรพบุรุษ เป็นคนเชือชาติและสัญชาติไทย บางคนอพยพมาจากทีอืน แต่เดิมการตงับา้นเรือนจะ
ปลูกสร้างอยูบ่ริเวณทีราบสูง ชายเขา เพราะนาํป่าจะท่วมไม่ถึง การสร้างบา้นเรือนสมยัก่อนจะมี
ลกัษณะเป็นบา้นยกพืนสูง ปลูกสร้างดว้ยไม  ้ หลงัคาเป็นสังกะสีหรือจาก แต่ปัจจุบนัได้มีการ
เปลียนแปลงไปตามกาลเวลา  การปลูกสร้างบา้นจะปลูกบริเวณใกลเ้ส้นทางคมนาคม และการสร้าง
บา้นก็จะเป็นบา้นพืนติดดิน วสัดุทีใช้สร้างบา้นจะเป็นปูนซีเมนต์ หลงัคามุมกระเบือง จาํนวน
ประชากร มีทงัสิน 3,862 คน แยกเป็นชาย 1,940  คน เป็นหญิง 1,922 คน มีจาํนวนครัวเรือน 1,293 
ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลีย 66.58 คน/ตารางกิโลเมตร    ซึงแบ่งตามหมู่บา้น
ไดด้งันี 

ตารางที 8  จาํนวนประชากรแบ่งตามหมู่บา้น 

 

หมู่ที ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) ร้อยละ 

1 326 342 668 17.30 
2 310 283 593 15.35 

3 471 472 943 24.42 

4 272 272 544 14.09 

5 222 218 440 11.39 

6 339 335 674 17.45 

รวม 1,940   1,922 3,862 100 

ทีมา : ขอ้มูลทะเบียนราษฎร ณ วนัที   กุมภาพนัธ์  2555 
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6. สภาพเศรษฐกจิ 
   ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองไผ่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม  แยกเป็น ทาํไร่ พืนทีประมาณ 35,024 ไร่ หรือร้อยละ 96.62 ทาํนา พืนทีประมาณ 427 
ไร่ หรือร้อยละ 1.18 ทาํสวน พืนทีประมาณ 799 ไร่ หรือร้อยละ 2.20  ในจาํนวน 1,293 ครัวเรือน 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 1,115 ครัวเรือน ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 33 ครัวเรือน พนักงาน
หน่วยงานเอกชน 25 ครัวเรือน ทาํธุรกิจส่วนตวั 42 ครัวเรือน รับจา้งทวัไป 70 ครัวเรือน และอาชีพ
อืนๆ 8 ครัวเรือน แต่ละครัวเรือนมีรายได้เฉลียต่อปี 23,000 บาทขึนไป หน่วยธุรกิจในเขตตาํบล
ประกอบธุรกิจปัมนาํมนั 2 แห่ง โรงสี 1 แห่ง ผลิตผลหรือสินคา้ ทีสําคญัของตาํบล ไดแ้ก่ นาํฝาง
บา้นหินแดน้ นาํยาลา้งจาน และปุ๋ยชีวภาพ การใชแ้รงงานในหมู่บา้นและแรงงานชาวต่างชาติ ทีเขา้
เมืองมาอยา่งถูกกฎหมาย แรงงานในตาํบลส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานภาคเกษตรกรรม  
 7. ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งนํา 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่  เป็นพืนทีเกษตรกรรมอาศยันาํฝนเพือการเกษตร
และอุปโภคบริโภค มีแหล่งนาํธรรมชาติ  คือ ลาํภาชี  และมีลาํห้วย / หนอง / คลอง บึง ฯลฯ จาํนวน 
10 แห่ง นอกจากนียงัมีแหล่งนาํทีสร้างขึนเองไดแ้ก่  บ่อนาํบาดาล 446 แห่ง บ่อนาํตืน 231 แห่ง สระ
นาํ 62 แห่ง ประปาหมู่บา้น 14 แห่ง ถงัเก็บนาํฝน 15 แห่ง  
 8.  การศึกษา 

        องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ่ มีโรงเรียน 3 แห่ง  ครู 34 คน นกัเรียน  521  คน 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่ จาํนวนครู  3 คน จาํนวนนกัเรียน 55 คน 
ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จาํนวน 1 แห่ง  จาํนวนครู 1 คน จาํนวนนกัเรียน 60 คน 

 9. การสาธารณสุข 
        องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองไผ่ มีสถานีอนามยัประจาํตาํบล 2 แห่ง  ได้แก่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบลบา้นหนองปากดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํ
ตาํบลบา้นหนองไผเ่ดิม 

   10.  จุดเด่นของพนืที 
    เป็นพืนทีราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ เพราะพืนทีประสบปัญหาอุทกภยัเป็น

ประจาํทุกปี จึงเหมาะกบัการปลูกพืชหมุนเวียนระยะสัน ประชากรมีรายไดไ้ม่แตกต่างกนัมากนกั 
ทาํใหมี้ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินใกลเ้คียงกนั 

 11. แหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ 
          องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่มีแหล่งท่องเทียวจาํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
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  1. วดัถาํเขาชะอางค ์ตงัอยูห่มู่ที 1 มีลกัษณะคลา้ยถาํจอมพล มีลิงเป็นจาํนวนมาก มี
สภาพความเป็นธรรมชาติมากเหมาะแก่การขึนไปเยยีมชมและไหวพ้ระ 

  2. บริเวณฝายนาํลน้ ตงัอยูห่มู่ที 4 เป็นสถานทีพกัผอ่นตามธรรมชาติ มีประชาชนนิยม
มาเล่นนาํและพกัผอ่นเป็นจาํนวนมาก 

   3. สวนสาธารณะ ตงัอยูห่มู่ที 6 มีขนาด 12 ไร่ เหมาะสําหรับการพกัผอ่นและออก
กาํลงักาย 

 1.1.2  ข้อมูลทางด้านการบริหาร      
รูปแบบโครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองไผ่มีรูปแบบตามที

กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิมเติม 
กล่าวคือ มีฝ่ายบริหารทีมาจากการเลือกตงัโดยตรงจากประชาชน ประกอบด้วย นายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบล นายประสาน   ศิริมวั และนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลแต่งตงัรองนายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํนวน  2 คน ทาํหนา้ทีช่วยเหลือนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการ
บริหารจดัการ และมีนายพนม รางดี เป็นเลขานุการนายกนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

     สําหรับฝ่ายนิติบัญญัติ มีสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลประกอบด้วย สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ทีมาจากการเลือกตงัจากหมู่บา้น แห่งละ 2 คน  ในดา้นการจดัส่วนงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองไผ่ มี 5 ส่วนงานได้แก่ สํานักงานปลดัองค์การบริหารส่วน
ตาํบล ส่วนการคลงั ส่วนโยธา ส่วนสาธารณสุข ส่วนการศึกษา 

    ในส่วนของชุมชน  มีการรวมกลุ่มของประชาชนทีเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 
อาสาสมคัรสาธารณะสุข คณะกรรมการหมู่บา้น เพือแกไ้ขปัญหาและบริการสมาชิกในองค์กร
ชุมชน  1) จดัตงัประชาคมหมู่บา้นประจาํทุกเดือน 2) จดัตงัประชาคมตาํบล 3) จดัตงัรูปแบบกลุ่ม
อาชีพ คณะกรรมการดูแลรักษาหมู่บา้นกลุ่มต่างๆ  4)  จดัตงัสภาชุมชนองคก์รชุมชน  
 1.1.3 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่ มี 6 ดา้น คือ 

 1. การพฒันาดา้นการก่อสร้างโครงการสร้างพืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2. การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

 3. การพฒันาดา้นคุณภาพชีวติและสังคม 

 4. การพฒันาดา้นการเมืองการบริหารและการพฒันาบุคลากร 

 5. การพฒันาดา้นการป้องกนัอุทกภยัและสาธารณภยั 

 6. การพฒันาดา้นการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
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1.2 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระพงัโหม จังหวดันครปฐม 
 1.2.1 ข้อมูลทวัไป 

  1. ประวตัิความเป็นมา 
           องค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม เดิมเป็นทุ่งทีมีเถาวลัยช์นิดหนึงขึนอยู่มาก
โดยชาวบา้นแถบนีเรียก "เถาตูดหมูตูดหมา" สภาพโดยรวมเป็นทุ่ง ทีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยพืชไม้
นานาชนิด และสภาพบางส่วนเป็นหนองนาํทีมีสัตวน์าํนานาชนิดชุกชุมมาก โดยเฉพาะอยา่งยิงปลา
ไหล ราษฎรทีอพยพส่วนใหญ่มาจากอาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี (ในปัจจุบนั) ต่อมาไดย้กฐานะ
เป็นองค์การบริหารส่วนตาํบล เมือวนัที 19 มีนาคม พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เป็น “องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม” 

2. ลกัษณะทตีงั 

     องค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม มีอาณาเขตพืนที 9.45 ตารางกิโลเมตรหรือ 
5,906 ไร่ ตงัอยูเ่ลขที 119 หมู่ 5 ตาํบลทุ่งกระพงัโหม อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม อยูท่างทิศ
ใตข้องอาํเภอกาํแพงแสนและห่างจากทีว่าการอาํเภอกาํแพงแสนประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดันครปฐม ห่างจากตวัจงัหวดัระยะทาง 23 กิโลเมตร ห่างจาก
กรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร ห่างจากสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอกาํแพงแสน ประมาณ 3 
กิโลเมตร และห่างจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสน ประมาณ 7 กิโลเมตร  
     3. อาณาเขต 
      ทิศเหนือ ติดกบั เทศบาลตาํบลกาํแพงแสน อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

                   ทิศใต ้    ติดกบั อบต.หว้ยขวาง อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

                   ทิศตะวนัออก ติดกบั อบต.วงันาํเขียว อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

                   ทิศตะวนัตก    ติดกบั อบต.ทุ่งขวาง อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

 4. ลกัษณะภูมิประเทศ  
        ลกัษณะของพืนทีโดยทวัไป ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหมเป็นพืนที
ราบดินทรายเหมาะสําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีคลองชลประทานเป็นคลองส่งนาํมา
จากเขือนวชิราลงกรณ์จงัหวดักาญจนบุรี เพือส่งนาํไปหล่อเลียงพืนทีเกษตรกรรม ทาํให้พืนทีส่วน
ใหญ่เหมาะสมกบัการทาํเกษตรกรรมและเหมาะสมสําหรับอาชีพประมงและการเลียงสัตว ์เช่น การ
เลียงปลา การเลียงไก่ และสัตวอื์นๆ 
  5. การปกครองและประชากร 
      ในด้านการปกครองแบ่งออกเป็น  หมู่บา้น ได้แก่ หมู่ที 1 บา้นยาง  หมู่ที 2 บา้นราง
พิกุล  หมู่ที 3 บา้นโปร่งพรหม  หมู่ที 4 บา้นดอนซาก หมูที 5 บา้นทุ่งหนองปลาไหล หมู่ที 6 บา้น 
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หนองแหน หมู่ที 7 บา้นยางพฒัน  
     จาํนวนประชากรในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม มีประชากรทงัสิน 3,508 

คน แบ่งเป็นชาย 1,755 คน หญิง 1,753 คน และจาํนวนหลงัคาเรือน 545 หลงัคาเรือน ความ
หนาแน่นของประชากร 369 คน/ตร.กม.  (ขอ้มูล ณ วนัที 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555) 
 6. สภาพเศรษฐกจิ 
     พนืทีส่วนใหญ่เป็นทีราบ และมีพืนทีเป็นบางส่วนใชเ้ป็นทีอยูอ่าศยั  ประชาชนประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มี 220 ครัวเรือน รองลงมาได้แก่ อาชีพรับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม อาชีพคา้ขาย อาชีพรับจา้งทวัไป และมีอาชีพเสริม ทาํดา้นปศุสัตว ์   รายไดเ้ฉลียของ
ประชากร 31,014 บาท คน/ปี ของคนในพืนที มีสถานีบริการนา้มนั (ปัมหลอด) 2 แห่ง ศูนยก์ารคา้/

ห้าสรรพสินคา้ 1 แห่ง ตลาดสด 1 แห่ง ร้านคา้ทวัไป 15 แห่ง ตลาดนดั 1 แห่ง และปัมบริการแก๊ส 

LPG 1 แห่ง สถานทีจาหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 6 แห่ง 

 7. การศึกษา 
                    องค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม มี โรงเรียนสังกดัสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐาน 1 แห่ง สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐมเขต 1 จาํนวน 1  แห่ง 
เอกชน 1 แห่ง  สังกดัทอ้งถิน 1 แห่ง โรงเรียนระดบัอนุบาล 1 แห่ง ศูนยเ์ด็กเล็ก 1 แห่ง โรงเรียน
ระดบัประถม 1 แห่ง และโรงเรียนระดบัมธัยม 1 แห่ง  
 8. การสาธารณูปโภค 
      องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม มีโทรศพัทส่์วนบุคคลในพืนที 500 หมายเลข 

โทรศพัทส์าธารณะในพืนที 13 ตู ้จาํนวนชุมสายโทรศพัทใ์นพืนที 1 ชุมสาย 
 9. สถานทีสําคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระพังโหม จังหวดันครปฐม 

 1. อนุสาวรียส์มเด็จพระนางเจา้อินทร์ศกัดิฯ 

 2. ทีวา่การอาํเภอกาํแพงแสน 

 3. โรงเรียนบา้นยางอินทร์ศกัดิฯ 

 4. โรงเรียนกาํแพงแสนวทิยา 
 5. ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม 

 10.  ผลงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระพงัโหม 
         1. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

         2. โครงการศูนยซ่์อมสร้างเพือชุมชน 

         3. โครงการรณรงคป์ลูกจิตสาํนึกวนัสิงแวดลอ้ม 

         4. โครงการเสริมสร้างสุขภาพและศกัยภาพผูสู้งอายุ 
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 1.2.2 ข้อมูลทางด้านการบริหาร      
         รูปแบบโครงสร้างการบริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม มีรูปแบบ
ตามทีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ข
เพิมเติม กล่าวคือ มีฝ่ายบริหารทีมาจากการเลือกตงัโดยตรงจากประชาชน ประกอบด้วย นายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล นายอนุชา กุลดิลก  และนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่งตงัรองนายก
องค์การบริหารส่วนตาํบลจาํนวน  คน  คือ นายโกมล อ่อนสิริ และนายอุกฤษฎ์ยศ ตรีสุคนธ์ทาํ
หน้าทีช่วยเหลือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในการบริหารจัดการ และมีนายจิณณพัต         
ลิขิตธนานนัท ์เป็นเลขนุการนายกนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม 

   สาํหรับฝ่ายนิติบญัญติั มีสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประกอบดว้ย สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 14 คน ทีมาจากการเลือกตงัจากหมู่บา้น แห่งละ  คน มีนายปรัศว ์กุลดิลก เป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ในดา้นการจดัส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่ง
กระพงัโหม มี 4 ส่วนงานไดแ้ก่ สํานกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ส่วนการคลงั ส่วนโยธา 
ส่วนสาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม 

 ในส่วนของชุมชน  มีการรวมกลุ่มของประชาชนทีเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 
อาสาสมคัรสาธารณะสุข คณะกรรมการหมู่บา้น เพือ 1) จดัตงัประชาคมหมู่บา้นครบทุกหมู่บา้น
ประจาํทุกเดือน 2) จดัตงัประชาคมตาํบล 3) จดัตงัรูปแบบกลุ่มอาชีพ คณะกรรมการดูแลรักษา
หมู่บา้นกลุ่มต่างๆ  4)  จดัตงัสภาชุมชนองคก์รชุมชน และ 5) จดัตงัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัหนองปลา
ไหล 
 1.2.3 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระพงัโหม มี 6 ยทุธศาสตร์ คือ 

    1. ยทุธศาสตร์ การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  

    2. ยทุธศาสตร์ การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  

    3. ยทุธศาสตร์ การพฒันาดา้นการบริการสาธารณะ  

    4. ยทุธศาสตร์ การพฒันาดา้นสังคม  

    5. ยทุธศาสตร์ การพฒันาดา้นสิงแวดลอ้มและการท่องเทียว  

    6. ยทุธศาสตร์ การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทีดี  

 

 

  

 
ภาพที 8  ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม 
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1.3.  องค์การบริหารส่วนตําบลรัวใหญ่ จังหวดัสุพรรณบุรี 
1.3.1 ข้อมูลทวัไป 

1.ประวตัิความเป็นมา 
                        หากกล่าวถึงชือ “รัวใหญ่” ในปัจจุบนั หลายคนทราบดีว่าเป็นชือของตาํบลหนึงใน
จงัหวดัสุพรรณบุรี ซึงเป็นทีตงัของสถานทีท่องเทียวสาํคญัและแหล่งประวติัศาสตร์โบราณคดีหลาย
แห่งของจงัหวดัสุพรรณบุรี อาทิ วดัแค คุม้ขุนแผน ตน้มะขามยกัษ ์คูเมืองโบราณ เป็นตน้    ซึงทีมา
สันนิษฐานไดจ้ากร่องรอยของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์โบราณคดี และวรรณกรรมพืนบา้นขุน
ชา้งขนุแผน ทีฉากในทอ้งเรืองส่วนใหญ่อยูใ่นเขตพืนทีของตาํบลรัวใหญ่ น่าจะพอสันนิษฐานไดว้า่
ชือ “รัวใหญ่” มีทีมาจากหลกัฐานสาํคญั ดงันี 

ก. กาํแพงเมืองสุพรรณ 
        กาํแพงเมืองสุพรรณบุรี ในเขตพืนทีของตาํบลรัวใหญ่ ตงัอยู่ฝังทิศตะวนัตกของ
แม่นําสุพรรณบุรี ห่างจากริมแม่นําสุพรรณบุรีประมาณ 1 กิโลเมตร วดัระยะตามแนวเหนือใต ้

ประมาณ 3,600 เมตร ดา้นเหนือใกลห้มู่บา้นวดัแค ดา้นใตอ้ยูก่ลางทุ่งนาตรงกบัวดัมรกต (ร้าง) ซึง
อยูใ่กลก้บัสถานีรถไฟสุพรรณบุรีในปัจจุบนั ลกัษณะของกาํแพงเมืองสุพรรณบุรีนี มีผูส้ันนิษฐานวา่
มีลกัษณะเป็นเชิงเทิน มีเสาระเนียดปักบนเชิงเทิน จึงมีการสร้างจาํลองรูปแบบของกาํแพงเมือง
สุพรรณบุรีขึนใหม่ตามแบบทีสันนิษฐานนนัในทีบริเวณคูเมืองโบราณริมถนนมาลยัแมน  จึงอาจ
กล่าวไดว้่าจากร่องรอยของกาํแพงเมืองโบราณทีมีลกัษณะคลา้ยรัวขนาดใหญ่ดงักล่าว ชาวบา้นใน
สมยัก่อนอาจไม่ทราบถึงทีมาและความสําคญั จึงเรียกกนัวา่  รัวใหญ่  และเป็นทีมาของชือตาํบลรัว
ใหญ่ในปัจจุบนั 

ข. วรรณคดีเรืองขนุชา้งขนุแผน 
             วรรณคดีเรืองขนุชา้งขนุแผนนี เดิมเป็นนิทานพืนบา้นของชาวสุพรรณบุรี ฉากของ

ทอ้งเรืองส่วนใหญ่จึงเป็นสถานทีทีปรากฏอยู่จริงในจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยเฉพาะในพืนทีของ
ตาํบลรัวใหญ่ ซึงเป็นถินกาํเนิดของตวัละครสําคญั คือขุนชา้งและขุนแผน กล่าวกนัวา่ บา้นขุนชา้ง
นนัอยู่ใกล้ๆ กบัวดัประตูสาร มีผูชี้ว่าน่าจะอยู่ตรงบริเวณโคกใหญ่ ระหว่างคลองวดัผึงกบัแม่นาํ
สุพรรณบุรี โคกใหญ่นีแมใ้นฤดูนาํมาก นาํท่วมทุกหนทุกแห่งแต่ก็ไม่ท่วมโคกนี จึงมีผูเ้ชือวา่บริเวณ
นีเคยเป็นคอกชา้ง ซึงสอดคลอ้งกบัเรืองขนุชา้งขนุแผนทีวา่ ขนุศรีวิชยั บิดาขุนชา้ง เป็นกองชา้งกรม
ชา้งนอก ขนุชา้งคงจะเกิดทีโคกนี และมีศีรษะลา้นมาแต่กาํเนิด นางเทพทองผูเ้ป็นมารดาจึงไม่ชอบ
รูปโฉมของขนุชา้งลูกชาย แต่กล่าวไวว้า่  เพราะบุญของลูกชายคนนี ทาํให้ครอบครัวของขุนศรีวิชยั
กบันางเทพทองซึงมงัคงัอยูแ่ลว้มงัคงัยงิขึน ดงัขอ้ความในวรรณคดีเรืองขนุชา้งขุนแผนทีวา่ 



126 

                       บริบูรณ์พูนเกิดกวา่แต่ก่อน               เพราะบุญของลูกอ่อนไดส้ร้างสรรค ์

                      แต่เกิดมาเงินตราอุดมครัน                ขา้หญิงชายนนัมากมายไป  

จากความเชือทีเชือกนัวา่บริเวณโคกใหญ่ซึงอยูใ่นพืนทีของตาํบลรัวใหญ่ ในปัจจุบนันีเป็นทีตงัของ
บา้นขนุชา้ง ซึงเป็นผูที้มีฐานะมงัคงัรํารวยของเมืองสุพรรณในสมยัโบราณ บา้นของขุนชา้งก็คงเป็น
บา้นทีมีลกัษณะเป็นบา้นใหญ่โตมีลกัษณะโดดเด่น แตกต่างจากชาวบา้นทวัไปรวมถึงรัวบา้นทีใหญ่
และสังเกตไดง่้าย จนเป็นทีกล่าวขานพูดถึงกนัในสมยันนั และกลายเป็นทีมาของชือตาํบล รัวใหญ่
ในปัจจุบนั 

  2. ทตีงั 
             องค์การบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ ตงัอยู่ที หมู่ 2  ตาํบลรัวใหญ่  อาํเภอเมือง 
สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี อยูห่่างจากทีวา่การ อาํเภอเมืองไปทางทิศเหนือ ประมาณ  กิโลเมตรมี
พืนทีประมาณ 19.467 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,167 ไร่  โดยนางศิริ จิโรจพนัธ์ุ ไดบ้ริจาค
ทีดินแห่งนี  เพือสร้างโรงเรียนวดัสารภี (สิทธิเทพประชานุกูล)หลงัที2  ต่อมาเมือโรงเรียนวดัสารภี
ถูกยบุ สถานทีแห่งนีจึงกลายมาเป็นทีตงัของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่  

3. อาณาเขต 
ทิศเหนือ         ติดต่อกบัเขตตาํบลพิหารแดง  อาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

   ทิศใต ้             ติดต่อกบัเขตตาํบลทบัตี เหล็ก อาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
   ทิศตะวนัออก  ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  อําเภอเมือง จังหวดั
สุพรรณบุรี 

   ทิศตะวนัตก    ติดต่อกบัเขตตาํบลดอนกาํยาน อาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
   ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ติดต่อกบัเขตตาํบลบา้นโพธิ อาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

4. สภาพภูมิประเทศ 
              สภาพพืนทีทวัไปขององค์การบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ มีภูมิประเทศส่วนใหญ่

เป็นทีราบลุ่ม  มีทรัพยากรดิน และนาํอุดมสมบูรณ์ เหมาะสําหรับการทาํเกษตรกรรม พืนทีบางส่วน
เป็นทีดอนนาํท่วมไม่ถึง  ทางดา้นทิศตะวนัออกของตาํบลมีแม่นาํไหลผา่นเป็นแนว แบ่งเขตระหวา่ง
ตาํบลรัวใหญ่ กบัตาํบลสนามชยั และตาํบลท่าพีเลียง พืนทีของตาํบลรัวใหญ่ไม่เป็นผืนเดียวกนัโดย
จุดกลางเป็นเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

5. จํานวนหมู่บ้านและจํานวนประชากร 
                          องค์การบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ ประกอบดว้ยหมู่บา้น 6 หมู่บา้นคือ หมู่ที 1 บา้น
ค่ายเก่า หมู่ที 2 บา้นหัวเวียง หมู่ที 3 บา้นกุฎีทอง หมู่ที 4 บา้นทา้ยสนามบิน หมู่ที 5 บา้นคนั
คลอง และหมู่ที 6 บา้นท่าบางเจริญ          
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                            องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ มีจาํนวนประชากรทงัหมด 11,102 คน แยกเป็น
ชาย 5,472 คน เป็นหญิง 5,630 คน มีจํานวนครัวเรือน 4,203 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของ
ประชากรโดยเฉลีย 570.50 คน/ตารางกิโลเมตร ซึงแบ่งตามหมู่บา้น ไดต้ามตารางที 9 ดงันี 

 
ตารางที 9  จาํนวนประชากรแบ่งตามหมู่บา้น        
                    

หมู่ที หมู่บา้น 
จาํนวนประชากร จาํนวนหลงัคาเรือน 

ชาย หญิง รวม (หลงัคา) 
1 บา้นค่ายเก่า 1,131 1,259 2,390 741 

2 บา้นหวัเวยีง 596 646 1,242 325 

3 บา้นกุฎีทอง 1,432 1,502 2,934 1,379 
4 บา้นทา้ยสนามบิน 1,609 1,387 2,996 1,183 

5 บา้นคนัคลอง 448 516 964 366 

6 บา้นท่าบางเจริญ 256 320 576 206 

รวม 5,472 5,630 11,102 4,203 

ทีมา: ขอ้มูลทะเบียนราษฎร ณ วนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2555  
 

6. สภาพทางเศรษฐกจิ 
              ประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ ประกอบอาชีพหลกั คือ 1) รับจา้ง  2) 

คา้ขาย  3) เกษตรกรรม  4) รับราชการ  มีหน่วยธุรกิจในองค์การบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ 

ประกอบดว้ย ปัมนาํมนั ขนาดใหญ่ จาํนวน  2 แห่ง   ปัมนาํมนัหลอด จาํนวน  แห่ง ร้านคา้เบ็ดเตล็ด
จาํนวน  แห่ง และร้านรับซ่อมยานยนต ์จาํนวน 20 แห่ง ด้านการศึกษา มี ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดั
กุฎีทอง จาํนวน 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา  จาํนวน 1 แห่ง โรงเรียนกีฬาจงัหวดัสุพรรณบุรี  
จาํนวน 1 แห่ง สถาบนัการพลศึกษาสุพรรณบุรี จาํนวน 1 แห่ง วิทยาลยัช่างศิลป์ จาํนวน 1 แห่ง ศูนย์
การเรียนรู้ตาํบลรัวใหญ่  จาํนวน  1 แห่ง ศูนยข์อ้มูลประจาํตาํบล จาํนวน  1 แห่ง  ทีอ่านหนงัสือพิมพ์
ประจาํหมู่บา้น จาํนวน 6  แห่ง มีสถานทีราชการทีสาํคญัหลายแห่ง ไดแ้ก่ ศูนยก์ารท่องเทียวกีฬาและ
นนัทนาการ ศูนยก์ารกีฬาแห่งประเทศไทยจงัหวดัสุพรรณบุรี สํานกังานปศุสัตวจ์งัหวดัสุพรรณบุรี 
ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 2 จงัหวดัสุพรรณบุรี สํานกังานเกษตรจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ศูนย์วิจยัข้าวจังหวดัสุพรรณบุรี  กรมทรัพยากรนําจงัหวดัสุพรรณบุรี สํานักงานประมงจังหวดั
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สุพรรณบุรี สํานักงานศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวดัสุพรรณบุรี 
สํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสุพรรณบุรี สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจงัหวดัสุพรรณบุรี 
สํานักงานตรวจบญัชีและสหกรณ์จงัหวดัสุพรรณบุรี  สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี   ด้านการ
สาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลรัวใหญ่ จาํนวน 1 แห่ง  และมีจาํนวนผูสู้งอายุทีอยู่
ในบญัชีผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ ในแต่ละหมู่บา้นมีจาํนวนผูสู้งอายุ ตามตาราง
ที 10  ดงันี 

 
ตารางที 10 จาํนวนผูสู้งอายแุบ่งตามหมู่บา้น 
 

หมู่ที หมู่บา้น 
จาํนวนผูสู้งอาย ุ

ชาย หญิง รวม 

1 บา้นค่ายเก่า 86 159 245 
2 บา้นหวัเวยีง 31 102 133 
3 บา้นกุฎีทอง 78 193 271 

4 บา้นทา้ยสนามบิน 56 109 165 

5 บา้นคนัคลอง 30 80 110 

6 บา้นท่าบางเจริญ 33 48 81 

รวม 314 691 1,005 

 ทีมา: ขอ้มูลทะเบียนราษฎร ณ วนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2555 
 

                   จาํนวนผูพ้ิการทีอยู่ในบญัชีผูพ้ิการขององค์การบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ ในแต่ละ
หมู่บา้นมี จาํนวนผูพ้ิการ ดงันี 

 

ตารางที 11 จาํนวนผูพ้ิการแบ่งตามหมู่บา้น 
 

หมู่ที หมู่บา้น 
จาํนวนผูพ้ิการ 

ชาย หญิง รวม 

1 บา้นค่ายเก่า 15 8 23 

2 บา้นหวัเวยีง 4 4 8 

3 บา้นกุฎีทอง 12 19 31 

4 บา้นทา้ยสนามบิน 9 4 13 
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ตารางที 11 จาํนวนผูพ้ิการแบ่งตามหมู่บา้น  (ต่อ) 
 

หมู่ที หมู่บา้น 
จาํนวนผูพ้ิการ 

ชาย หญิง รวม 

5 บา้นคนัคลอง 6 8 14 

6 บา้นท่าบางเจริญ 3 7 10 

รวม 49 50 99 

ทีมา: ขอ้มูลทะเบียนราษฎร ณ วนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2555 
 

7. สถาบันทางศาสนา 
                          องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ มีสถาบนัทางศาสนา จาํนวน 5 แห่ง ดงันี 1) วดั
แค สถานทีตงัหมู่ที 1   2) วดัพระลอย สถานทีตงัหมู่ที 2  3) วดัสารภี สถานทีตงัหมู่ที 2   4) วดั
กงจกัร สถานทีตงัหมู่ที 3  5) วดักุฎีทอง สถานทีตงัหมู่ที 3 

8.  สาธารณูปโภค 
                          การคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ ได้สร้างทางเพืออาํนวยความ
สะดวกให้กับประชาชนในท้องถิน ประกอบด้วย ถนนคอนกรีต จาํนวน 71 สาย   ถนนลาดยาง
จาํนวน 11 สาย ถนนหินคลุก จาํนวน 54 สายถนนลูกรัง จาํนวน  1 สาย การโทรคมนาคมของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ มีโทรศพัทส์าธารณะไวบ้ริการประชาชน จาํนวน  31  แห่ง 

9.  ผลงานขององค์การบริหารส่วนตําบลรัวใหญ่   
                             องค์การบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่  มีโครงการทีช่วยสนับสนุนในการพฒันา
ชุมชนหลายโครงการ ดงันี 

1. โครงการอบรมปฏิบัติการสร้างอาชีพเสริม เพิมรายได้ ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนตามแนวพระราชดาํริ วนัจนัทร์ที 28 มีนาคม  พ.ศ. 2554 ณ ศาลารวมใจ  หมู่ที 3  ตาํบลรัว
ใหญ่  อาํเภอเมืองสุพรรณบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี  

2. ประชุมประชาคม 2554 

3. ประชุมประชาคม 2553 

4. โครงการเยาวชนวยัใสห่างไกลยาเสพติด 

5. หลกัสูตรการทาํผา้บาติก 

6. โครงการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการท่องเทียวแบบโฮมสเตย ์

7. อบต. สัญจร 2552 

8. โครงการศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน 
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9. โครงการปรับปรุงศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอบต.รัวใหญ่ 

10. โครงการสนบัสนุนส่งเสริมหมู่บา้นคนดีศรีสุพรรณ 

 1.3.2 ข้อมูลทางด้านการบริหาร      
             รูปแบบโครงสร้างการบริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่  มีรูปแบบตามที
กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิมเติม 
กล่าวคือ มีฝ่ายบริหารทีมาจากการเลือกตงัโดยตรงจากประชาชน ประกอบด้วย นายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบล นายคเชนทร์ จาดทองคาํ  และนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลแต่งตงัรองนายก
องค์การบริหารส่วนตาํบลจาํนวน 2 คนคือ นายสุชีพ พนัธ์ุบวั และนางสมลกัษณ์ อาบสุวรรณ  ทาํ
หนา้ทีช่วยเหลือนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการบริหารจดัการ และมีเลขานุการนายก 1 คน 
         สําหรับฝ่ายนิติบญัญติั มีสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลซึงมีนายศกัดิชยั สถิตสวรรยา 
เป็นประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พร้อมดว้ยรองประสภา และสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล รวม 12 คน ทีมาจากการเลือกตงัจากหมู่บา้น  ในดา้นการจดัส่วนงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลรัวใหญ่  มี 6 ส่วนงานไดแ้ก่ สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ส่วนการคลงั ส่วน
โยธา ส่วนสาธารณสุข ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และส่วนส่งเสริมการเกษตร 

      ในส่วนของชุมชน มีการรวมกลุ่มของประชาชนทีเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 
อาสาสมคัรสาธารณะสุข คณะกรรมการหมู่บา้น เพือ 1) จดัตงัประชาคมหมู่บา้นครบทุกหมู่บา้น
ประจาํทุกเดือน 2) จดัตงัประชาคมตาํบล 3) จดัตงัรูปแบบกลุ่มอาชีพ คณะกรรมการดูแลรักษา
หมู่บา้นกลุ่มต่างๆ   4)  จดัตงัสภาชุมชนองคก์รชุมชน  
     1.3.3 วสัิยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลรัวใหญ่ คือ การท่องเทียวพฒันา การศึกษากา้ว
ไกล เทคโนโลยทีนัสมยั มนัใจในบริการ ยดึหลกับริหารโปร่งใสและเป็นธรรม 
     1.3.4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลรัวใหญ่  มี 6  

ดา้น คือ 

  1. การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการแกไ้ขปัญหาความยากจน 

  2. การพฒันาดา้นสังคมและสาธารณสุข 

  3. การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และการกีฬา 
  4. การพฒันาดา้นการท่องเทียวและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดลอ้ม 

  5. การพฒันาดา้นการเมือง การบริหารและการพฒันาบุคลากรของทอ้งถิน 

  6. การพฒันาดา้นโครงสร้างพืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธาณูปการและการผงัเมือง  
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1.4 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอ้อ จังหวดัราชบุรี 
1.4.1   ข้อมูลทวัไป 

1. ประวตัิความเป็นมา 
      ในระยะกวา่ 10 ปีทีผา่นมา รัฐบาลมีนโยบายกระจายอาํนาจการปกครองไปสู่ประชาชน
มากยิงขึน ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเกียวกบัสภาตาํบล และได้ประกาศใช้พระราชบญัญติัสภา
ตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมือพ.ศ. 2537 ไดมี้การยกฐานะสภาตาํบลทีมีรายไดต้ามเกณฑ์
ทีกาํหนดขึนเป็นองค์กรปกครองทอ้งถินรูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ได้รับ
ประกาศจดัตงัขึนเมือวนัที 16 ธันวาคม 2539 รัฐบาลมีนโยบายกระจายอาํนาจการปกครองไปสู่
ประชาชนมากยิง ขึน  ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเกียวกับสภาตําบล  และได้ประกาศใช้
พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมือพ.ศ. 2537 ไดมี้การยกฐานะสภาตาํบลที
มีรายไดต้ามเกณฑ์ทีกาํหนดขึนเป็นองคก์รปกครองทอ้งถินรูปแบบใหม่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
หนองออ้ ไดรั้บประกาศจดัตงัขึนเมือวนัที 16 ธนัวาคม 2539 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ ได้
มีการพฒันาองค์กรและทอ้งถินไปในทิศทางทีดี และเป็นชุมชนทีเขม้แข็ง สามารถทาํหน้าทีตาม
กฎหมาย และตามทีรัฐบาลถ่ายโอนภารกิจให้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อาทิ การพฒันาส่งเสริมอาชีพ 
การจดัการเกียวกบัโครงสร้างพืนฐานทีสาํคญั การส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุข การป้องกนัสา
ธารณภัย การพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน การดูแลผู ้สูงอายุและคนพิการ การคุ้มครองดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม การบาํรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาและวฒันธรรม
ทอ้งถิน ตลอดจนการป้องกนัปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด นอกจากนีองค์การบริหารส่วน
ตาํบลหนองออ้ ยงัเป็นกลไกสําคญัในการนาํนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปสู่การ
ปฏิบติัจงบงัเกิดผลสาํเร็จในหลายเรืองดว้ยกนั เช่น การดาํเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดภายใตน้โยบาย 5 รัวป้องกนัยาเสพติด การป้องกนั
และบรรเทาภยัพิบติัทางธรรมชาติ การพฒันาส่งเสริมอาชีพเพือให้ประชาชนมีรายไดที้มนัคง การ
ดาํเนินการตามนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แข็ง ตลอดจนการดาํเนินการ
ตามนโยบายปกป้องสถาบนัสาํคญัของชาติเพือเสริมสร้างความสมานฉนัท ์โดยองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหนองออ้ไดร่้วมกบัจงัหวดั อาํเภอ จดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
และกิจกรรมอืนๆตามนโยบายมาอยา่งต่อเนือง ดงันนัจึงไม่สามารถจะปฏิเสธไดว้า่องค์การบริหาร
ส่วนตาํบลหนองออ้เป็นหน่วยงานภาครัฐทีมีความสําคญัในการทาํหนา้ทีบาํบดัทุกขบ์าํรุงสุขให้กบั
พีน้องประชาชนในทอ้งถินมาตลอดกว่า 10 ปี และองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองออ้จะยืนหยดั
เป็นองค์กรปกครองท้องถินของประชาชนตามหลักการระบอบประชาธิปไตยและมุ่งพฒันา
มาตรฐานการบริหารสาธารณะเพือประโยชน์สุขของประชาชน ภาพความสําเร็จของการพฒันาเป็น
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ทีประจกัษ์จนได้รับคดัเลือกให้เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถินทีมีการจดัการบริหารทีดีในปี  
2550-2552  จาํนวน 3 ปีซอ้น 

2.  ลกัษณะทตีงั 
                          องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองออ้   ตงัอยูห่มู่ที  6  ตาํบลหนองออ้  อาํเภอบา้น
โป่ง  จงัหวดัราชบุรี ตงัอยู่ทิศตะวนัออกของทีว่าการอาํเภอบา้นโป่ง ห่างจากทีว่าการอาํเภอบา้น
โป่ง  ประมาณ 7 ห่างจากอาํเภอเมืองจงัหวดัราชบุรี  ประมาณ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนอง
ออ้  มีเนือทีประมาณ 28.1 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 17,525 ไร่ 

3. อาณาเขต 
              ทิศเหนือ  ติดต่อกบัตาํบลปากแรต  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี 

             ทิศใต ้  ติดต่อกบัตาํบลดอนกระเบือง อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี 

             ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัตาํบลสระกระเทียม อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

            ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัตาํบลสวนกลว้ย   อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี 

4. สภาพภูมิประเทศ 
             ลกัษณะภูมิประเทศของ องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองออ้  มีสภาพพืนทีเป็นที

ราบลุ่มพืนดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทาํเกษตรกรรม  การเลียงสัตวแ์ละตลอดจนการตงั
โรงงานอุตสาหกรรม 

5. สภาพทางเศรษฐกจิ 
                           ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลียงสัตว ์รองลงมาคือการทาํเกษตรกรรม การ
เลียงสัตว ์ไดแ้ก่ การเลียงโคนมโดยเป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ นอกจากนียงัมีการเลียงโค
เนือ  สุกรและปลาสวยงาม การทาํเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํไร่ขา้วโพด, ไร่ออ้ย, สวนผลไม ้การทาํ
อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ อู่ต่อรถ ผลิตเสือยืด ทาํกระจก เป็นตน้ มีหน่วยงานธุรกิจในเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 29 แห่ง ซึงธุรกิจการทาํอู่ต่อรถ เป็นโรงงานอุตสาหกรรมทีมากทีสุดในองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลหนองออ้ 

6. จํานวนประชากร 

           องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ มีประชากรทงัหมด  8,854 คน เป็นชาย 4,337 

คน  เป็นหญิง 4,517 คน มีจาํนวนครัวเรือนทงัหมด 3,434 ครัวเรือน จาํนวนหมู่บา้นทีอยู่ในเขต
รับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ มี 15 หมู่บา้น แสดงไดต้ามตารางที 12 ดงันี 
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ตารางที 12  จาํนวนหมู่บา้นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ 

หมู่ที ชือหมู่บา้น 
จาํนวนประชากร 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวมทงัสิน (คน) 

1 บา้นหนองบอน  526 555 1,081 

2 บา้นหวัโป่งเล็ก    485 518 1,003 

3 บา้นหวัโป่งใหญ่  510 512 1,022 

4 บา้นหนองออ้ไทย  379 428    807 

5 บา้นนาเจริญ  183 184   367 

6 บา้นหนองออ้ตะวนัออก  291 299   590 

7 บา้นหนองออ้ตะวนัตก  254 276  530 

8 บา้นหนองหูชา้ง  180 179  359 

9 บา้นหนองกระจ่อย    105  95  200 

10 บา้นหนองตะแคง  291 321  612 

11 บา้นทุ่งนอ้ย  95 103  198 

12 บา้นลาดใหญ่  278 242  520 

13 บา้นโรงขา้วสาร  259 294  553 

14 บา้นหนองเจริญ    23  16   49 

15 บา้นทุ่งเจริญ  478 495   973 

รวม        4,337         4,517          8,854 

 ทีมา: สํานกับริหารทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบา้น อาํเภอบา้น
โป่งพฤษภาคม, 2553. 

จาํนวนหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เตม็ทงัหมู่บา้น จาํนวน 6 หมู่ไดแ้ก่ หมู่ที 

1, 2, 6, 7, 8, 12 

จาํนวนหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล บางส่วน จาํนวน 9 หมู่ไดแ้ก่ หมู่ที 3, 4, 5, 

9,10, 11, 13, 14, 15 

ทอ้งถินอืนในตาํบล 

เทศบาลตาํบล 1 แห่ง คือ เทศบาลตาํบลกระจบั ซึงดูแลรับผดิชอบหมู่ที 3, 4, 5, 9, 10, 11, 

13, 14, 15 บางส่วนของพืนที  
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  7.  การศึกษา 
     องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ มีโรงเรียนประถมศึกษาจาํนวน 3 แห่ง ได้แก่  

โรงเรียนวดัหัวโป่ง ตงัอยู่ทีหมู่ 2 มีจาํนวนนักเรียน 71 คน โรงเรียนวดัหนองออ้ ตงัอยู่ทีหมู่ 6 มี
จาํนวนนกัเรียน 418 คน โรงเรียนบา้นลาดใหญ่ ตงัอยู่ที 12 มีจาํนวนนกัเรียน 68 คน มีศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กจาํนวน 1 แห่ง ตงัอยูที่หมู่ 6 จาํนวนนกัเรียน 52 คน  

8. การสาธารณสุข 
              องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ มีสถานีอนามยัประจาํตาํบล 2 แห่ง ตงัอยู่ทีหมู่ 1 

และ หมู่ 13 และอตัราการมีและการใชส้้วมทีถูกสุขลกัษณะร้อยละ 100 

9. สถาบันทางศาสนา  
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ มีวดั 4 แห่ง ไดแ้ก่ วดัหนองออ้ตะวนัตก วดัหนอง

ออ้ตะวนัออก วดัหวัโป่ง วดัหนองหูชา้ง 

10. ทรัพยาธรรมชาติและแหล่งนํา 
                        มีแหล่งนําธรรมชาติ เป็นลาํนําและลาํห้วย 4 สาย บึงและหนอง 2 แห่ง และยงัมี
แหล่งนาํทีสร้างขึนคือประปาหมู่บา้น 25 สาย คลองชลประทาน 2 สาย 

11. กลุ่มอาชีพ ไดแ้ก่ 

กลุ่มเลียงปลาสวยงาม จาํนวน 1 กลุ่ม    ตงัอยูห่มู่ที 1 

กลุ่มผลิตนาํดืม จาํนวน 1 กลุ่ม     ตงัอยูห่มู่ที 2 

กลุ่มผลิตนาํพริกเผา ขนมตาลสูตรโบราณ จาํนวน 1 กลุ่ม  ตงัอยูห่มู่ที 3 

กลุ่มผลิตนาํดืมสมุนไพร จาํนวน 1 กลุ่ม    ตงัอยูห่มู่ที 7 

กลุ่มผลิตรองเทา้หนงัเทียม จาํนวน 1 กลุ่ม    ตงัอยูห่มู่ที 10 

กลุ่มเป็ดพะโล ้จาํนวน 1 กลุ่ม     ตงัอยูห่มู่ที 10 

กลุ่มปุ๋ยเพือการเกษตร จาํนวน 1 กลุ่ม    ตงัอยูห่มู่ที 13 

กลุ่มผลิตผกัปลอดสารพิษ จาํนวน 1 กลุ่ม    ตงัอยูห่มู่ที 2 

12. ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
1. ป้อมสายตรวจประจาํตาํบล จาํนวน 1 แห่ง ตงัอยูห่มู่ที 2 

2. ตาํรวจชุมชนประจาํตาํบล จาํนวน 46 นาย 

3. อปพร. จาํนวน 102 คน 

4. หน่วยบริการประชาชน (มูลนิธิร่วมใจการกุศลราชบุรี) 1 แห่ง ตงัอยูห่มู่ที 13 
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 1.4.2 ข้อมูลทางด้านการบริหาร      
       องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ ไดมี้การยกฐานะสภาตาํบลทีมีรายไดต้ามเกณฑ์ที
กาํหนดขึนเป็นองค์กรปกครองท้องถินรูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ ได้รับ
ประกาศจดัตงัขึนเมือวนัที 16 ธนัวาคม 2539  รูปแบบโครงสร้างการบริหารขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหนองออ้ มีรูปแบบตามทีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วน
ตาํบล  พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม กล่าวคือ มีฝ่ายบริหารทีมาจากการเลือกตังโดยตรงจาก
ประชาชน ประกอบดว้ย นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล นายสุเทพ ภูริเอกทตั  และนายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบลแต่งตงัรองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลจาํนวน  คน คือ นายชิน  ศรีสัญญา 
และ นายสุรัช โชคพรหมอนนัต์ ทาํหนา้ทีช่วยเหลือนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลในการบริหาร
จดัการ และมีนายปรีชา เอียมเอม เป็นเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ 

   สาํหรับฝ่ายนิติบญัญติั มีสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประกอบดว้ย สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล ทีมาจากการเลือกตงัจากหมู่บา้น แห่งละ 2 คน  ในด้านการจดัส่วนงานของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ มี 5 ส่วนงานไดแ้ก่ สํานกังานปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบล 
ส่วนการคลงั ส่วนโยธา ส่วนสาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม ส่วนการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  

 ในส่วนของชุมชน  มีการรวมกลุ่มของประชาชนทีเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 
อาสาสมคัรสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บา้น เพือ 1) จดัตงัประชาคมหมู่บา้นครบทุกหมู่บา้น
ประจาํทุกเดือน 2) จดัตงัประชาคมตาํบล 3) จดัตงัรูปแบบกลุ่มอาชีพ,คณะกรรมการดูแลรักษา
หมู่บา้นกลุ่มต่างๆ  4)  จดัตงัสภาชุมชนองคก์รชุมชน และ 5) จดัตงัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กประจาํตาํบล 

 1.4.3 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองอ้อ คือ สร้างงาน สร้างผลิต ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ ใหชุ้มชน 
 1.4.4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอ้อ มี 6 

ดา้นคือ 

1. การพฒันาดา้นโครงสร้งพืนฐาน ดา้นสาธารณูปโภค แหล่งนาํ 
2. การพฒันาดา้นเสริมสร้างความเขม็แขง็ของระบบเศรษฐกิจ 

3. การพฒันาดา้นพฒันาคนและเสริมสร้างความเขม้ขง็ 

4. การพฒันาดา้นความปลอดภยัของประชาชน 

5. การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

6. การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร 
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2. สภาพการณ์ของการบริหารจัดการทีดีขององค์การบริหารส่วนตําบลเพือพัฒนาชุมชนในพืนที
ภาคตะวนัตก 
 จากขอ้มูลรายงานรางวลัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีมีการบริหารจดัการทีดี ประจาํปี 
2546-2552  ณ วนัที 30 กนัยายน 2554 พบวา่ มีองคก์การบริหารส่วนตาํบลทีไดรั้บรางวลัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถินทีมีการบริหารจดัการทีดี ประจาํปี 2546-2552  คือจงัหวดักาญจนบุรี มีองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลได้รับรางวลัการบริหารจดัการทีดี จาํนวน 9 แห่ง จงัหวดันครปฐม มีองค์การ
บริหารส่วนตาํบลไดรั้บรางวลัการบริหารจดัการทีดี จาํนวน 13 แห่ง จงัหวดัสุพรรณบุรี มีองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลไดรั้บรางวลัการบริหารจดัการทีดี จาํนวน 13 แห่ง และจงัหวดัราชบุรี มีองค์การ
บริหารส่วนตาํบลไดรั้บรางวลัการบริหารจดัการทีดี จาํนวน 14 แห่ง ซึงการทีองคก์ารบริหารสวน
ตาํบลแต่ละแห่งจะไดรั้บรางวลัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีมีการบริหารจดัการทีดีในแต่ละปีนนั 
จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ. 2546  ซึงมีรายละเอียดดงันี 

1. การบริหารภารกิจเพือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนยก์ลาง (Citizen Centered)  เพือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางทีดีต่อการพฒันาชีวติของประชาชน ซึงมีวธีิการปฏิบติั ดงันี 

 1.1 มีคาํสัง/ประกาศจดัตงัศูนยข์อ้มูลข่าวสาร พร้อมแต่งตงัเจา้หนา้ที 

 1.2 จดัสถานทีพร้อมป้ายใหช้ดัเจน 

 1.3 มีการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์และแผนการพฒันา 3 ปี 

 1.4 จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี / แผนการดําเนินงาน  / รายงานผลการ
ปฏิบติังานประจาํปี 

 1.5 จดัทาํรายงานการประชุมสภาทุกครัง 

 1.6 มีการประกาศสอบราคา  ประกวดราคา  มีสัญญาซือขายและสัญญาจ้างทุก
โครงการ 

 1.7 จดัทาํหลกัฐานการเขา้ใชข้องประชาชน 

 1.8 จดัทาํแผนอตัรากาํลงั 3 ปี/แผนอตัรากาํลงัพนกังานจา้ง 4 ปี 

 1.9 จดัวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสียง ซึงองค์การบริหารส่วน
ตาํบล ตอ้งมีกิจกรรมความเสียง โดยมี “ความเสียงทีมีนยัสาํคญั” จาํนวน 9 กิจกรรม ไดแ้ก่ 

  กิจกรรม/โครงการจดัทาํประชาคม เพือให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชน 

  กิจกรรมบริหารความเสียงดา้นการศึกษา 
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  กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

  กิจกรรม/โครงการป้องกนัและช่วยเหลือคนในชุมชนจากโรคติดต่อ 

  กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมติัเบิกจ่านเงินงบประมาณ 

  กิจกรรมป้องการเทิดทูนสถาบนั 

  กิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

  กิจกรรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

  กิจกรรม/โครงการฟืนฟูเศรษฐกิจ ใหข้ยายตวัอยา่งยงัยนื 

1.10 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
1.11 การนาํจุดอ่อนจากรายงานติดตามประเมินผลไปดาํเนินการแกไ้ข 

1.12 มีการตรวจสอบหลกัฐานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จากการจดัประชุม
ประชาคม/เวทีชาวบา้น หรือรับฟังความคิดเห็นผา่นทางเวบ็ไซตข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2. การบริหารงานเพือให้เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยยึด
การบริหารแบบบูรณาการซึงมุ่งเนน้ผลลพัธ์ทีเกิดขึนจากการปฏิบติังานทีสอดคลอ้งเป็นไปในแนวทาง
เดียวกนั โดยปฎิบติัดงันี 

 2.1   การสนับสนุนการขบัเคลือนแผนชุมชนสู่การพฒันาทอ้งถินและจงัหวดัแบบ
บูรณาการ ซึงองค์การบริหารส่วนตาํบลตอ้งสนบัสนุนการจดัทาํ ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดบั
ตาํบล สนบัสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันาทกัษะ  
ความรู้ของผูน้าํหมู่บา้นชุมชนและทอ้งถิน 

 2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพฒันาทอ้งถิน มีการจดั
ประชุมประชาคมหรือส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชนเพือรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอจากชุมชน/
หมู่บา้น มีการนาํปัญหาและความตอ้งการ/ขอ้เสนอแนะจากการประชุมประชาคมและแผนชุมชนมา
วเิคราะห์และจดัลาํดบัความสําคญั และมีโครงการ/กิจกรรมจากการประชุมประชาคมและแผนชุมชน
มาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของโครงการ/กิจกรรมในแผนพฒันาสามปี 

 2.3 นําโครงการในแผนพฒันาสามปีมาดําเนินการตามแผนพฒันา  โดยใช้เงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีหรือเงินนอกงบประมาณ 

 2.4  องค์การบริหารส่วนตาํบลมีโครงการซึงได้บูรณาการการปฎิบติังานร่วมกบั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอืนหรือร่วมกบัหน่วยงานอืน มี 6 ดา้นประกอบดว้ย 

  ดา้นโครงสร้างพืนฐาน 

  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

  ดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 



138 

  ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทียว 

  ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสิงแวดลอ้ม 

  ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิน 

 2.5 ส่งเสริมพฒันาความรู้ ความสามารถให้แก่ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิน 
โดยการจดัฝึกอบรม หรือส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรม จดัให้มีการถ่ายทอดหรือเวทีแลกเปลียน
เรียนรู้ระหวา่งบุคลากร ตลอดจนมีการตงังบประมาณสนบัสนุนใหบุ้คลากรไปศึกษาต่อ 

3. การบริหารภารกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจ ในการดาํเนิน
ภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จะตอ้งมีการเปรียบเทียบตน้ทุนค่าใชจ่้ายทีใชใ้นการดาํเนินงาน
ทงัภายในหน่วยงานตนเองและระหวา่งหน่วยงาน  โดยเฉพาะอยา่งยิงในกรณีทีเป็นการดาํเนินภารกิจ
ในลักษณะเดียวกันเพือดูผลลัพธ์ทีเกิดขึนว่ามีความคุ้มค่ากับเงินลงทุนทีเกิดจากการนําภาษีของ
ประชาชนไปดาํเนินการ  หากไม่คุม้ค่าก็ไม่ควรดาํเนินการต่อไป ซึงมีวธีิการปฏิบติัดงันี 

 3.1 การบริหารพัสดุ มีการจัดทํารายงานขออนุมัติจัดซือจัดจ้าง มีการสอบราคา 
ประกวดราคา รวมทงัการจดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์งานก่อสร้างในพืนที เผยแพร่ผลการจดัซือจดัจา้ง
ของแต่ละโครงการให้ประชาชนทราบ มีการประกาศวนั เวลา และสถานทีการตรวจรับงานจา้งให้
ประชาชนทราบล่วงหนา้ และจดัทาํทะเบียนคุมครุภณัฑ ์

 3.2 การประหยดังบประมาณจากการจดัซือจดัจา้งตามระเบียบ มท.วา่ดว้ยการพสัดุฯ 

 3.3 การพฒันาระบบขอ้มูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 

4. การลดขนัตอนการปฏิบติังาน โดยลดขนัตอนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการลงจากที
เป็นอยูเ่ดิม มอบอาํนาจการตดัสินใจใหก้บัผูที้อยูใ่กลชิ้ดกบัประชาชน  จดับริการให้ประชาชนสามารถ
รับบริการใหแ้ลว้เสร็จในทีเดียวกนั เพือใหป้ระชาชนไดรั้บบริการทีสะดวกและรวดเร็วยิงขึน โดยมีวิธ
การดงันี 

 4.1 การมอบอาํนาจในการตดัสินใจ ทาํเป็นหนังสือ/คาํสังระบุชือผูรั้บมอบอาํนาจ
ชดัเจน และแจง้เวยีนใหข้า้ราชการ/พนกังานส่วนทอ้งถิน รวมทงัประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

 4.2 การจดัทาํแผนภูมิขนัตอน และกาํหนดระยะเวลา และประกาศ ณ จุดบริการทุกจุด 
ทีประชาชนมองเห็นชดัเจน รวมทงัประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบโดยวธีิอืนๆ 

5. มีการปรับปรุงภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ให้ทนัต่อเหตุการณ์ โดยจะตอ้งมี
การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการขนัตอนทาํงานใหม่อยูเ่สมอ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จึงควร
จดัลาํดบัความสาํคญัและความจาํเป็นของงาน หรือโครงการทีจะทาํให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสามปี 
และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาํบล ซึงอาจมีผลตอ้งพิจารณายุบเลิกส่วนงานทีไม่จาํเป็น
และการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ใหเ้หมาะสม  มีวธีิการปฏิบติัคือ 
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 5.1 มีคาํสังแต่งตงัคณะทาํงาน มีการประชุมคณะทาํงานมากกว่า 1 ครัง พร้อมมีการ
วเิคราะห์และสรุปผลการพิจารณาเสนอผูบ้ริหาร 

 5.2 จดัให้มีการจดัทาํ แก้ไข หรือปรับปรุง หรือยกเลิกขอ้บญัญติัเพือให้สอดคล้อง
เหมาะสมกบัสถานการณ์การเปลียนแปลงกฎหมาย กฎ และระเบียบทีเกียวขอ้ง 

6. ประชาชนไดรั้บการอาํนวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในการ
ปฏิบติัราชการขององค์การบริหารส่วนตาํบล ตอ้งมุ่งเน้นถึงความตอ้งการและความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรั้บบริการเป็นหลกั  ดงันนัจึงตอ้งมีการสํารวจความตอ้งการของประชาชนและความพึง
พอใจของผูรั้บบริการอย่างสมาํเสมอเพือจะไดจ้ดัสิงอาํนวยความสะดวกและเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารที
ใหป้ระชาชนทราบและเขา้ใจง่ายเวลามาติดต่อราชการ มีวธีิการปฏิบติั คือ 

 6.1 มีการกาํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานบริการ และประกาศให้ประชาชนทราบ
ครบทุกกระบวนการ รวมทงัเพิมกระบวนงานบริการอืนมากกว่า 2 กระบวนการและประกาศให้
ประชาชนทราบ 

 6.2 จดับริการเพืออาํนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ณ สํานักงาน เช่น จดัเก้าอี
รองรับบริการประชาชนอย่างเพียงพอ มีป้ายบอกทาง/แผนผงักาํหนดผูรั้บผิดชอบแต่ละขนัตอนที
ชัดเจน มีแบบคาํร้องพร้อมตวัอย่างต่างๆ มีจุดประชาสัมพนัธ์และมีเจา้หน้าทีประจาํ มีการบริการ
ล่วงเวลา พกัเทียง หรือวดัหยุดราชการ รวมทงัจดัให้มีการอาํนวยความสะดวกสําหรับผูพ้ิการ คนชรา 
และใหบ้ริการอินเตอร์เน็ต เช่น จดัมุมอินเตอร์เน็ต จดับริการ wifi แก่ประชาชน เป็นตน้ 

 6.3 จดัใหมี้กระบวนการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การรับเรืองราวร้อง
ทุกข์ ร้องเรียน รับขอ้เสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน โดยจดัทาํบญัชีรับ
เรืองราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ซึงการดาํเนินการแกไ้ขปัญหา หรือแจง้ผลความคืบหน้าให้ประชาชน
ทราบทุกเรืองภายใน 15 วนั 

 7. มีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสมาํเสมอ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จะตอ้งสร้าง
ระบบการควบคุมตนเอง โดยมีการตรวจสอบ ติดตาม วดัผลการปฏิบติังานอยา่งสมาํเสมอ ซึงจะทาํ
ให้สามารถผลักดันการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนียงัช่วยให้การพิจารณาให้บาํเหน็จความชอบ และรางวลัแก่ขา้ราชการเป็นไปตามผลการ
ปฏิบติังานอยา่งจริงจงั ซึงมีวธีิการปฏิบติั ดงันี  
 7.1 มีคาํสังแต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน ทีมีผูแ้ทนชุมชน องคก์ร
ภาคประชาชนและภาคเอกชนจาํนวน 2 คน ร่วมเป็นกรรมการ จดัประชุมคณะกรรมการเพือกาํหนด
กรอบและแนวทาง 
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 7.2 ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินผล เสนอแนวทาง
การแกไ้ขและพฒันาการปฏิบติังาน เสนอต่อผูบ้ริหาร 
 7.3 การประเมินผลการปฏิบติังานจะประเมินผลเกียวกบั ผลสัมฤทธิของภารกิจ 
คุณภาพของการบริการ ความคุม้ค่าของภารกิจ และความพึงพอใจของประชาชน 

 จากทีกล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงขอ้มูลพืนฐานและบริบทขององค์การบริหารส่วน
ตาํบล  แห่งทีศึกษา และวิธีการปฏิบติัเพือการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบล ซึง
องค์การบริหารส่วนตาํบลมีภาระหน้าทีและการบริหารจดัการดูแลประชาชนให้มีความเป็นอยู่ทีดี
ขึน เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและทีสาํคญัคือตอ้งการพฒันาเสริมสร้างชุมชนใหมี้ความเขม้แข็ง
และยงัยนืตลอดไป 

 

ส่วนท ี2 การศึกษาความต้องการในการพฒันาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ในพนืทภีาคตะวนัตก 

 
 จากทีกล่าวมาแลว้นนัองค์การบริหารส่วนตาํบลทีศึกษาทงั  4 แห่ง บริหารจดัการองค์กร
ตามเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี โดยมีแผนพฒันาสามปีขององค์การบริหารส่วน
ตาํบล เป็นแนวทางในการพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบล ซึงแผนพฒันาสามปีนีได้มาจากการ
ประชุมเวทีประชาคม เพือให้ทราบปัญหาและความตอ้งการของประชาชน  จะไดแ้กปั้ญหาไดต้รง
จุด ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาความตอ้งการในการการพฒันาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาํบลใน
พืนทีภาคตะวนัตก โดยศึกษาจากเอกสาร รายงานแผนพฒันาสามปี รายงานผลการดาํเนินงาน 
รายงานประจาํปี ประกอบกบัการสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่มกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 4 กลุ่มไดแ้ก่ 1) 
กลุ่มผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและพนกังานเจา้หนา้ที 2) กลุ่มผูน้าํชุมชนและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบล 3) กลุ่มคณะกรรมการหมู่บา้น อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน คณะกรรมการประชาคมหมู่บา้นและประชาคมตาํบล 4) กลุ่ม
ประชาชนในพืนที ได้แก่ พระ ครู ปราชญ์ชาวบา้น ผูสู้งอายุ  พบว่าองค์การบริหารส่วนตาํบลที
ศึกษาทงั 4 แห่ง มีการจดัทาํแผนพฒันาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาํบล ซึงคาํนึงถึงการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน เป็นสําคญั เนืองจากทาํให้ทราบปัญหาและความตอ้งการทีแทจ้ริง และทาํให้
สามารถวางแผนพฒันาเพือแกไ้ขปัญหา และสนองตอบความตอ้งการของคนในชุมชน ไดอ้ยา่งตรง
จุด อีกทงัยงัก่อใหเ้กิดการพฒันาทอ้งถินใหก้า้วหนา้ดว้ยความเห็นทีเหมือนกนั การจดัทาํแผนพฒันา
นีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดท้าํการสํารวจความคิดเห็นของคนในชุมชน โดยการจดัเวทีประชุม
ประชาคมเพือรับฟังปัญหาและความตอ้งการของคนในชุมชน ทาํให้องค์การบริหารส่วนตาํบล
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ไดรั้บขอ้มูลทีเป็นประโยชน์  นอกจากนนัแผนพฒันาสามปีเป็นแผนทีมีความใกลชิ้ดกบังบประมาณ
รายจ่ายประจาํปี ซึงองค์การบริหารส่วนตาํบลใช้การวางแผนพฒันาเป็นเครืองมือในการจดัทาํ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี โดยนาํโครงการ/กิจกรรม จากแผนพฒันาสามปี ไปจดัทาํงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปี เพือให้กระบวนการจดัทาํงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านการ
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จากการศึกษาปัญหาและความตอ้งการการพฒันาชุมชน
ของคนในชุมชน ในองค์การบริหารส่วนตาํบลทงั 4 ทีศึกษา ต่างก็พบปัญหาและความตอ้งการที
คลา้ยคลึงกนั สามารถวิเคราะห์แยกเป็นแต่ละประเด็นตามแผนการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลได ้ดงันี 

1. ด้านโครงสร้างพนืฐาน จากการศึกษา พบวา่ ปัญหาดา้นโครงสร้างพืนฐาน เป็นปัญหาที
สําคญัของคนในชุมชนในองค์การบริหารส่วนตาํบล เพราะเกียวขอ้งกบัการดาํรงชีวิตประจาํวนั 
ปัญหาทีพบสรุปได ้ดงันี 

1.1 ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ เพือใช้ในการส่องสว่างการคมนาคมในเวลา
กลางคืนและปัญหากระแสไฟฟ้าตก เนืองจากมีประชากรจาํนวนครัวเรือนเพิมมากขึนและมีการใช ้

กระแสไฟฟ้าเพิมมากขึน  

1.2 ปัญหานาํท่วมขงั เนืองจากมีการถมทีและมีการยกระดบัถนนหลวงให้สูงขึน ทาํให้
ไม่มีทางระบายนาํ ส่วนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่พบปัญหานาํท่วมในฤดูฝน 

1.3 ปัญหาโทรศพัทส์าธารณะมีจาํนวนนอ้ยมากไม่เพียงพอกบัการใชบ้ริการของคนใน
ชุมชน 

1.4 ปัญหานาํเน่าเสียในลาํคลองทาํให้คุณภาพของนาํตาํกวา่มาตรฐานมากจึงไม่สามารถ
นาํมาใชอุ้ปโภคบริโภค และการเกษตรการเลียงสัตวไ์ด ้

1.5 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ พบปัญหาการขาดแคลนนาํเพือการอุปโภค และ
เพือการเกษตรการเลียงสัตว ์

1.6 ปัญหาการคมนาคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทงั 4 แห่ง เนืองจากถนนภายใน
หมู่บา้นเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาํรุดเสียหายทาํใหก้ารคมนาคมไม่สะดวก 

2.  ด้านสังคมและสาธารณสุข จากการศึกษาพบว่า ปัญหาดา้นสังคมและสาธารณสุขก็
สาํคญัไม่นอ้ยไปกวา่ปัญหาดา้นโครงสร้างพืนฐาน เพราะปัญหาดา้นนีเกียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน สามารถสรุปปัญหาหลกัๆ ไดด้งันี 

    2.1 ปัญหายาเสพติดให้โทษทีแพร่ระบาดในกลุ่มวยัรุ่นและกลุ่มผูใ้ช้แรงงาน เกิดจาก
สาเหตุหลายประการ เช่น ความอยากลอง ความแตกร้าวในครอบครัว ความเขา้ใจทีไม่ถูกตอ้ง เพือ
ตอ้งการทีจะเพิมกาํลงัในการทาํงานใหไ้ดป้ริมาณมาก ๆ เป็นตน้ 
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2.2 ปัญหาอุบติัเหตุทางการจราจร เกิดจากการขบัขียวดยานพาหนะดว้ยความประมาท
ไม่ปฏิบติัตามเครืองหมายและกฎจราจร อีกทงัไม่มีป้ายจราจรและสัญญาณเตือนทีชดัเจนบริเวณที
เสียงต่อการ เกิดอุบติัเหตุ 

2.3 ปัญหาเป็นผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม เช่น คนพิการ เด็กถูกทอดทิง สตรีหมา้ย 

ครอบครัวผูมี้รายไดน้อ้ย ผูเ้จบ็ป่วยเรือรัง ฯลฯ 

2.4 ปัญหาความเขม้แข็งของชุมชน ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ส่งเสริมการจดัเวทีประชาคม การจดัประชุม สัมมนาเพือระดมความคิดเห็น 

2.5 ปัญหาดา้นสาธารณภยั เช่น อุทกภยั ภยัแลง้ วาตภยั อคัคีภยั 
2.6 ปัญหาด้านสุขภาพและอนามยั  ประชาชนยงัได้รับบริการด้านอนามยัและ

สาธารณสุขไม่เพียงพอ เนืองจากเครืองมืออุปกรณ์มีไม่เพียงพอหรือไม่ทนัสมยั และเวชภณัฑ์ ไดรั้บ
การสนบัสนุนจากรัฐบาลนอ้ย ไม่เพียงพอกบัการรับบริการของประชาชน 

2.7 ปัญหาสุขลกัษณะในบา้นเกิดจากการรักษาความสะอาดและการสุขาภิบาลยงัอยูใ่น
เกณฑพ์อใช ้

2.8 ปัญหาโรคติดต่อเนืองจากพาหนะนาํโรค เช่น ยุง สุนขั แมลงวนั และนก ฯลฯ 
ก่อใหเ้กิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคไขเ้ลือดออก ไขห้วดันก ฯลฯ 

2.9 ปัญหาสําหรับคนทีไม่รู้หนงัสือ ทาํให้ขาดความคิดทางปัญญา เป็นเหตุให้ผูมี้
อิทธิพลในพืนทีสามารถครอบงาํทางความคิดไดง่้าย จึงทาํให้ขาดความสามคัคีในหมู่บา้น และ   
ส่วนใหญ่การแกไ้ขปัญหา การตดัสินใจ เรืองต่างๆ จะขึนอยูก่บัผูมี้อิทธิพลในหมู่บา้นนนัๆ 

3. ด้านเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบวา่ ปัญหาดา้นเศรษฐกิจสําคญัมากปัญหาหนึง และเป็น
ปัญหาทีส่งผลต่อภาพรวมของชุมชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล สามารถสรุป ไดด้งันี 

3.1 ปัญหาขาดโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพ เนืองจากพืนทีไม่เหมาะสมกบัการ
ประกอบอาชีพอืน และขาดแคลนเงินทุน 

3.2 ปัญหาการว่างงานจากในภาวะเศรษฐกิจตกตาํ เนืองจากแรงงานทีประกอบอาชีพ
ทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมเมือผูป้ระกอบการประสบปัญหาขาดทุนจึงทาํให้ตอ้งเลิกจา้งแรงงาน
ปัญหาทีตาม มาก็คือการวา่งงาน 

3.3 ปัญหารายไดน้อ้ยของคนในชุมชนเนืองจากคนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางดา้น
การเกษตรกรรมตอ้งซือปุ๋ยในราคาแพง ทาํให้ตอ้งกูย้ืมเงินจากนายทุนนอกระบบก่อให้เกิดปัญหา
หนีสิน และความยากจน 

3.4 ปัญหาการมีรายไดน้อ้ยไม่เพียงพอจากการประกอบอาชีพ เนืองจากประกอบอาชีพ
รับจา้ง และมีการจา้งบา้ง หยดุบา้งตามฤดูกาล 
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3.5 ปัญหาการขาดเงินลงทุน และแหล่งเงินทุนมีจาํนวนไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของ
กลุ่ม 

3.6 ปัญหาการไม่รวมกลุ่มอาชีพเนืองจากไม่เห็นประโยชน์ในการรวมกลุ่มอาชีพเพือ
สร้างรายได ้

4. ด้านการเมือง การบริหาร จากการศึกษาพบวา่ เป็นปัญหาทีสําคญัปัญหาหนึง โดยเฉพาะ
กลุ่มผูมี้อิทธิพล กลุ่มผูมี้อาํนาจ ซึงตอ้งนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการจดัการ เพือใหเ้กิดประโยชน์
สุขแก่คนในชุมชน ซึงสรุปได ้ดงันี 

4.1 ปัญหาขาดความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ทีของบุคลากรในองคก์ารบริหารส่วน
ตาํล และประชาชนทวัไป รวมทงัขาดความรู้ความเขา้ใจหลกัธรรมาภิบาล 

4.2 ปัญหาการขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังานทีทนัสมยั 

4.3 ปัญหาสถานทีปฏิบติังานคบัแคบไม่เพียงพอ ปัจจุบนัก็ไดมี้การปรับปรุงบา้ง 
4.4 ปัญหาประชาชนขาดการร่วมมือในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

4.5 ปัญหาในเรืองของงบประมาณในการบริหารจดัการ 
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเทียว จากการศึกษาพบว่า ปัญหาดา้นนีคนใน

ชุมชนตอ้งช่วยกนัแกไ้ขปัญหาเพราะเป็นเรืองของส่วนรวม ปัญหาทีพบมีดงันี 
5.1 ปัญหาดา้นขาดการสร้างจิตสํานึกความตระหนกัเฝ้าระวงัป้องกนัและบาํบดัฟืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

5.2 ปัญหาความเสือมโทรมของธรรมชาติเนืองจากมลพิษทางสิงแวดลอ้มประเภทต่างๆ 
อนัเกิดจากนาํมือของมนุษยเ์ป็นสาํคญั 

5.3 ปัญหาการพงัทลายของดินริมลาํคลอง รําราง เนืองจากนาํกดัเซาะ 

5.4 ปัญหาการบุกรุกและถือครองทีดินสาธารณะของคนในชุมชน 

5.5 ปัญหาดา้นการท่องเทียว ขาดการประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบถึงแหล่งท่องเทียว สถานที
สาํคญัทางประวติัศาสตร์ 

6. ด้านการศึกษา และการกีฬา จากการศึกษาพบวา่ ปัญหาดา้นนีผูบ้ริหารแต่ละองค์การ
บริหารส่วนตาํบลไดใ้หค้วามสาํคญัในเรืองการศึกษา ซึงการศึกษาจะมีส่วนช่วยในการพฒันาชุมชน
ให้เขม้แข็งโดยการให้ความรู้แก่ชาวบา้น สนบัสนุนจดัตงัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพราะเด็กในวนันีคือ
อนาคตของชาติในวนัหนา้ทีจะมาพฒันาชุมชนของตนเอง ปัญหาทีพบมีดงันี 

6.1 ปัญหาด้านการศึกษาระดบัการศึกษาของคนในชุมชน มีการศึกษาตาํ เนืองจาก
จาํนวนนกัเรียนที เรียนจบชนัประถมศึกษาปีที 6 แลว้เรียนต่อในระดบัสูงขึนมีนอ้ยควรส่งเสริมให้
ศึกษาต่อใหสู้งขึนทงัในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
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6.2 ปัญหาขาดโอกาสการศึกษาก่อนวยัเรียนหรือปฐมวยั (อนุบาล 3 ขวบ) 

6.3 ปัญหาการขาดแคลนวสัดุและสือสําหรับการเรียนของการศึกษาระดบัประถมศึกษา
ตอนตน้ และประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

6.4 ปัญหาการขาดสถานทีให้บริการด้านขอ้มูลข่าวสาร เช่น ทีอ่านหนังสือพิมพ์
หอ้งสมุด ฯลฯ แก่ประชาชนทวัไป 

6.5 ปัญหาดา้นการนนัทนาการและกิจกรรมการกีฬา 
 

และจากกการไปเก็บขอ้มูลการศึกษาความตอ้งการของคนในชุมชน พบวา่ ส่วนใหญ่คนใน
ชุมชนมีความตอ้งการในดา้นโครงสร้างพืนฐานและการคมนาคม  เช่น การทาํถนน ไฟฟ้า ประปา 
และมีเรืองเกียวกบัการบริการดา้นสาธารณสุข  ดา้นสังคม ด้านการท่องเทียว ดา้นการศึกษา และ
ดา้นการบริการ ซึงสามารถแยกเป็นแต่ละประเด็น ดงันี  

1. ดา้นโครงสร้างพืนฐานและการคมนาคม  เช่น การทาํถนน ไฟฟ้า ประปา และมีเรือง
เกียวกบัการบริการดา้นสาธารณสุข ซึงสอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของ คนในชุมชน ดงัวา่ 

“อบต.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีการทํา
ประชาคม เวลาอบต.มีประชุมสภาเพือรับรู้รับฟังความเดือดร้อนของ
ประชาชน ปัญหาทีต้องการให้แก้ไขจะเป็นเรืองการทาํถนน เรืองไฟ  เรือง
ขยะ” (นายสุทธิพงษ ์พงษเ์สือ, 2556) 

“...อยากให้อบต. ช่วยปรับปรุง ถนนหนทางให้ดีขึน   และ
เรืองการเก็บขยะเก็บอาทิตย์ละครังน้อยไป เรืองนาํเสีย  ส่วนเรืองการ
บริการอืนๆ ก็ดี ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร”  (คุณประจวบรัตน์ ขาวบริสุทธิ, 
2556) 

“อบต.ทาํงานดีมาก ใกล้ชิดประชาชน ช่วยสนับสนุนให้คน
ในชุมชนมีอาชีพเสริมเป็นการเพิมรายได้ อาชีพหลักคือทาํนา กจ็ะมีปัญหา
บ้างเรืองการระบายนาํ เวลานาํท่วม” (คุณประกอบ กรรณะ, 2556)  

“...อบต.มีการประชุมประชาคมทุกเดือน ให้ชาวบ้านเสนอ
เรืองเข้ามาเรืองไหนตอบได้กต็อบเรืองไหนตอบไม่ได้กจ็ะปรึกษา จะเป็น
เรืองเกียวกับชีวิตความเป็นอยู่ นาํ ไฟ ถนน สาธารณสุข” (คุณพนม รางดี, 
2556) 

“...อบต. เราจะพบปัญหานําท่วมในฤดูฝน  ซึงจะมีทุกปี 
ชาวบ้านจะเดือดร้อน เป็นปัญหาภัยธรรมชาติ” (คุณประเสริฐ ชมพ,ู 2556) 
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“อยากให้อบต. ปรับปรุงซ่อมถนนให้ดีเพือจะได้เดินทาง
สะดวก ปรับปรุงท่อระบายนาํ เวลาฝนตกนาํจะได้ไม่ท่วมขงั และทุกปีจะมี
โครงการอบต.สัญจร ไปตามหมู่ บ้านเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเสนอความ
ต้องการอยากได้อะไร และให้ความรู้ว่า อปพร.มีหน้าทีอะไร... ” (คุณ
สมชาย ธรรมลงักา, 2556) 

“อยากให้มีการดูแลผู้ สูงอายุซึงกันและกัน ปรับปรุงด้าน
สาธารณสุข เรืองถนนหนทาง  ไฟฟ้าให้สว่าง อบต.จะมีการประชุม
ผู้สูงอายทัุงตาํบลว่าท่านต้องการให้อบต.ดูแลท่านผู้สูงอายุในเรืองใดบ้าง” 
(คุณรสสุคนธ์ ตรีธญัญา, 2556) 

“ก็ปัญหาสถานทีทาํงานคับแคบไม่เพียงพอ ปัจจุบันก็ได้มี
การปรับปรุงบ้างแล้ว ส่วนปัญหาอืนๆ เช่น ไฟถนนไม่สว่าง  ถนนชํารุด
เนืองจากรถบรรทุกวิงทุกวนัต้องส่งของ” (คุณจีราพร รัตนบุญ, 2556) 

“ทีอบต.จะมีปัญหากระแสไฟฟ้าตก เนืองจากมีบ้านเรือน
เพิมขึนและมีการใช้ กระแสไฟฟ้าเพิมมากขึน และปัญหานาํท่วมขัง 
เนืองจากมีการถมทีและมีการยกระดับถนนหลวงให้สูงขึน  ทาํให้ไม่มีทาง
ระบายนาํ” (คุณปรีชา เอียมเอม, 2556) 

“ ต้องการให้ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ 1 และ หมู่ 3 และ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้หมู่  3 หมู่  6 ถนนจะได้ไม่ชํารุดบ่อย”  
(คุณสง่า ยงรักโชต, 2556) 

“มีปัญหาเรืองนาํท่วม เวลาฝนตก ระบายไม่ทัน เราก็แจ้งไป
ทีอบต. ให้เจ้าหน้าทีมาดูให้” (คุณสาํเนียง นอ้ยโสภา, 2556) 

 

2. ด้านสังคม   เป็นเรืองเกียวกับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ซึง
สอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของคุณแกว้ตา ปาลพนัธ์ นกัพฒันาชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัว
ใหญ่ จังหวดัสุพรรณบุรี เล่าให้ฟังเกียวกับความต้องการของคนในชุมชนด้านสังคมและด้าน
สาธารณสุข ดงัวา่ 

 

“ ...การประชุมประชาคมตาํบล เพือให้ประชาชนร่วมแสดง
ความคิดเห็นเสนอปัญหาและความต้องการ เพือใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทาํแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี เช่น ประชาคมหมู่ บ้านได้
เสนอปัญหาในการรับบริการทางสาธารณสุขของตาํบล ปัญหาโครงสร้าง
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พืนฐาน  มีการดาํเนินโครงการ ประเมินผลโครงการ สรุปผลโครงการและ
ติดตามการดาํเนินงานอย่างต่อเนือง”  (คุณแกว้ตา ปาลพนัธ์, 2556) 

“การดํา เ นินงานอบต .จะคํา นึง ถึงประโยชน์  และให้
ประชาชนมีส่วนร่วมกับเรา ร่วมกันแก้ปัญหา ร่วมตัดสินใจ ปัญหาส่วน
ใหญ่จะเรืองเกียวกับโครงสร้างพืนฐาน เรืองสาธารณสุข  ปัญหาการมี
รายได้น้อยไม่เพียงพอจากการประกอบอาชีพ” (คุณดาํรงศกัดิ โพธิทอง, 
2556) 

“...ต้องการให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลลูกหลานให้ห่างไกลยา
เสพติด ซึงเป็นปัญหาสังคมของชุมชน” (คุณธนนัทร์ วงศสุ์วรรณ, 2556) 

“...อยากให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลลูกหลานไม่ให้เข้าใกล้ยา
เสพติด ซึงมีเยอะในชุมชน เรามีโครงการเข้าค่ายบาํบัด โครงการบ้าน
ปลอดยา และเมือต้นเดือนมีการทาํประชาคมเพือโหวตความต้องการของ
ประชานและนาํมาทาํแผนพัฒนาตาํบล ชาวบ้านเสนอความต้องการจะเป็น
เรืองสาธารณสุข นาํ ไฟ ถนน 80% ทาํให้ แต่ต้องดูงบประมาณ ถ้าไม่พอ
ยกไปปีงบประมาณหน้า” (คุณโกมล อ่อนสิริ, 2556) 

 
 3.  ดา้นการศึกษา คนในชุมชนให้ความสําคญักบัการศึกษาของลูกหลาน ซึงผูบ้ริหารของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสนบัสนุนให้มีการจดัตงัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซึงสอดคลอ้งกบับอกเล่าของ
คุณประธาน สงวนรัตน์ ปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ เล่าให้ฟังเกียวกบัความตอ้งการ
ของคนในชุมชนดา้นโครงสร้างพืนฐานและดา้นการศึกษา ดงัวา่ 

 

“ ...ทีอบต. เรา มีการทํา ประชาคมหมู่ บ้าน เพือสอบถาม
ความคิดเห็นของชาวบ้านเกียวกับปัญหาและความต้องการในสิงทีเค้าเห็น
ว่าเป็นความเดือดร้อนมากทีสุด และก็นาํมาเป็นข้อมูลในการจัดทาํแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาอบต.สามปี อย่างเช่น ปัญหาด้านโครงสร้าง
พืนฐาน ปัญหาสาธารณสุข ปัญหาด้านการศึกษา เราจะตังศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นต้น และนํามาทําโครงการ มีการประเมินผลโครงการ และก็
ติดตามการดาํเนินงานอย่างต่อเนือง” (คุณประธาน สงวนรัตน์, 2556) 

“...มีปัญหาขาดแคลนวัสดุและสือสําหรับการเรียนการสอน 
ด้วยงบประมาณมีจาํกัดต้องแบ่งสรรกันไป...” (คุณอนุวฒัน์ วรวงศ,์ 2556) 
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“คนในชุมชน ยังไม่ค่อยเข้าใจเรืองหลักธรรมาภิบาล และ
ด้านการศึกษาจะพบปัญหาว่าระดับการศึกษาของคนในชุมชน มีการศึกษา
ตาํ เนืองจากจาํนวนนักเรียนที เรียนจบชันประถมศึกษาปีที 6 แล้วเรียนต่อ
ในระดับสูงขึนมีน้อย” (คุณอนุชา กุลดิลก, 2556) 

“...อบต.เราอยากพัฒนาด้านการศึกษาตอนนีจะมีโครงการ
ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ อบต.ทีนีได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเดก็เลก็น่าอยู่ยอดเยียม
ในจังหวัดนครปฐม ซึงปี 2555 อบต.เราได้ที 1 ต่อยอดจากทีได้รับรางวัล
ธรรมาภิบาล” (คุณคุณวนิยั มงคลรัตนาสิทธิ, 2556) 

 
4. ดา้นการท่องเทียว ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งมีแหล่งท่องเทียวตามสถานที

สาํคญัแต่ขาดการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบถึงแหล่งท่องเทียว ถา้มีคนมาเทียวจะส่งผลคนในชุมชนมี
รายไดเ้พิมขึน ซึงสอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของคนในชุมชนดงัวา่ 

“อบต.รัวใหญ่เป็นสถานทีมีโบราณสถาน โบราณวัตถุและ
เป็นแหล่งท่องเทียวประวัติศาสตร์ วรรณคดี ของจังหวัดสุพรรณบุรี ทาํให้
เกิดรายได้ในชุมชน ทําให้เกิดนโยบายในการบริหารงานจากเดิมเป็น
โครงสร้างพืนฐานเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในปัจจุบัน” (คุณเนตรดาว 
คงสนนั, 2556) 

“ . . .ร าช บุ รี มี แห ล่ ง ท่อง เ ที ย วหลายแห่ งแ ต่ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงแหล่งท่องเทียว ซึงถ้ามีคนมาเทียวก็จะทาํให้
ชาวบ้านมีรายได้จากการขายสินค้าทีผลิตขึนเองในชุมชน”  (คุณศรีไพร 
สุขสาคร, 2556) 

 

5. ดา้นการบริการ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของคนใน
ชุมชนไดท้นัท่วงที เนืองจากติดปัญหาดา้นงบประมาณ ดา้นระเบียบต่างๆ ซึงสอดคลอ้งกบัคาํบอก
เล่าของคนในชุมชนดงัวา่ 

“อบต.มีปัญหาในการดาํเนินงานในบางโครงการ เนืองจาก
ความต้องการของประชาชนไม่สามารถได้รับการสนองตอบได้ เพราะ
อบต.ต้องปฏิบัติหน้าทีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ” (คุณคเชนทร์ จาดทองคาํ, 2556) 
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“อบต.ของเรา จะมีปัญหาขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานทีทันสมัย ด้วยงบประมาณมีจาํกัด พวกเราก็ช่วยกันดูแลรักษา
ให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพทีดีพร้อมใช้งาน”  (คุณวนิยั คงเทียม, 2556) 

“...เจ้าหน้าทีทุกคนตังใจทํางาน ให้การบริการและดูแล
ประชาชนดี ถ้าประชาชนต้องการอะไร กจ็ะมาประชุมเพือรับทราบปัญหา
และความต้องการ ก็จะดูเรืองความจาํเป็นเร่งด่วนก่อนแต่ก็มีบางเรืองที
ต้องรองบประมาณ” (คุณอุบล เขตนิมิต, 2556) 

“นายก จะลงพืนทีเอง ก็เห็นปัญหาจริงๆ ว่าเป็นอย่างไร 
ชาวบ้านต้องการอะไร ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาปากท้องของชาวบ้าน การ
อาํนวยความสะดวกในเรืองการบริการ” (คุณสุวรรณ มะเอียง, 2556) 

 
 และนายอุกฤษฎย์ศ ตรีสุคนธ์ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม ให้ขอ้มูล

เพิมเติมวา่ ทีอบต.มีการทาํประชาคมตลอดเวลาเพือสาํรวจความตอ้งการของคนในชุมชน ดงัวา่ 
“...อบต.มีการทาํประชาคมตลอดเวลา มีการเสนอโครงการ

ให้ชุมชนได้รับทราบ และสอบถามปัญหาและความต้องการของประชาชน
อย่างสมาํเสมอ”  (นายอุกฤษฎย์ศ ตรีสุคนธ์, 2556) 

  
เมือผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทงั 4 แห่งทีทาํการศึกษาไดรั้บทราบปัญหาและ

ความตอ้งการของคนในชุมชน แลว้ จึงนาํมาสรุปและจดัทาํแผนพฒันาชุมชน ซึงการพฒันาหนึงๆ 
จะมีแนวทางการพฒันาไดม้ากกวา่หนึงแนวทาง และภายใตแ้นวทางการพฒันาหนึง จะมีโครงการ/
กิจกรรมไดม้ากกวา่หนึงโครงการ/กิจกรรม ซึงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทงั 4 แห่งทีศึกษาจะตอ้ง
นาํมาใชด้าํเนินการเพือให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายทีตอ้งการในแต่ละยุทธศาสตร์การ
พฒันา โดยแยกตามยทุธศาสตร์การพฒันาเป็นประเด็นได ้ดงันี 

 1. การพฒันาชุมชนดา้นโครงสร้างพืนฐานและการคมนาคม ไดแ้ก่ 

 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/รักษา ถนนและสะพาน  
 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/รักษา ระบบระบายนาํ แหล่งนาํเพือการเกษตร 
 โครงการดา้นสาธารณูปโภค แหล่งนาํเพอืการอุปโภคบริโภค 

 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/รักษา ระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

 โครงการศูนยซ่์อมสร้างเพือชุมชน 

              2. การพฒันาชุมชนดา้นสังคมและสาธารณสุข ไดแ้ก่ 
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  โครงการรณรงคป้์องกนัยาเสพติดในชุมชน 

  โครงการจดังานวนัเด็ก / วนัขึนปีใหม่/งานวนัแม่ และ วนัพอ่แห่งชาติ 

  โครงการประเพณีสงกรานต ์/ ลอยกระทง  
  โครงการเสริมสร้างสุขภาพและศกัยภาพผูสู้งอายุ 
  โครงการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

  โครงการพฒันาการเรียนรู้ดา้นสาธารณสุขขนัพืนฐาน 

  โครงการพฒันาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติในสังคม 
  โครงการให้ความรู้และทศันศึกษาดูงานของผูน้าํชุมชน/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาํบล/กลุ่มสตรี 

   โครงการป้องกนัควบคุมโรคติดต่อ 

             3. การพฒันาชุมชนดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 

   โครงการส่งเสริมอาชีพใหป้ระชาชน 

   โครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 

   โครงการพฒันาดา้นเสริมสร้างความเขม็แขง็ของระบบเศรษฐกิจ 

   โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
             4. การพฒันาชุมชนดา้นการเมือง ไดแ้ก่ 

   โครงการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน 

   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร 

   โครงการจดัซือครุภณัฑ ์

   โครงการพฒันาบุคลกรทอ้งถิน และการสร้างระบบการบริหารจดัการทีดี 
             5. การพฒันาชุมชนดา้นสิงแวดลอ้มและการท่องเทียว ไดแ้ก่ 

   โครงการรณรงคป์ลูกจิตสาํนึกวนัสิงแวดลอ้ม 

   โครงการพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

   โครงการส่งเสริมการท่องเทียว 

   โครงการส่งเสริมผลิตภณัฑชุ์มชน 

              6. การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และการกีฬา ไดแ้ก่ 

   โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

   โครงการส่งเสริม ศาสนา ศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถินและภูมิปัญญาทอ้งถิน 

   โครงการส่งเสริมการกีฬาและนนัทนาการ 

   การเพิมโอกาสการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่คนในชุมชน 
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 นอกจากนีผูว้ิจ ัยได้สอบถามข้อมูลเพิมเติมเกียวกับความรู้ความเข้าใจเกียวกับการ
ปกครองทอ้งถินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทงั 4 แห่งทีศึกษาทีมีการบริหารจดัการทีดี พบวา่ ผล
จากการศึกษาทาํให้ทราบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัโดยเฉพาะกลุ่มที 1 ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบล 
และเจา้หน้าที มีความเขา้ใจตรงกนัในเรืองของหลกัการกระจายอาํนาจให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตาํบล  โดยมีความคิดเห็นทีสอดคลอ้งกนัวา่เป็นการแกไ้ขปัญหาและความตอ้งการพฒันาทอ้งถิน
ของคนในชุมชน ซึงจะตรงตามความตอ้งการของคนในชุมชน อยา่งแทจ้ริงและทวัถึง ตลอดจนการ
จดัสรรงบประมาณลงมาถึงองค์การบริหารส่วนตาํบลได้โดยตรงและโปร่งใส ทาํให้การบริหาร
จดัการมีความคล่องตวัมากขึน คนในชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาของชุมชน  มีการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสาร และตรวจสอบการทาํงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลได ้

 จากทีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ทราบถึงความตอ้งการทีจะพฒันาชุมชนในทุกๆ ดา้น โดย
จดัทาํเป็นโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ เพือให้คนในชุมชน ไดเ้ขา้มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของ
ตนเอง  และสร้างความเป็นเจา้ของงาน เพือให้คนในชุมชน เกิดความรักและหวงแหนชุมชน เมือได้
ทราบขอ้มูลปัญหาและความตอ้งการของคนในชุมชน 

 
ส่วนท ี3 การวเิคราะห์ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนตําบล 

  

 การวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน การศึกษาบริบทขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล และการเก็บ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในแต่ละกลุ่ม 4 กลุ่ม ใน
ประเด็นสภาพการณ์ ปัญหา และความตอ้งการของคนในชุมชน และจากการวิเคราะห์เอกสาร 
นโยบาย ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนตาํบล วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ
วเิคราะห์การบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ผลการวจิยัพบวา่ 
  

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนตําบลทงั 4 แห่งทศึีกษา 
 
     จากแผนพฒันาตาํบล ปี 2556 สถานการณ์ในการพฒันาขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลทีศึกษาไดท้าํการวิเคราะห์ศกัยภาพเพือประเมินสถานการณ์การพฒันาในปัจจุบนัและโอกาส
การพฒันาในอนาคตขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล แลว้นนั นาํมาวิเคราะห์เป็นภาพรวมยุทธศาสตร์
และแนวทางการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทีสาํคญั ดงันี  
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ตารางที 13 ภาพรวมยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 
 

ยทุธศาสตร์ แนวทางการพฒันา 
ยุทธศาสตร์ที  1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืนฐานและการคมนาคม 

1. ปรับปรุงการก่อสร้าง การบาํรุงรักษา ถนน สะพาน 

2. พฒันาระบบการคมนาคมให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

3.ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทีไดรั้บความเสียหายจาก 

สาธารณภยั  

4. พฒันาระบบไฟฟ้า ประปา  
5.พฒันาแหล่งคูคลอง และระบบชลประทาน เพือการ   
อุปโภค บริโภค การเกษตร และอืนๆ 

ยุทธศาสตร์ที 2 การพฒันาด้านสังคม
และสาธารณสุข 

1. แกไ้ขป้องกนัและต่อตา้นยาเสพติด  

2. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น 

3. ส่งเสริม สนบัสนุนกีฬาและนนัทนาการ  

4. การเสริมสร้างสุขภาพทีดีและการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมดา้นสาธารณสุข 

5. การควบคุมและป้องกนัโรค 

6. การพฒันาการเรียนรู้สาธารณสุขขนัพืนฐาน 

7. พฒันาและสร้างเสริมคุณภาพชีวติในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที  3 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1. พฒันาส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพใหป้ระชาชน 

2. พฒันาส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจแบบ 

     พอเพียง 

3. พฒันากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 

4. พฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนและอุตสาหกรรม 
5. พฒันาส่งเสริมกิจกรรม/โครงการฟืนฟูเศรษฐกิจ 

     ใหข้ยายตวัอยา่งยงัยนื 
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ตารางที 13 ภาพรวมยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา (ต่อ) 
 

ยทุธศาสตร์ แนวทางการพฒันา 
ยทุธศาสตร์ที 4 การพฒันาดา้นการเมือง 
การบริหาร 

1. เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ทอ้งถินและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

2. สนับสนุนการปฏิบติังาน ปรับปรุง และพฒันา
เครืองมือเครืองใชแ้ละสถานทีปฏิบติังาน  

3.  การพฒันาบุคลากรทอ้งถิน และการสร้างระบบการ 

     บริหารจดัการทีดี 

4.  ส่งเสริมการพฒันาการเรียนรู้ดา้นการเมือง 

ยุทธศาสตร์ที 5 การพฒันาด้านการ
จัด ก า รท รัพ ย า ก รธ ร รมช า ติ แ ล ะ
สิงแวดลอ้ม และการท่องเทียว 

1. พฒันาส่งเสริมสนบัสนุนการดูแลรักษา 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  

 2.  บาํรุงรักษาแม่นาํลาํคลอง แหล่งนาํต่างๆ และการ
ป้องกนั นาํท่วม 

3. พฒันาและส่งเสริมการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม 

 เชิงนิเวศ และเชิงประวติัศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที  6 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม 

1. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

2. การเพิมโอกาสการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน 

3. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถินและ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิน 

4. ส่งเสริมการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

  พระเจา้อยูห่วัและงานรัฐพิธี 

ทีมา : วเิคราะห์จากแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล, 2556 

 จากยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทีผูบ้ริหารองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลใช้เป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนเพือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ทอ้งถินและเพือเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกระดบั ทงันียงัตอ้งวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลดว้ย ดงันี 
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2. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลในภาพรวม 
 
     การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตาํบลในภาพรวมจากเอกสาร
แผนพฒันาสามปีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปี 2556 ทงั 4 แห่งทีศึกษา ดว้ยการวิเคราะห์ SWOT 

Analysis พบว่า สถานการณ์ทีเป็นปัจจยัภายในขององค์การบริหารส่วนตาํบลในด้านจุดแข็ง 
(Strength) จุดอ่อน  (Weakness) และการวิ เคราะห์สถานการณ์ภายนอก  ปัจจัยด้านโอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ดงัแสดงตารางที 14 

 

ตารางที 14 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในภาพรวม 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทงั 4 แห่งทีศึกษา มี
พนืทีทีไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานคร ทาํให้
การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เหมาะแก่การ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร การเลียงสัตว ์
และการเดินทางมาท่องเทียวในสถานทีสําคญั
ทางประวติัศาสตร์ 

2.  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทงั 4 แห่งทีศึกษา มี
พืนทีทีมีศกัยภาพในการผลิตอาหาร ผลผลิต
ทางการเกษตรทีมีคุณภาพมาตรฐาน  ด้าน
การเกษตรพืนทีมีความอุดมสมบูรณ์เป็นทีราบ
ลุ่ม เหมาะแก่การทาํการเกษตร และเลียงสัตว ์
แ ล ะ บ า ง แ ห่ ง เ ห ม า ะ ที จ ะ ตั ง โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม เช่น องค์การบริหารส่วนตาํบล
หนองออ้ 

1. องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองไผ่ และ 
องค์การบริหารส่วนตําบลรัวใหญ่ พืนที
ส่วนใหญ่เป็นทีลุ่มตาํมกัประสบปัญหานํา
ท่วมขงัในฤดูฝน ทาํใหพ้ืชผลทางการเกษตร
ไดรั้บความเสียหาย 

2. เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเขา้ใจ
ในด้านการพฒันาทางด้านการเกษตร การ
วางแผนการผลิตและการแปรรูป ไม่มีการ
วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของตลาด 

3. ประชาชนในพืนทีไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ  เนืองจากขาดการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ประชาชนทีดีพอ ทาํให้ประชาชนขาด
ความรู้ความเขา้ใจ 



154 

ตารางที 14 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในภาพรวม (ต่อ) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

3.  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทงั 4 แห่งทีศึกษา มี
ส ถ า น ที ท่ อ ง เ ที ย ว ท า ง ด้ า น ว ร รณ ค ดี 
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  ร ว ม ทั ง วิ ถี ชี วิ ต
ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นอยู่
แบบดงัเดิมของชุมชน วิถีชีวิตชาวบา้น ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน 

4.  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทงั 4 แห่งทีศึกษา มี
แหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยให้บริการประชาชน
ในการค้นควา้หาความรู้ทางด้านการพฒันา
การศึกษา ดา้นการเกษตร การเลียงสัตว ์และ
ขอ้มูลข่าวสารของชุมชน 

5. องค์การบริหารส่วนตําบลรัวใหญ่  มี
สถานศึกษาด้านกีฬาและสนามกีฬาประจาํ
จงัหวดัทีไดม้าตรฐานสากล 

4. ในปัจจุบนัการขยายตวัของชุมชนมีความ
เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว จึงทาํให้ชุมชนมี
ขยะและสิงปฏิกลูเพิมเป็นจาํนวนมาก ทาํให้
ไม่สามารถให้บริการจุดนีได้ทนัตามความ
ตอ้งการของประชาชน 

5. ก า รผ ลิ ต สิ นค้ า ด้ า น ก า ร เ กษต รขอ ง
ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองไผ่ ยงัเป็นการผลิตทีใช้สารเคมี 

ปุ๋ยเคมี อยูใ่นปริมาณทีมากเกินความจาํเป็น 

ทาํให้ดินเสือมสภาพ และเป็นอนัตรายต่อ
สภาพแวดลอ้มรวมถึงอนัตรายต่อผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภค นอกจากนียงัเป็นการเพิม 

   ตน้ทุนการผลิตโดยไม่จาํเป็น ทาํให้การผลิต
ดา้นการเกษตรมีผลกาํไรนอ้ย 

โอกาส อุปสรรค 

1.องค์การบริหารส่วนตาํบลทงั 4 แห่งทีศึกษา มี
ศักยภาพด้านการเกษตร การเลียงสัตว์ และ
สามารถพฒันาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพือ
การบริโภคและการส่งออก 

 

1. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ เกิดภาวะ
นาํท่วมในพืนทีบริเวณริมแม่นาํเป็นประจาํ
ทุกปี ทาํให้ขาดความต่อเนืองของผลผลิต
ทางการเกษตร ส่วนองค์การบริหารส่วน
ตาํบลหนองไผ่เกิดปัญหานาํท่วมขงัในฤดู
ฝน ส่งผลต่อการเพาะปลูกพืช 
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ตารางที 14 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในภาพรวม (ต่อ) 
 

โอกาส อุปสรรค 

2.  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทงั 4 แห่งทีศึกษา 
มีเส้นทางคมนาคมทีสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร และเส้นทางในการ
เดินทางเชือมโยงไปยงัแหล่งท่องเทียวแหล่ง
อืน และองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองออ้
พนืทีเหมาะทีตงัโรงงานอุตสาหกรรม 

3. องค์การบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ มีสถานที
ท่องเทียวทางด้านวรรณคดี ศิลปวฒันธรรม 
และท า งธ ร รมช า ติ ไ ด้แ ก่  คุ ้ม ขุ น แผน 
ตน้มะขามยกัษว์ดัแค วงัมจัฉา วดัพระลอย คู
เมืองโบราณ และวดัในพืนทีได้จัดเข้าเป็น
แหล่งท่องเทียวของจงัหวดัสุพรรณบุรี 

 4. มีการขยายตวัในการลงทุนของภาคเอกชน
ดา้นการพาณิชยใ์นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ทงั 4 แห่งทีศึกษาเป็นจาํนวนมาก 

2. องค์การบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ พืนทีถูก
แบ่งลกัษณะเป็น 2 แบบ คือ แบบชุมชนเมือง
และแบบชุมชนชนบท ซึงยากต่อการกาํหนด
นโยบายในการทาํงานเพราะลกัษณะพืนทีไม่
เหมือนกนั 

3. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทงั 4 แห่งทีศึกษา
ขาดงบประมาณในการดําเนินโครงการ /
กิ จ ก ร ร ม ที มี ค ว า ม จํ า เ ป็ น  ซึ ง ต้ อ ง ใ ช้
งบประมาณในการดําเนินงานค่อนข้างสูง 

เป็นอุปสรรคทีสาํคญั 

 

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององค์การบริหารส่วนตาํบลทงั 4 แห่งทีศึกษาและ
การศึกษาปัญหาและความตอ้งการของประชาชน รวมทงัแนวทางการพฒันาชุมชน ในบทที 4 พบวา่ 
จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนตําบลทัง 4 แห่งทีศึกษานัน มีพืนทีทีไม่ห่างไกลจาก
กรุงเทพมหานคร ทาํใหก้ารคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เหมาะแก่การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร การ
เลียงสัตว ์และการเดินทางมาท่องเทียว อีกทงัยงัเป็นพืนทีทีมีศกัยภาพในการผลิตอาหาร ผลผลิตทาง
การเกษตรทีมีคุณภาพมาตรฐาน ดา้นการเกษตรพืนทีมีความอุดมสมบูรณ์เป็นทีราบลุ่ม เหมาะแก่
การทาํการเกษตร และเลียงสัตว ์และบางแห่งเหมาะทีจะตงัโรงงานอุตสาหกรรม ซึงทาํให้ชุมชนมี
รายไดที้เป็นผลโดยตรงต่อการเพิมรายไดข้องประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 เมือพิจารณาถึงการพฒันาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือให้ชุมชนมีความ
เขม้แขง็และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตและ
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ความเป็นอยู่ของประชาชนในทอ้งถิน ผูบ้ริหารจึงให้ความสําคญั  ดงันนัผูว้ิจยัจึงทาํการวิเคราะห์
ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในแต่ละดา้น 

 

3. วเิคราะห์ยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถินขององค์การบริหารส่วนตําบล  
     วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถินขององค์การบริหารส่วนตาํบล จากการทาํ
แผนพฒันาตาํบลสามปี พ.ศ. 2555-2557 โดยแยกเป็นจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดงันี 
      3.1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพนืฐานและการคมนาคม 

      จุดแข็ง  
         1. ผูบ้ริหารมีนโยบายในการพฒันาดา้นโครงสร้างพืนฐานให้สมบูรณ์ เพือ
รองรับการเจริญเติบโตและการท่องเทียวของตาํบล  

      2. บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทงั 4 แห่งทีศึกษา มีคุณวุฒิอยูใ่นระดบัที
พร้อมทีจะดาํเนินการตามนโยบายการบริหารงาน ผูป้ฏิบติังานไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งต่อเนือง และ
มีการกาํหนดแผนอตัรากาํลงัตามโครงสร้าง  

      3. มีโครงข่ายการคมนาคมทีดี สามารถติดต่อไดต้ลอดพืนที 

      จุดอ่อน  
      1. ยงัไม่มีการประสานการทาํงานร่วมกันทีชัดเจนเป็นรูปธรรมระหว่าง
หน่วยงานทีใหบ้ริการสาธารณะในทอ้งถิน  

      2. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาํบลมีจาํกดั ทาํให้ไม่สามารถจดัทาํ
โครงการต่างๆ ไดพ้ร้อมกนั 
       3. มีถนนบางสายทียงัชาํรุดและเป็นอนัตรายต่อผูส้ัญจรไปมา 
       โอกาส  
      1. การพฒันาดา้นโครงสร้างพืนฐานและการคมนาคมไดรั้บการสนบัสนุนจาก
คนในชุมชน เนืองจากตอ้งการมีถนนหนทางทีสะดวกต่อการสัญจร  

      2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ให้การสนับสนุนการ
ดาํเนินงานของทอ้งถินไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจทอ้งถิน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็น
ตน้  

     3. พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถินมีหนา้ทีในการจดัระบบบริการสาธารณะ เพือประโยชน์ของคนในชุมชน โดย
ทีหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนบัสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตาํบล 
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   อุปสรรค  
   1. โครงการทีตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสูง หรือความชาํนาญเป็นพิเศษ องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล ยงัไม่มีความชาํนาญและขาดเครืองมือ อุปกรณ์ในการดาํเนินงาน  

 

                      3.2  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม และสาธารณสุข  
    จุดแข็ง  
    1. มีหมู่บา้นทีเขม้แข็งหลายหมู่บา้น กลุ่มอาชีพและชมรมต่างๆ ทีองค์การ

บริหารส่วนตาํบล สนบัสนุนมีการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมต่างไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการร่วมมือ
ร่วมใจกนัทาํงานเพือประโยชน์ต่อชุมชน ทาํใหชุ้มชนเจริญกา้วหนา้  

    2. ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัต่อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 

มีการจดัเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ สถานที บุคลากร ส่งผลใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติทีดีขึน  

    3. มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น จดักิจกรรมการออกกาํลงักาย เตรียมสถานที
และอุปกรณ์การออกกาํลงักาย  

    4. มีอาสาสมคัรสาธารณสุขทีกระตือรือร้นต่อการปฏิบติัหน้าทีเพือบริการ
ประชาชน  

    จุดอ่อน  
    1. คนในชุมชนบางส่วนยงัขาดความสนใจทีจะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

ตาํบล  

    2. คนในชุมชนขาดระเบียบวินยัในการดาํเนินชีวิต เช่น ขาดจิตสํานึกในการ
รักษาความสะอาด การก่อความเดือดร้อนใหเ้กิดขึนในสังคม  

    3. การเรียนรู้วถีิชีวติ คนในชุมชนใหค้วามสาํคญันอ้ย  

    โอกาส  
    1. นโยบายดา้นสังคมของรัฐบาล สามารถส่งเสริมสนบัสนุนแนวทางการสร้าง

สังคมเขม้แขง็ของคนในชาติใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนัสมานฉนัทบ์นพืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม 

    2. มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ให้ความรู้และความสําคญัในการพฒันาคุณภาพ
ชีวติและสังคมของประชาชน  

    3. การกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ช่วยให้องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลดูแลดา้นสุขภาพอนามยัของประชาชนไดม้ากยงิขึน 
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  อุปสรรค  
   1. ปัญหายาเสพติด ทาํให้เกิดปัญหาต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ส่ง

ผลกระทบต่อสังคม  

    2. การครอบงาํทางวฒันธรรมของยุคขอ้มูลข่าวสารไม่วา่จะเป็นอินเตอร์เน็ต ทีว ี

วิทยุ ตลอดจนค่านิยมเกียวกบัการบริโภคนิยมทีส่งผลต่อวิถีชีวิตทีเปลียนแปลงไปของเยาวชนและ
ประชาชนในปัจจุบนั 

      3. ขาดการบูรณาการและการประสานงานทีดี ในหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  

 
         3.3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ  

        จุดแข็ง  
        1. มีสถานทีในการรองรับและจาํหน่ายสินคา้ ไดแ้ก่ ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ OTOP   

        2. มีตน้ทุนทรัพยากรทอ้งถินและภูมิปัญญาทีควรไดรั้บการพฒันาส่งเสริมและ
สนบัสนุน  

        จุดอ่อน  
        1. มีการวา่งงานในชุมชน เกิดจากเมือจบการศึกษาแลว้ไม่มีงานทาํ ตลอดจนมีผูมี้

ความรู้นอ้ย  

        2. มาตรการส่งเสริมการจาํหน่ายสินคา้ทีระลึกและสินคา้ทีผลิตไดใ้นชุมชนมีนอ้ย 

ตลอดจนมีตลาดรองรับไม่มากเท่าทีควร 

        โอกาส  
        1. เป็นศูนยก์ลางการจาํหน่ายสินคา้ ทาํใหเ้กิดการหมุนเวยีนของเงินในชุมชน  

        2. การเป็นเมืองท่องเทียว ก่อให้เกิดรายไดท้งัทางตรงและทางออ้มแก่คนใน
ชุมชนเมือมีนกัท่องเทียวเขา้มาเทียว 

        3. นโยบายรัฐบาลมีการกระตุน้เศรษฐกิจให้ประชาชนสร้างอาชีพสร้างรายไดใ้น
ชุมชน 

        อุปสรรค  
        1. ค่าครองชีพสูงขึน เนืองจากตน้ทุนทีสูงขึน รวมทงังานแสดงสินคา้มีมาก

เกินไปส่งผลต่อเศรษฐกิจของพอ่คา้แม่คา้ในตาํบล  

        2. การเขา้มาของหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ทีส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการราย
ยอ่ย 
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         3.4 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการการเมือง และ การบริหาร 
      จุดแข็ง  
        1. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์กวา้งในการบริหารงานเพือเกิดธรรมาภิบาลในองคก์ร  

        2. คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการทาํงานของ
อบต.มากขึน  

        3. มีการคดัสรรบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถเขา้มาปฏิบติังาน  

        4. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

         จุดอ่อน  
         1. บุคลากรในองคก์รมีความถนดัเฉพาะดา้น ซึงไม่สามารถทาํงานไดห้ลากหลาย

และทดแทนกนัในกรณีทีขาดบุคลากร  

          2. บุคลากรบางส่วนยงัขาดความสามารถและทกัษะทีจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน 

          3. บุคลากรขาดการบูรณาการร่วมกนัในการยึดเป้าหมายเพือองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลเป็นสาํคญั ยดึเพียงเป้าหมายของตนเพียงเพืองานในส่วนทีรับผดิชอบ  

          โอกาส  
          1. การไดรั้บการอบรมและพฒันาบุคลากรจากหน่วยงานทีมีประสิทธิภาพ  

          2. การประกวดการบริหารจดัการทีดี (หลกัธรรมาภิบาล) ทาํให้เกิดการตืนตวั
และพฒันาองคก์ร  

            อุปสรรค  
            1. ระเบียบกฎหมาย นโยบายจากส่วนกลาง ภูมิภาคในลกัษณะการสังการจาก
เบืองบนลงมา เป็นอุปสรรคต่อการทาํงานของทอ้งถินในบางครัง  

            2. การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนจากรัฐบาลมีนอ้ยและใชเ้วลาพอสมควรกวา่
จะไดรั้บซึงเมือไดรั้บก็ล่าชา้ไม่เป็นไปตามแผนระยะเวลาทีวางไว  

 

           3.5 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม และ
การท่องเทียว 

           จุดแข็ง  
          1. ผูบ้ริหารมีนโยบายทีชดัเจนในการส่งเสริมการท่องเทียวในองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลในรูปแบบท่องเทียวเชิงอนุรักษ์และประวติัศาสตร์ เพือเป็นการประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเทียว  
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          2. มีแหล่งท่องเทียวทางด้านประวติัศาสตร์ ซึงองค์การบริหารส่วนตาํบล
สามารถพฒันาขึนเป็นแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียง  

           3. ประชาชนมีการตืนตวัดา้นสิงแวดล้อม เห็นไดจ้ากการมีส่วนร่วมในการ
นาํเสนอปัญหาร้องเรียน  

          จุดอ่อน  
1. มาตรการควบคุมดูแลการเก็บขยะมูลฝอยยงัขาดประสิทธิภาพ  

2. คนในชุมชนบางส่วนขาดจิตสํานึกในการรักษาความสะอาด เช่นการทิงขยะ
ไม่เป็นที  

3. มีหน่วยกาํจดัขยะมูลฝอยค่อนขา้งนอ้ยไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณขยะ
ได ้

4.งบประมาณมีจาํกัดในการจดัซือครุภณัฑ์หรือการดาํเนินการเกียวกับด้าน
สิงแวดลอ้ม  

5. การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลดา้นการท่องเทียวยงัมีนอ้ย  

          6. ประชาชนยงัไม่ตระหนกัถึงการมีแหล่งท่องเทียวทีสาํคญั 

โอกาส  
 1. มีทรัพยากรธรรมชาติทีสวยงามและสมบูรณ์  

        2.  มีนกัท่องเทียวเขา้มาพกัทาํใหส้ามารถกระตุน้เตือนประชาชนใหห้นัมาสนใจ
เรืองทรัพยากร ธรรมชาติและสิงแวดลอ้มมากขึน  

        3. ได้รับความสนใจและร่วมมือจากหน่วยงานทอ้งถินในการร่วมกนัจดัการ
เกียวกบัสิงแวดลอ้ม  

อุปสรรค  
        1. ถนนทางเขา้บา้นเรือนประชาชนมีลกัษณะค่อนขา้งแคบจึงทาํให้ยากต่อการ

จดัเก็บขยะ  

                              2. ช่วงฤดูฝนเป็นอุปสรรคต่อเจา้หน้าทีในการเก็บขยะจึงทาํให้การจดัเก็บขยะ
ล่าชา้  
 

         3.6 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
          จุดแข็ง  
          1. ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา มีการจดัเตรียม 
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ความพร้อมของอุปกรณ์ สถานที บุคลากร ส่งผลให้คนในชุมชนมีทศันคติทีดีและคุณภาพชีวิตทีดี
ขึน 

          2. มีการส่งเสริมวฒันธรรม ประเพณีท้องถิน ภูมิปัญญาท้องถิน และมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมทีดีงามเป็นเอกลกัษณ์  

        3. คนในชุมชนใหค้วามสนในดา้นการศึกษาสนบัสนุนให้ลูกหลานไดศึ้กษาเล่า
เรียนมากขึน  

          4. มีแหล่งการเรียนรู้ชุมชน 
          จุดอ่อน  
          1. ขาดการสืบทอดในการสานต่อภูมิปัญญาทอ้งถินทีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
          2. งบประมาณมีจาํกดัในการจดัซือครุภณัฑ์หรือการดาํเนินการเกียวกบัด้าน

การศึกษา  
          3. ขาดทรัพยากรต่างๆ ดา้นการศึกษาทีทนัสมยัและจาํเป็นต่อการเรียนรู้  
          โอกาส  
          1. มีการรวมตวักนัเป็นประชาคมเพือสร้างโอกาสในการแข่งขนั ประชาชนของ

ทอ้งถินต่างๆ ต่างแลกเปลียนเรียนรู้และสร้างนวตักรรมต่างๆ ร่วมกนั 
           2. ไดรั้บความสนใจและร่วมมือจากหน่วยงานทอ้งถินและหน่วยงานภายนอก

ในการร่วมกนัจดัการเกียวกบัการศึกษา และ ศาสนา 
           อุปสรรค  
          1. ปัจจุบันมีสิงทีจูงใจให้เยาวชนห่างเหินจากวัดหลายประการ เช่น 

ศูนยก์ารคา้  สถานเริงรมยต่์างๆ รายการโทรทศัน์ ซึงมีตลอดทงัวนั   

           2.  ความหลากหลายทางวฒันธรรม ศาสนา อาจนาํพาซึงความขดัแยง้ในชุมชน
ไดง่้ายขึน  
 จากการวิเคราะห์แต่ละยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนตาํบล พบว่า
จุดอ่อนและอุปสรรค ของการพฒันาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาํบล ทาํให้เห็นปัญหาและ
ความตอ้งการของประชาชนดว้ย  ซึงการทีจะพฒันาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาํบลให้มี
ประสิทธิภาพและพฒันาอย่างยงัยืนได้นัน ต้องขึนอยู่กับผูบ้ริหารและคนในชุมชนทีจะช่วยกัน
พฒันา โดยอาศยัเครืองมือในการพฒันาคือหลกัการบริหารจดัการทีดี เป็นแนวทางสําคญัในการจดั
ระเบียบสังคมในชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลให้ทุกๆ ฝ่าย สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบ
สุข มีความสามคัคีและร่วมกนัเป็นพลงัก่อให้เกิดการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยืน และเสริมสร้างความ
เขม้แข็งให้ชุมชน เพราะชุมชนจะนึกถึงความยุติธรรม ความมีส่วนร่วม และความโปร่งใส อนัเป็น
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คุณลักษณะสําคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สอดคลอ้งกบัความเป็นรัฐธรรมนูญ และกระแสโลกในยคุปัจจุบนัทีภาครัฐตอ้งการให้ทุกหน่วยงาน
บริหารงานโดยยึดหลกัการบริหารจดัการทีดี  เพือนาํไปสู่การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดี
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก ซึงจะนาํเสนอผลการวิจยัใน
บทต่อไป   
 
 



 
บทท ี5 

วธีิปฏิบัติทเีป็นเลิศในการบริหารจัดการทดีีขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 

 จากการทีไดศึ้กษาวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน และสภาพการณ์การพฒันาชุมชนขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลแลว้นนั ผูว้จิยัจะทาํการศึกษาบทเรียนและวิธีการปฏิบติัทีดีขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล เพือนาํมาวิเคราะห์สร้างรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชน มีรายละเอียด ดงันี 
  

วธีิปฏิบัติทเีป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 
  จากการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพเพือศึกษาวิธีการปฏิบติัทีเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วน
ตาํบล ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม กบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั  กลุ่ม ไดแ้ก่ ) กลุ่มผูบ้ริหาร
องค์การบริหารส่วนตาํบล และพนกังานเจา้หน้าที 2) กลุ่มผูน้าํชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตาํบล ) กลุ่มคณะกรรมการหมู่บา้น อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น อาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน คณะกรรมการประชาคมหมู่บา้นและประชาคมตาํบล )กลุ่มประชาชนในพืนทีไดแ้ก่ ครู 
พระ ปราชญช์าวบา้น  ผูสู้งอายุ ในประเด็นการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละ
แห่ง พบวา่  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งทีศึกษา เป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทีมีขนาดเล็ก 
และ ขนาดกลาง ซึงทาํให้ง่ายต่อการบริหารจดัการ หมู่บา้นกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลก็เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั จึงทาํใหผู้บ้ริหารและเจา้หนา้ทีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสามารถดูแลและบริหาร
จดัการไดอ้ยา่งทวัถึง ซึงแต่ละองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะมีผูที้ทาํหนา้สําคญัคือเป็นผูป้ระสานงาน
หลกัดา้นการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบล โดยผูป้ระสานงานหลกัจะเป็นคนทีมี
มนุษยส์ัมพนัธ์ดี สามารถเขา้ถึงทุกคนและทุกหมู่บา้นเพือพูดคุยจนไดรั้บความเป็นกนัเองกบัชาวบา้น 
ผูป้ระสานงานหลกัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่จงัหวดักาญจนบุรี คือปลดัองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลหนองไผ่ ผูป้ระสานงานหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระพงัโหม จังหวดั
นครปฐม คือนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม ผูป้ระสานงานหลกัขององคก์ารบริหาร
ส่วนตําบลรัวใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี คือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลรัวใหญ่  และผู ้
ประสานงานหลกัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ จงัหวดัราชบุรี คือปลดัองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหนองออ้ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจหน้าทีตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การ
บริหารส่วนตาํบล พ.ศ.   และทีแกไ้ขเพิมเติมจนถึงฉบบัที  พ.ศ.   กาํหนดอาํนาจหนา้ทีให้

      163 



164 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะตอ้งทาํตามมาตรา  และอาํนาจหน้าทีทีองค์การบริหารส่วนตาํบลอาจ
เลือกทาํบางกิจกรรมก็ไดต้ามมาตรา  ซึงการดาํเนินงานของแต่ละองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนัมี
แนวทางการบริหารจัดการและการดาํเนินงานขององค์กรทีมีความสอดคล้องและคล้ายคลึงกัน
กล่าวคือ แนวทางการบริหารงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี คือ 1) การ
บริหารงานเพือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชาชน  2) การบริหารงานเพือให้เกิดผลสัมฤทธิต่อ
ภารกิจ 3) การบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจการ 4) การลดขนัตอน
การปฏิบติังาน 5) การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  6) การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน ซึงทงั  ประการนี เป็นวิธีปฏิบติัทีเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนตาํบล
ทงั  แห่ง ทีใชเ้ป็นแนวทางการบริหารจดัการและดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมุ่งพฒันา
มาตรฐานการบริหารสาธารณะเพือประโยชน์สุขของคนในชุมชน ภาพความสําเร็จของการพฒันาเป็น
ทีประจกัษ์จนได้รับคดัเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินทีมีการจดัการบริหารทีดี สามารถ
อธิบายรายละเอียดได ้ดงันี 
 . การบริหารงานเพอืให้เกดิประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
   องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  แห่งทีศึกษาประกอบดว้ยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนอง
ไผ ่จงัหวดักาญจนบุรี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม จงัหวดันครปฐม องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลรัวใหญ่ จงัหวดัสุพรรณบุรี และองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ จงัหวดัราชบุรี มีหลกัการ
บริหารงานและดาํเนินงานทีคลา้ยคลึงกนัและเป็นไปในแนวทางเดียวกนัจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่ง พบว่า  ผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งมี
วิธีการดาํเนินงานทีเหมือนกนั คือคาํนึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนตอ้งการให้คนในชุมชน อยู่
ร่วมกนัดว้ยความสงบสุข สามคัคี สังคมมีระเบียบวินยั มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  ส่งผล
ให้คนในชุมชน มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน ซึงมีจุดมุ่งหมายคือการให้ความช่วยเหลือคนในชุมชน ให้มี
คุณภาพชีวิตทีดีขึน มีความปลอดภยัของสังคมส่วนรวม การบริหารงานเพือให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน ประกอบดว้ย 
  1.1 มีการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถินประจาํปี  
  1.2 รายงานการประชุมทอ้งถิน รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหารทอ้งถินและรายงานผล
การปฏิบติังานประจาํปี  
  1.3 การตงัศูนยข์อ้มูลข่าวสาร มีการเผยแพร่ขอ้มูลนโยบาย ผลการดาํเนินงาน การจดัซือ
จดัจา้งของชุมชนใหค้นในชุมชนทราบ  
  1.4 มีการแต่งตงัตวัแทนคนในชุมชนเขา้ร่วมเป็นกรรมการตดัสินใจในการจดัซือจดัจา้ง 
  1.5 ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาการทุจริตคอรัปชนั 
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  1.6 ส่งเสริมและพฒันาจิตสาํนึก และจรรยาบรรณใหก้บัเจา้หนา้ที 
  1.7 ประเมินความพึงพอใจของคนในชุมชนและนาํผลการประเมินมาเป็นแนวทางการ
แกไ้ขปรับปรุงพฒันา โดยใชโ้ครงการหรือกิจกรรมเป็นตวัเชือมโยงระหวา่งเจา้หนา้ทีองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลกบัคนในชุมชน   
 ซึงการบริหารงานเพือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนจะสอดคล้องกบัแนวนโยบาย
ของรัฐ การปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาํบลต้องเป็นไปโดยซือสัตย์สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได้ ถ้าภารกิจใดส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนต้องรับฟังความคิดเห็นจากคนในชุมชน 
โดยเฉพาะผูบ้ริหารและเจา้หน้าทีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งรับฟังความคิดเห็นและความพึง
พอใจของชุมชนโดยรวมและประชาชนผูรั้บบริการ นอกจากนีการบริหารงานเพือให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนนันยงัมีความสอดคล้องกบัองค์ประกอบของหลกัการบริหารจดัการทีดี ด้านหลกันิติ
ธรรม ดา้นหลกัคุณธรรม และดา้นหลกัความโปร่งใส ดงันี 

ก.  หลกันิติธรรม  จากการศึกษา พบวา่ผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละ
แห่งทีศึกษา บริหารจดัการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโดยใชห้ลกันิติธรรมในการบริหารงาน กล่าวคือ
มีการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคลากรให้ทาํงานอย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนตลอดจนคุม้ครองถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อาํนาจของรัฐอีกดว้ย ซึง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนถือเป็นพืนฐานของศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์และการแทรกแซงในสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน โดยอาํนาจรัฐจะกระทาํไดน้นัตอ้งมีกฎหมายทีผา่นการเห็นชอบจากผูแ้ทน
ของประชาชน โดยกฎหมายทีจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตอ้งไม่มุ่งใช้บงัคบัแก่บุคคลใด
บุคคลหนึงเป็นการเฉพาะ ส่วนเรืองการออกกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั  ตามแนวคิดของผูบ้ริหารองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลหนองไผจ่ะให้เจา้หนา้ทีทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอระเบียบ ขอ้บงัคบัเพราะเป็น
เรืองทีทุกคนตอ้งยดึถือปฏิบติั  และดว้ยทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผเ่ป็นตาํบลขนาดเล็กจึงไม่
ค่อยมีปัญหาอะไรมากนัก ทําให้กฎระเบียบต่างๆ ทีมีอยู่แล้วนันยงัใช้ได้ถึงแม้สภาพการณ์จะ
เปลียนแปลงไปก็ตาม คุณพจนีย ์ครุฑวงศ์ ปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองไผ่ กล่าวเสริมว่า
องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่ปฏิบติัตามกฎระเบียบเป็นหลกั ซึงเป็นสิงทีองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลตอ้งทาํอยูแ่ลว้ ดงัวา่ 

 
“หลักนิติธรรม ก็พวกทีต้องทาํตามกฎหมาย ถ้าทุกหน่วยทาํ

ตามเกณฑ์กเ็ข้าหลักนิติธรรม เป็นเรืองของกฎระเบียบ พรบ. กฎหมาย เป็น
อะไรที อบต. ต้องทาํอยู่แล้ว เพราะเราต้องยึดถือกฎเป็นหลัก” (คุณพจนีย ์
ครุฑวงศ,์ 2556) 
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        และ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ่ กล่าวเสริมอีกวา่ทีนีเป็นอบต.ขนาดเล็ก 
กฎระเบียบของทีนีไม่ค่อยไดเ้ปลียนแปลงเนืองจากเห็นวา่ดีอยูแ่ลว้ ดงัวา่ 

 
“กฎระเบียบโดยส่วนมากให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกัน 

แต่กไ็ม่เคยเปลียนแปลง เพราะเห็นว่าดีอยู่แล้ว” (คุณประสาร ศิริมวั, 2556) 
 
    ซึงจะต่างกับแนวคิดของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม การใช้กฎ 

ระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานให้พนกังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหมปฏิบติั
ตามระเบียบนันได้อย่างสบายใจโดยมิได้เคร่งครัดมากหรือบงัคบัอย่างเด็ดขาดเพราะเห็นว่าถ้าทาํ
เช่นนันจะทาํให้พนกังานมีความอึดอดัในการทาํงาน จึงเน้นการทาํงานแบบมีความสุขมากกว่า จะ
สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของคุณวนิยั คงเทียม เกียวกบั กฎ ระเบียบบางครังก็มีลดหยอ่นบา้ง ดงัวา่ 

 
“มีกฎ ระเบียบ และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  และมี

ขันตอนชัดเจน  แต่บางครังก็ลดหย่อนกันได้  มีการใช้กฎเกณฑ์และข้อบังคับ
ทีเป็นตามระเบียบอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทีวางไว้ดี” (คุณวินยั คงเทียม, 
2556)  

 
       ส่วนแนวคิดของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ จงัหวดัสุพรรณบุรี กล่าวว่า 

มี กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการทาํงานต่างๆ ทีถูกตอ้งตามกฎหมายชดัเจน เจา้หนา้ทีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการจดัทาํระเบียบ ขอ้บงัคบัในการทาํงาน บางครังก็มีการยืดหยุน่ ลดหยอ่นกนัได ้ซึงจะสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ จงัหวดัราชบุรี ดงัคาํกล่าวของคุณปรีชา 
เอียมเอม วา่กฎทีตงัมาเป็นเพียงกรอบแต่ในทางปฏิบติัก็ยดืหยุน่ไดบ้า้ง ดงัวา่ 

 
“นายก วางกรอบ มีกฎระเบียบวางไว้ มีการประกาศให้ทราบ 

กฎทีตังมาเป็นเพียงกรอบแต่ในทางปฏิบัติกส็ามารถยืดหยุ่นได้บ้าง ทีนีดูแล
กันเหมือนพีน้อง” (คุณปรีชา เอียมเอม, 2556) 

 
จะเห็นได้องค์การบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งนันจะมีกฎระเบียบข้อบังคับในการ

ปฏิบติังานอยา่งชดัเจน และมีมาตรฐานการทาํงานทีชดัเจน รวมทงัให้เจา้หน้าทีทุกคนมีส่วนร่วมใน
การจดัทาํระเบียบขอ้บงัคบัเพราะเป็นสิงทีเจา้หน้าทีตอ้งปฏิบติั แต่ถา้ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ
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ขอ้บงัคบั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งนนัจะมีบทลงโทษไวด้ว้ย ซึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ
คุณประสาร ศิริมวั ดงัวา่ 

 
     “มีกฎระเบียบข้อบังคับทีแน่นอน และตกลงร่วมกัน เช่น

เวลาปฏิบัติงานนันห้ามดืมสุรา หรือห้ามเรียกเก็บเงินจากชาวบ้าน หากไม่
ปฏิบัติตามกฎเกิน   ครัง  ให้พิจารณาตนเองและให้ออกจากหน้าที ”        
(คุณประสาร ศิริมวั, 2556) 

 
        ส่วนเรืองของการให้บริการแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งนันยงั
คาํนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูม้าติดต่อขอใชบ้ริการกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดว้ย จากการ
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคุณอนุชา กุลดิลก เล่าให้ฟังว่าประชาชนทีมาใช้บริการในองค์การบริหาร
ส่วนตาํบล  เจา้หน้าทีขององค์การบริหารส่วนตาํบล จะให้การบริการโดยเท่าเทียมกนั และมีความ
เสมอภาคเท่ากนั ดงัวา่ 
 

“มีความเท่าเทียมกันในการให้บริการเสมอ โดยยึดหลักการ
ดูแลพนักงานและประชาชนในชุมชน  เหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน 
ให้บริการประชาชนทุกคน ทุกระดับเท่าเทียมเสมอกัน แต่ถ้าหากใครมีเรือง
เดือดร้อนอะไรให้มาแจ้งได้ตลอดเวลา อบต. จะให้การช่วยเหลือตามเหตุผล 
ตามความจาํเป็นทีเร่งด่วนในระดับทีแตกต่างกันแต่ให้บริการอย่างเท่าเทียม
ไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก  หรือ เลือกให้บริการตามความชอบใจ”          
(คุณอนุชา กุลดิลก, 2556) 

 

ซึงจะสอดคลอ้งกบัองค์การบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ ก็ให้ความสําคญักบังานบริการ
ประชาชน ดงัคาํกล่าวของคุณประกอบ  กรรณะ วา่ ดูแลใหก้ารบริการประชาชนทุกคนในหมู่บา้นดว้ย
ความเท่าเทียมกนั ดงัวา่ 

 

 “อบต . รัวใหญ่  มีความใกล้ ชิดและดูแลให้การบริการ
ประชาชนทุกคนในหมู่บ้านด้วยความเท่าเทียมเสมอภาค ให้ความสะดวกแก่
ผู้มาใช้บริการเป็นอย่างดี  ไม่มีช่องว่างระหว่างประชาชนกับอบต . เลย”  
(คุณประกอบ  กรรณะ, 2556) 
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เช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอ้อ ทีให้ความสําคัญกับงานบริการ
ประชาชน แต่ให้อยู่ในกรอบขององค์กรทีกาํหนดให้ สอดคลอ้งคาํบอกเล่าของคุณปรีชา เอียมเอม 
เกียวกบั การบริการทีเท่าเทียมกนั ดงัวา่ 

 
  “กใ็ห้เสรีภาพตามกติกาขององค์กรทีมีให้ แต่ไม่ให้ออกนอก

กรอบทีกาํหนดทุกคนมากใ็ห้บริการเท่าเทียมกันหมด มาก่อนกไ็ด้รับบริการ
ก่อน ไม่มีแบบว่าลูกหลานใครมาแล้วให้คนนันก่อน ไม่ใช่” (คุณปรีชา  
เอียมเอม, 2556) 

    
   สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตาํบลทีศึกษาทงั  แห่งนัน  นายกองค์การบริหารส่วน

ตาํบลบริหารงานโดยใชห้ลกันิติธรรม มีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัขององคก์รชดัเจน และให้เจา้หนา้ทีของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีส่วนร่วมในการจดัทาํระเบียบ ขอ้บงัคบัในการทาํงาน และมีมาตรฐานการ
ทาํงานทีชดัเจน ตลอดจนมีการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของคนในชุมชน ให้บริการคนในชุมชนโดย
เท่าเทียมกนัทุกคนดว้ยความเสมอภาค  

ข. หลกัคุณธรรม จากการสังเกตของผูว้ิจยัพบวา่ สังคมในชุมชนขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลทงั  แห่งทีศึกษามีลกัษณะทีคล้ายคลึงกนัคือชุมชนมีความเป็นอยู่ทีดีและมีเสถียรภาพ
ค่อนขา้งมาก อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุขดว้ยความมีระเบียบวินยั คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนก็มีความ
เป็นอยู่ดี อาจเป็นเพราะชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาํบลยงัเป็นชุมชนชนบทแบบดงัเดิม ผูน้าํ
ชุมชนจึงไม่ค่อยมีความรุนแรง ผูห้ลกัผูใ้หญ่ยงัให้เคารพนบัถือ  ซึงเห็นไดจ้ากการจดักิจกรรม เช่น 
การจดังานสงกรานต์ มีกิจกรรมรดนาํผูสู้งอายุทุกปี และจากการสัมภาษณ์ปลดัองค์การบริหารส่วน
ตาํบลหนองไผ่กล่าวว่าพวกเราคือขา้ราชการตอ้งทาํงานรับใช้ประชาชน ตอ้งให้ประชาชนอยู่อย่าง
สงบสุขและมีคุณภาพชีวติความเป็นอยูที่ดีขึน 

     หลักการทาํงานของผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งนันผูบ้ริหารมี
แนวความคิดทีคลา้ยคลึงกนักล่าวคือ ผูบ้ริหารมีความเป็นกลางและมีคุณธรรม ซึงเป็นคุณสมบติัทีดี
ของผูบ้ริหาร ทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํงานด้วยความสบายใจ ทาํงานอย่างมีความสุข ซึงส่งผลต่อ
คุณภาพของงานทาํให้งานนันมีประสิทธิภาพ ดงัคาํกล่าวของคุณวิชัย คนชม ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่ดงัวา่ 

“ผู้บริหารใช้หลักความเป็นกลาง อย่างการให้โบนัส ก็ดูจาก
เกณฑ์ทีตังไว้ คือดูอายุงานก่อนต่อไปดูผลงาน และคะแนนเสียงโหวตจาก
พนักงานด้วยกัน” (คุณวชิยั คนชม, 2556) 
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     และผูใ้หข้อ้มูลหลกักลุ่มอืนๆ ก็มีความเห็นเช่นเดียวกนัวา่ผูบ้ริหารมีความเป็นกลาง ดงัคาํ
บอกเล่าของ คุณอนุวฒัน์ วรวงศ ์คุณสมนึก พวงมาลยั และคุณไพรสน ศิริมวั เกียวกบั ผูบ้ริหารทีมี
ความเป็นกลาง ดงัวา่ 

 

“ผู้บริหารมีความเป็นกลางนะ เช่น เรืองของงบประมาณ เฉลีย
ตามครัวเรือน  หรือ  ดูตามแต่ละชุมชนว่าชุมชนไหนมีความเร่งด่วน 
สถานการณ์ของแต่ละชุมชนมันไม่เหมือนกัน ความเดือดร้อน ไม่เท่ากัน
หมู่ บ้านไหนเดือดร้อนมากเรากจ็ะเข้าไปดูแลก่อน แต่ปกติก็เท่ากัน” (คุณ
อนุวฒัน์ วรวงศ ์คุณสมนึก พวงมาลยั และคุณไพรสน ศิริมวั, 2556) 

 
        เมือพิจารณาถึงการปฏิบติัหนา้ทีของขา้ราชการหรือพนกังานราชการขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลแต่ละแห่ง ซึงการทาํงานก็มีลกัษณะทีเป็นไปในแนวทางเดียวกนั จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัคุณอรพิน จนัทร์มาพบวา่ ขา้ราชการหรือพนกังานราชการขององค์การบริหารส่วนตาํบล
ปฏิบติัหน้าทีด้วยความซือสัตยสุ์จริต ไม่มีเรืองทะเลาะวิวาทกัน อยู่ร่วมกันกบัคนในชุมชนอย่าง
สามคัคีกนัดี  ทุกคนทาํงานในหนา้ทีดว้ยความเต็มใจ ให้การบริการและดูแลคนในชุมชนอย่างเต็มที
ดว้ยใจทีรักการบริการและมีจิตอาสาอยา่งแทจ้ริง  

        เมือสังคมในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งมีความสงบสุข มีความ
สามคัคี มีระเบียบวินัย ทาํให้องค์การบริหารส่วนตาํบล ไม่เคยถูกร้องเรียนใดๆ จากคนในชุมชน
ผูรั้บบริการ  แต่เมือมีสังคมเมืองเริมเขา้มา ทาํให้ปัจจุบนัเริมมีปัญหาร้องเรียนเขา้มา ทีเห็นไดช้ดัคือ
การร้องเรียนเรืองการเก็บขยะ ซึงผูรั้บบริการบอกวา่เก็บขยะอาทิตยล์ะครังนอ้ยเกินไป  และเรืองนีเป็น
ปัญหาทีเหมือนกันขององค์การบริหารส่วนตาํบลทงั  แห่ง  ประกอบกบัมีข้อจาํกัดในเรืองของ
งบประมาณทีจะดาํเนินการ ดงันันผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่ง จึงขอความ
ร่วมมือจากคนในชุมชนทุกหมู่บ้านให้ช่วยกันคนละไม้ละมือ เพือสังคมทีน่าอยู่ของชุมชนเรา 
สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวคุณวนิยั คงเทียม เรืองการถูกร้องเรียนการเก็บขยะล่าชา้ ดงัวา่ 

 
“เคยถูกร้องเรียนในเรืองของขยะมูลฝอย เพราะเกิดจากความ

ล่าช้าของพนักงานเจ้าหน้าทีเช่น รถเสียต้องเอาไปซ่อมและรถขยะมีน้อยไม่
เพียงพอต่อความต้องการ” (คุณวนิยั คงเทียม, 2556) 

 



170 

องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ ก็ไม่เคยไดรั้บการร้องเรียนในเรืองของการบริการ 
จะมีก็เป็นเรืองของการทาํงานทีล่าชา้ ซึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของคุณประธาน สงวนรัตน์ เล่าให้ฟัง
เกียวกบัการร้องเรียนในการทาํงานทีล่าชา้ ดงัวา่         
  

 “ไม่เคยได้รับการร้องเรียนในเรืองของการบริการ แต่มีการ
ร้องเรียนในการทาํงานทีล่าช้า ของอบต. บ้าง ในอดีต เรืองความล่าช้าของ
การกาํจัดขยะในหมู่บ้าน เนืองจากขณะนันชุมชนหนองอ้อประสบกับปัญหา
ขยะล้นเมือง ประชาชนเรียกร้องให้อบต. ดาํเนินการจัดเก็บโดยเร่งด่วนแต่
เนืองจากขยะมีจาํนวนมากจริงๆ อบต จึงทาํงานล่าช้าไปบ้าง” (คุณประธาน 
สงวนรัตน์, 2556) 

 
    จะเห็นไดว้่า ผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งนนั จะใช้หลกัความเป็น

กลางและมีความยติุธรรม ทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํงานอยา่งมีความสุข บริการคนในชุมชนดว้ยความ
เตม็ใจ ทาํใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งนนัไม่ถูกร้องเรียกในเรืองการบริการ ถึงแมจ้ะมีเรือง
ร้องเรียกก็ไม่มากนกั ปัญหาทุกอยา่งทีเกิดขึนสามารถคุยกนัได ้จะมีเรืองร้องเรียนก็มีเรืองเดียวคือเรือง
การเก็บขยะ คนในชุมชนส่วนใหญ่ ไม่เคยร้องเรียนในเรืองการให้บริการแก่ประชาชนทีมาติดต่อ
ราชการ  เจา้หน้าทีให้ความเป็นกนัเอง ถา้มีปัญหาอะไร ก็จะพูดคุยกนัก่อน ยกเวน้เรืองของการเก็บ
ขยะ ทีทุกคนพูดถึงกนัมาก นอกจากนี นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม ยงัให้ความ
สนใจเรืองสุขภาพร่างกาย ของผูสู้งอายุ เนืองจากผูสู้งอายุจะมีปัญหาขอ้เข่าเสือมก็จะให้แพทยจ์าก
มหาวทิยาลยัมหิดลมาดูแลการออกกาํลงักายเดือนละ  ครัง 

ค. หลกัความโปร่งใส จากการสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลทงั  แห่งที
ศึกษาพบวา่ผูบ้ริหารให้ความสําคญัในเรืองการตรวจสอบการดาํเนินงานโดยเนน้การให้คนในชุมชน 
เขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลโดยเฉพาะเรืองการจดัซือจดัจา้งมี
การแจง้ขอ้มูลให้คนในชุมชนทราบทุกครังต่อประชาคมหมู่บา้นและสมาชิกชุมชน เช่น การทาํถนน
ใหก้บัคนในชุมชนในหมู่บา้น ใหชุ้มชนเป็นหูเป็นตาและเฝ้าระวงัการทุจริตคอรัปชนั ให้คนในชุมชน
ผูใ้ชบ้ริการเป็นผูต้รวจสอบ และช่วยสอดส่อง เมือมีกรณีการทาํถนนไม่ตรงตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญา  
นอกจากนี ไดใ้ห้คนในชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง มีการหมุนเวียนคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง มีการใหป้ระชาชนทีมีความรู้และทกัษะในการตรวจการจา้งเรืองนนัๆ เป็นกรรมการ 
ซึงขนัตอนและวิธีการจดัซือจดัจา้งจะคลา้ยคลึงกนัและสอดคลอ้งกนัทุกองค์การบริหารส่วนตาํบล
สําหรับการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทีเกียวกบังานทีให้บริการแก่ประชาชนทราบ จะมี
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เสียงตามสาย วทิยหุมู่บา้น หอกระจายข่าว ซึงคุณพนม รางดีกล่าววา่ เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเขา้มา
มีส่วนร่วมรับรู้ในการทาํงานของเจา้หน้าทีอบต. เพราะมีการประชุมอยู่ทุกเดือนเกียวกบัการทาํงาน
ของอบต. และส่วนราชการต่างๆ ดงัวา่ 

  
“ มีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีสภา อบต. อสม. 

กรรมการหมู่บ้าน จะทาํงานร่วมกัน มีอบต. สัญจร มีการถามแต่ละหมู่บ้าน
ว่าต้องการอะไร ให้ชาวบ้านเสนอมา หรือมีโครงการสําคัญๆให้แต่ละ
หมู่ บ้านเลือกว่าจะแก้ปัญหาอะไรก่อน    เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมรับรู้ในการทาํงานของเจ้าหน้าทีอบต. เพราะมีการประชุมอยู่ ทุก
เดือนเกียวกับการทาํงานของอบต. ส่วนราชการต่างๆ” (คุณพนม รางดี, 
2556) 

      
 นอกจากการบริหารงานดา้นการจดัซือจดัจา้งแล้ว การบริหารงานด้านการเงินและพสัดุ 

ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งก็ใหค้วามสาํคญัดว้ยเช่นกนั มีระบบการบริหารงานพสัดุ
และการเงินทีเขม้งวดรัดกุม จากการศึกษาเอกสารการบริหารพสัดุพบวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมี
การปฏิบติังานตามกฎระเบียบ มท.วา่ดว้ยการพสัดุฯ มีการจดัทาํรายงานขออนุมติัจดัซือจดัจา้ง มีคาํสัง
แต่งตงัคณะกรรมการการจดัหาพสัดุ หนงัสือส่งประกาศ และสัญญาการจดัซือจา้ง  มีการส่งประกาศ
และเอกสารการสอบราคา ประกวดราคา ไปเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ทีระเบียบกาํหนด มีการเผยแพร่
ผลการจดัซือจดัจา้งของแต่ละโครงการใหป้ระชาชนทราบ เป็นดงัทีคุณอนุชา กุลดิลก กล่าว 

 
“ มีการบริหารพัสดุและการเงินทีเข้มงวด เพราะทางส่วนการ

คลังมีกฎระเบียบทีรัดกุมและแม่นยาํ” (คุณอนุชา กุลดิลก, 2556) 
 

                    สาํหรับเรืองของความโปร่งใส ยงัพบอีกวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่ง มีวิธีการ
ดาํเนินการดา้นความโปร่งใสทีคลา้ยคลึงกนั เช่นมีการแจง้ การประกาศ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์
เกียวกบัระบบการตรวจสอบภายในให้คนในชุมชน รับทราบ   มีป้ายประกาศบอก ให้คนในชุมชน 
รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร มีการปิดประกาศแผนผงัโครงสร้างหน้าทีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ว่าใคร
ตาํแหน่งใด ทาํหน้าทีอะไร  มีหนงัสือชีแจงบอกสมาชิกโดยทางสภาจะมีการเรียกมาประชุมทุกๆ  
เดือน เป็นตน้  นอกจากนียงัพบว่า องค์การบริหารส่วนตาํบลมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมรับรู้ในการทาํงานของเจ้าหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตาํบลอีกด้วย ซึงหลักการนีจะ
เหมือนกันทุกองค์การบริหารส่วนตําบลและสอดคล้องกับคําบอกเล่าของ  คุณวินัย คงเทียม 
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ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ เกียวกบั การเปิดเผยขอ้มูลให้คนในชุมชน เขา้มามี
ส่วนร่วม ดงัวา่  
 

“เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  มีการทาํประชาคม
เวลา อบต. มีประชุมสภา เพือรับรู้แผน งบประมาณ ทีอบต. จะพัฒนาและรับ
ฟังความเดือดร้อนของประชาชน” (คุณวนิยั คงเทียม, 2556) 

 
องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองอ้อ ได้สร้างความไวว้างใจซึงกนัและกันของคนใน 

ทอ้งถิน โดยปรับปรุงกลไกในการทาํงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส  มีการชีแจง แจง้ ประกาศ 
โฆษณาประชาสัมพนัธ์เกียวกับระบบการตรวจสอบภายในให้ประชาชนรับทราบ ซึงจากการ
สัมภาษณ์รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้พบวา่มีขอ้สังเกตบางประการคือชาวบา้นจะไม่
เขา้มากา้วก่ายในเรืองระบบการตรวจสอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ 

 
“มีการแจ้ง ประกาศให้ประชาชนรับรู้  มีการประชุมกับกลุ่ม

แม่บ้านว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างให้ใครดูแลเรืองอะไร  มีการประกาศเสียง
ตามสาย หอกระจายข่าว ประกาศแจ้ง เช้า – เย็น  แต่ชาวบ้านจะไม่รู้เรือง
ระบบการตรวจสอบของอบต.  ชาวบ้านจะไม่เข้ามาก้าวก่ายเรืองนี” (คุณ
ปรีชา เอียมเอม, 2556) 

 
นอกจากนี หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งมีการจดัอบรมหรือให้

ความรู้แก่คนในชุมชน เกียวกบั พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  มีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
ตามชุมชนและหมู่บา้น  มีหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวทิยชุุมชน เพือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตาํบล ให้คนในชุมชน ได้รับทราบ เกียวกบัขอ้มูล แผนการดาํเนินงาน  แผน
ยุทธศาสตร์แผนพฒันา  ปี  งบประมาณรายจ่ายประจาํปี และรายงานการประชุมสภาทุกครัง 
ตลอดจนขอ้มูลการจดัซือจดัจา้ง ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา เป็นตน้รวมทงัมีการเผยแพร่ขอ้มูล
ในเวบ็ไซดข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีกดว้ย 

 
. การบริหารงานเพอืให้เกดิผลสัมฤทธิต่อภารกจิ  
     การปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งสามารถวดัผลสัมฤทธิของภารกิจที

กระทาํไดอ้ยา่งชดัเจน บริหารงานแบบบูรณาการ และพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลให้เป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ การบริหารโดยมุ่งผลลพัธ์ทีเกิดกบัคนในชุมชน หรือผูรั้บบริการ การปรับปรุงงาน
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บริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามทีประชาชนตอ้งการและรายงานผลงานให้สาธารณะทราบ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่ง มีวธีิการบริหารงานเพือใหเ้กิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจ คลา้ยคลึงกนั
มาก จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัพบวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทงั  แห่งทีศึกษา จดัให้มีการ
ประชุมจัดทาํแผนชุมชน ซึงมีเจ้าหน้าทีสํานักงานพัฒนาชุมชน สภาองค์กรชุมชน องค์กรภาค
ประชาชน และสาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถินอาํเภอ ร่วมในการจดัทาํแผนชุมชน  ซึงองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล  เป็นองค์กรอาํนวยการขบัเคลือนการบูรณาการ การสนับสนุน จดัทาํทบทวน
ปรับปรุงแผนชุมชน แผนพฒันาตาํบลสามปี แผนปฏิบติังานประจาํปี  นาํโครงการ/กิจกรรมทีเป็น
ขอ้เสนอแนะของประชาคมทอ้งถินหรือแผนชุมชนบรรจุในแผนพฒันาสามปี มีรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาสามปี รวมทงัจดัทาํรายงานการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ซึง
ใช้หลักการมีส่วนร่วม  คือให้คนในชุมชน  มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู ้แทนประชาคมเป็น
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน  จะสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบหลกัการบริหารจดัการทีดี ดา้นหลกัการมี
ส่วนร่วม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีกิจกรรม/โครงการสาํหรับพฒันาชุมชนเช่นโครงการอบต.สัญจร 
ซึงเป็นกิจกรรมผา่นวถีิการมีส่วนร่วมในชุมชน ทีเนน้ให้สมาชิกชุมชนทุกภาคส่วน ทุกเพศ ทุกวยั ทุก
กลุ่ม เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน โดยในแต่ละหมู่บา้นจะมีการประชุมกนัเพือเสนอปัญหา
และความตอ้งการกนัอย่างต่อเนืองและในระดบัตาํบล องค์การบริหารส่วนตาํบลจดัให้มีประชาคม
ตาํบลเพือแสดงความคิดเห็นของประชาชน ปีละ 2-3 ครังในระดบัหมู่บา้นจดัให้มีประชาคมหมู่บา้น
เดือนละ  ครัง เพือมาชีแจงการทาํงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลและเป็นทีมาของโครงการต่างๆ 
มากมายในองค์การบริหารส่วนตาํบลและเป็นเวทีทีทุกคนได้แสดงถึงนาํใจไมตรีต่อกนัโดยจะให้
ความสําคญัของปัญหาเร่งด่วนของหมู่บา้นทีเดือดร้อนและตอ้งการความช่วยเหลือก่อน เนืองจาก
องค์การบริหารส่วนตาํบลมีงบประมาณอย่างจาํกดั จึงไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของทุก
หมู่บา้นไดใ้นเวลาเดียวกนั   

องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองไผ่ จงัหวดักาญจนบุรีมีความโดดเด่นดา้นการยกระดบั
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน มีโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตลาดนดัสุขภาพซึง
เป็นโครงการทีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการจดัการความเป็นอยูใ่นชุมชนโดยตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชนในการดาํเนินการเป็นหลกัจึงจะสําเร็จ และสามารถนาํไปสู่การต่อยอดเป็นนวตักรรมทีโดด
เด่นสาํหรับเป็นแบบอยา่งทีดีใหแ้ก่ทอ้งถินอืนๆ  

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม จงัหวดันครปฐม มีความโดดเด่นดา้นการศึกษา 
เพือยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ให้ทนัสมยัและไดม้าตรฐาน จึงจดัทาํโครงการ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัหนองปลาไหลและเป็นโครงการทีได้รับรางวลัที  ของจงัหวดัโดยมีปลัด
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหมเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการ   
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ จงัหวดัสุพรรณบุรี มีความโดดเด่นดา้นการมีส่วนร่วม
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ไดป้ระสานกบัหน่วยงานภายนอกเช่น วิทยาลยัสารพดัช่างบรรหาร-
แจ่มใส จงัหวดัสุพรรณบุรี  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน แก่ผูที้สนใจ
ทวัไปเพือพฒันาอาชีพและยกระดบัมาตรฐานสินคา้ชุมชน ให้มีความรู้เพือนาํไปสร้างอาชีพเพือหา
รายไดเ้สริมใหก้บัครอบครัว ซึงมีกิจกรรมมากมายให้เลือกตามความสนใจและความถนดัเช่น การทาํ
เตา้หูน้มสด การทาํขา้วตงัหนา้ตงั การทาํสบู่นาํผงึ  การพบัริบบินของชาํร่วย การทาํดอกไมจ้ากผา้ต่วน 
การทาํถวัเคลือบ การพบัดอกไมจ้ากธนบตัร การทาํปลาท่องโก๋ การทาํมุง้ลวดหน้าต่าง การทาํนาํยา
ล้างจาน การทาํนาํยาซักผา้ และ การทาํแชมพูสมุนไพร เป็นต้นโดยมีคาํขวญัว่า “คนดีศรีอาชีวะ 
พฒันาศูนยซ่์อม สร้าง เสริมชุมชน” ซ่อม หมายถึง ซ่อมระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา เครืองยนต ์
เครืองจกัรทางการเกษตร สร้าง หมายถึง สร้างสุขา สิงก่อสร้างเพือสาธารณประโยชน์ สะพาน สนาม
เด็กเล่น  เสริม หมายถึง เสริมภูมิทศัน์ ฝึกอาชีพเพือลดรายจ่าย เพิมรายได ้และยงัมีหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน ทีใหง้บประมาณสนบัสนุนใหเ้กิดกิจกรรม/โครงการ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ จงัหวดัราชบุรี มีความโดดเด่นดา้นเสริมสร้างสังคม
เขม้แข็ง จดัทาํโครงการกองทุนหมุนเวียน โครงการดูแลผูสู้งอายุ และโครงการส่งเสริมอาชีพ การ
พฒันาส่งเสริมอาชีพเพือใหค้นในชุมชนมีรายไดที้มนัคง การดาํเนินการตามนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจ
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แข็ง นอกจากนีองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ จงัหวดัราชบุรี ยงั
เป็นกลไกสําคญัในการนํานโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบติัจนบงัเกิด
ผลสําเร็จในหลายเรืองดว้ยกนั เช่น การดาํเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดาํเนินการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดภายใตน้โยบาย 5 รัวป้องกนัยาเสพติด การป้องกนัและบรรเทาภยั
พิบติัทางธรรมชาติ จากทีไดน้าํเสนอมาจะสอดคล้องกบัคาํบอกเล่าของคุณพจนีย ์ครุฑวงศ์ ปลดั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่เกียวกบั การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ดงัวา่ 

 
“หลักส่วนร่วม การทาํอะไรเราไม่ได้ทาํคนเดียว ประชาชน

คือผู้จัดทาํแผน ทาํประชาคม ตามระเบียบคือผู้บริหารคิดแล้วส่ง แต่ในทาง
ปฏิบัติก็ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ทําเป็นประชาคมหมู่ บ้าน  เอา
โครงการทีมีอยู่ ในแผนมาทํา (คนเห็นด้วย) พอทําเสร็จ สินปีจะมีการ
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน (ทังปีทาํอะไรไปบ้าง) ให้ชาวบ้านได้รับรู้ 
ทีมงานมันต้องประกอบไปด้วย ภาครัฐ ก็พวกเจ้าหน้าทีทังหมด เป็นทีม 
ทุกคนต้องรู้ต้องทราบว่า อบต. ทําอะไรอยู่  ภาคเอกชน และกลุ่มผู้นํา



175 

ชุมชน กป็ราชญ์ชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีอิทธิพล ทุกส่วนร่วมกันทาํ” (คุณ
พจนีย ์ครุฑวงศ,์ 2556) 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระพังโหม  ย ังกล่าวเสริมว่า  อบต. เรามีการ

ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารให้คนในชุมชนทราบโดยผา่นเวทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานทุก
เดือนโดยมีหลายฝ่ายเขา้ร่วมประชุมและจะนาํขอ้มูลไปแจง้ใหค้นในชุมชนทราบ ดงัวา่ 

 
“เรามีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข่าวสารโดยผ่าน

การประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานอบต. ทุกเดือน ซึงจะมีทีปรึกษา ส่วน
ราชการ คณะกรรมการ ผู้แทนประชาชน แกนนาํ มาร่วมประชุมกันและก็
จะนาํข่าวสารไปแจ้งให้ประชาชนทราบและมีการแจ้งข่าวสารผ่านวารสาร
ของอบต. นอกจากนีก็จะใช้วิธีการเดินเข้าไปบอกข่าวกับชุมชนโดยตรง
โดยแจ้งผ่านผู้นาํชุมชน” (คุณอนุชา กุลดิลก, 2556) 
 
นอกจากนี  ผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนตาํบลทัง  แห่งทีศึกษา มีแนวคิดที

สอดคลอ้งกนัในเรืองการมอบหมายงานและการแบ่งแยกงานกนัทาํอย่างชัดเจน  ทงันีก็เพือให้การ
บริหารงานเกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจอยา่งเช่นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ จงัหวดัราชบุรี มีการ
แบ่งแยกอาํนาจหน้าทีในการทาํงาน  แบ่งการทาํงานออกเป็นฝ่ายๆ อย่างชัดเจน เช่น มีรองนายก
ช่วยงานนายกดา้นการบริหารองคก์ร มีฝ่ายการเงินดูแลดา้นการเงินและงานพสัดุ มีสํานกังานปลดัฯ 
ดูแลการบริหารจดัการทวัไป มีฝ่ายโยธา ดูแลเรืองการก่อสร้าง โครงสร้างพืนฐาน ไฟฟ้า นาํประปา 
ฝ่ายการศึกษา ดูแลเรืองการจดัการศึกษา ในทีนีคือการจดัการศึกษาสําหรับเด็กก่อนวยัเรียน หรือเด็ก
ปฐมวยั คือ มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตงัอยู่ในวดัหนองออ้ โดยอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วน
ตาํบล  ในงานแต่ละฝ่ายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ก็จะมีหนา้ทีรับผิดชอบทีแตกต่างกนัไปซึงจะ
สอดคลอ้งกบัองค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม มีการมอบหมายงานให้ผูป้ฏิบติัอยา่งชดัเจน 
ดงัคาํบอกเล่าของคุณอุกฤษฏ์ยศ ตรีสุคนธ์ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโห เกียวกบั
การมอบหมายงานใหผู้ป้ฏิบติั ดงัวา่ 

 
“มีการแบ่งแยกการทํางานเป็นฝ่ายชัดเจนว่าใครทําอะไร 

อย่างไร ซึงจุดเด่นของอบต ทุ่งกระพังโหมมี หมอสิงแวดล้อม ทาํหน้าที
ดูแลด้านสาธารณสุข ด้านสุขอนามัยของชุมชนเป็นหลัก โดยมีแนวคิดใน
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เรืองของการรักษาความสะอาดและรักษาสิงแวดล้อมของชุมชน เพือ
สุขอนามัยทีดีขึนของประชาชน เช่น การลดขยะ การกาํจัดขยะมูลฝอย” 
(คุณอุกฤษฏย์ศ ตรีสุคนธ์, 2556) 

 
       สรุปไดว้า่ ปัจจยัทีทาํใหก้ารบริหารงานเกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจไดส้ําเร็จนนั มาจากผูน้าํ

ชุมชน และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึงเป็นปัจจยัสําคญัของการพฒันาชุมชนให้เขม้แข็ง และ
ต่อเนือง ถา้ขาดปัจจยัหลกั  ประการนี ก็ไม่สามารถทีจะพฒันาชุมชมให้มีความต่อเนืองได ้ถึงแมจ้ะ
บริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาลก็ตาม  นอกจากนีผูว้จิยัยงัพบวา่ มีองคป์ระกอบร่วมอีกทีช่วยเสริมให้
การบริหารงานประสบความสําเร็จคือ มีการมอบหมายงานให้ผูป้ฏิบติัอย่างชัดเจน มีการสร้าง
เครือข่าย จะเห็นไดจ้ากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ จงัหวดัสุพรรณบุรี ทีมีเครือข่ายจากภายนอก
เช่น วิทยาลยัสารพดัช่างบรรหาร-แจ่มใส จงัหวดัสุพรรณบุรี  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการ
ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน และองค์ประกอบร่วมทีสําคญัอีกประการหนึงคือการสือสารร่วมกนัระหว่าง
ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบล ขา้ราชการ พนักงานเจา้หน้าที  และคนในชุมชน ซึงตอ้งมีการ
สือสารสองทาง  และเป็นไปในแนวทางเดียวกนัมีความเขา้ใจตรงกนัในการทาํงาน 

 
. การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิความคุ้มค่าในเชิงภารกจิ 

        จากการศึกษาขอ้มูลการบริหารจดัการองค์การบริหารส่วนตาํบล โดยศึกษาจากการ
สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั การสนทนากลุ่ม การสังเกต และจากเอกสารผลการดาํเนินงานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่ง พบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลแต่ละแห่งบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ กล่าวคือ ผูบ้ริหารกาํหนดวิธีการปฏิบติังานและ
มาตรฐานการทาํงานให้ขา้ราชการและพนกังานราชการปฏิบติังาน มีการวางระบบควมคุมภายใน แต่
ละฝ่ายงานมีคาํสังแบ่งงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน ดาํเนินงานตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัทีวางไว ้
รวมทงัมีการควบคุมการจดัซือจดัจา้ง อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยทาํบญัชีหรือทะเบียนคุมพสัดุ สามารถ
ตรวจสอบได ้ ซึงสอดคลอ้งกบัหลกัความรับผิดชอบ ซึงองค์การบริหารส่วนตาํบลมีการแบ่งงานกนั
รับผดิชอบ มีการสร้างความเป็นเจา้ของงานร่วมกนักบัคนในชุมชน  โดยให้ความรู้ ให้การศึกษาซึงจะ
นาํไปสู่การผลกัดนัให้คนในชุมชนได้รู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ และเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ
บริการสาธารณะและร่วมพฒันาชุมชนกบัองค์การบริหารส่วนตาํบล ซึงผูบ้ริหารขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลแต่ละแห่ง บริหารงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาํบล และแผนพฒันา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยคาํนึงถึงสิงทีจาํเป็นและสําคญัเร่งด่วนก่อน ซึงมาจากการทาํประชาคม
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ตาํบล โดยให้ชาวบ้านเป็นคนตดัสินใจและร่วมโหวตว่าหมู่บา้นไหนทีเดือดร้อนควรได้รับความ
ช่วยเหลือก่อน ในวงงบประมาณทีมีจาํกดัซึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ คุณพนม รางดี ดงัวา่  

 
   “เรืองเงินกับเรืองซือของเพิมนัน ก็มีผมเนียแหละดูแล แต่

เวลาได้เงินมาหรือจะเอาเงินไปซืออะไรเราต้องถามความเห็นของชาวบ้าน
ก่อนว่า มันเป็นของทีเขาจาํเป็นต้องใช้มากน้อยแค่ไหน ถ้ามันจาํเป็นเราก็
ต้องซือ” (คุณพนม รางดี, 2556) 

 
    นอกจากนี การดําเนินงานโครงการต่างๆ ทีองค์การบริหารส่วนตาํบลจัดทาํขึนนัน 

คาํนึงถึงความประหยดังบประมาณ ใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
ซึงสอดคลอ้งกบัหลกัความคุม้ค่า องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบริหารจดัการและใช้ทรัพยากรทีมีจาํกดั
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างคุม้ค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้
สมบูรณ์ยงัยืน  โดยดูวา่โครงการไหนคุม้ค่าและเกิดประโยชน์มากทีสุด ก็จะทาํโครงการนนัก่อน ซึง
สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่ดงัวา่ 

 
“เวลาคิดโครงการ เวลาประชุมสภาเรากจ็ะดูว่าเงินงวดแรกที

ได้มา เอาไปทาํโครงการไหนคุ้มค่ามากทีสุด เรากจ็ะทาํอันนันก่อน” (คุณ
พจนีย ์ครุฑวงศ,์ 2556) 

 
   องค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม ก็มีหลกัการเช่นเดียวกบัองค์การบริหารส่วน

ตาํบลหนองไผ ่ ซึงสอดคลอ้งคาํกล่าวของปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม เล่าให้ฟังว่า
คาํนึงถึงความคุม้ค่าและประหยดั และตอ้งยดึหลกัตามความจาํเป็นและความเหมาะสมอีกดว้ย ดงัวา่ 

 
“มีการใช้งบประมาณตามแผนอย่างครบถ้วนและคุ้มค่า

เพราะงบประมาณในการดาํเนินงานของอบต . ค่อนข้างได้มาน้อย จึง
ดาํเนินงานด้วยความประหยดัและคาํนึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณเป็น
อย่างมาก ซึงยึดหลักตามความจาํเป็น และตามความเหมาะสม” (คุณวินยั 
มงคลรัตนาสิทธิ, 2556) 
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 ส่วนการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่ ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ ก็ให้ความสําคญัและใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่า ซึงสอดคลอ้งกบัคาํ
กล่าวของรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ ดงัวา่ 

 
 “อบต.  ใช้ทรัพยากรทีมีอยู่  เช่น  นําบาดาล ทีนํามาเป็น

นาํประปา ได้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชนอย่าง
แท้จริง จะเห็นได้ว่านาํประปาทีใช้ในชุมชนจะไม่เคยขาดแคลนเลย มี
พอใช้ตลอดมา ส่วนหนึงเป็นเพราะการบริหารจัดการทรัพยากรทีดีของ
อบต. และประชาชนในชุมชนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า” (คุณสุรีย ์คณิต
จินดา, 2556) 

 
       นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่จงัหวดักาญจนบุรี กล่าวเสริมว่าหน่วยงานมี

นโยบาย แผนงาน วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายเกียวกบัหลกัความคุม้ค่า ไม่วา่จะเป็นความคุม้ค่า
ทางทรัพยากรบุคคลและความคุม้ค่าทางทรัพยากรธรรมชาติ มีผลตอบรับทีดีจากชาวบา้นผูไ้ด้รับ
ประโยชน์ซึงสอดคลอ้งกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ จงัหวดัราชบุรีหน่วยงานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลหนองออ้ มีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า มีหลกัการประหยดั ลดการใชพ้ลงังาน และ
องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ ยงัมีการสนบัสนุนให้ชุมชนใช้ทรัพยากรทีมีอยู่ในชุมชนอย่าง
คุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ จดัโครงการรับซือมูลววั 
เนืองจากในชุมชนมีการเลียงววัเป็นจาํนวนมาก และเป็นอาชีพหลกัอีกอยา่งหนึงของชุมชน และมูลววั
เป็นทีตอ้งการของตลาดเป็นอยา่งมาก องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ จึงจดัโครงการรับซือมูลววั
จากชาวบ้าน และให้คณะกรรมการหมู่บ้านนาํไปดาํเนินการตากแห้ง พร้อมส่งขาย เป็นการสร้าง
รายไดเ้สริมใหแ้ก่ชุมชนไดอี้กทางหนึง และยงัเป็นการช่วยลดมลภาวะให้แก่ชุมชนอีกดว้ย นอกจากนี
ชุมชนหนองออ้ ยงัมีการเลียงกบเป็นอาชีพเสริม องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ ก็ส่งเสริมโดย
การใหค้วามรู้ในการเพาะเลียงกบ มีการอบรมเกษตรกร อยูเ่ป็นประจาํสมาํเสมอ นอกจากนี เจา้หนา้ที
ของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาํบล ก็ทาํงานคุม้ค่ากบัผลตอบแทนทีได้รับกบัภาระหน้าที  มีการ
พฒันาบุคลากรโดยการสนบัสนุนใหเ้รียนต่อในระดบัทีสูงขึน เพือจะไดน้าํความรู้ความสามารถมาใช้
พฒันาหน่วยงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน  
  สรุปไดว้า่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่ง นนั ผูบ้ริหารคาํนึงถึงความคุม้ค่าไม่วา่
จะเป็นความคุม้ค่าทางทรัพยากรบุคคลและความคุม้ค่าทางทรัพยากรธรรมชาติ 
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.  การลดขนัตอนการปฏิบัติงาน 
 จากการศึกษาขอ้มูลการบริหารจดัการองค์การบริหารส่วนตาํบล โดยศึกษาจากการ

สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั การสนทนากลุ่ม การสังเกต และจากเอกสารผลการดาํเนินงานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่ง พบวา่ การลดขนัตอนการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็น
ขอ้ปฏิบติัตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ. 2546 ซึง
การลดขนัตอนการปฏิบติังานนนัเป็นการกระจายอาํนาจการตดัสินใจ ผูบ้ริหารขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลแต่ละแห่งมีแนวคิดทีคลา้ยคลึงกนักล่าวคือมีการมอบหมายหนา้ทีและความรับผิดชอบให้
เจา้หน้าทีแต่ละคนอย่างชดัเจน มีการจดัทาํหนงัสือหรือคาํสังมอบอาํนาจชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ซึงการมอบอาํนาจเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัการให้บริการคนในชุมชน มีการแจง้เวียนหรือติด
ประกาศให้พนกังานและขา้ราชการ หรือคนในชุมชนทราบ มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชง้าน
เพือลดขนัตอนการปฏิบติังาน ตลอดจนมีการจดัทาํแผนภูมิแสดงขนัตอน กาํหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน  และประกาศ  ณ  จุดบริการทุกจุด  ทีคนในชุมชนมองเห็นได้ชัดเจน  รวมทังการ
ประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบดว้ย  ซึงสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบหลกัการบริหารจดัการทีดี ดา้นหลกัความ
รับผิดชอบ ผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนตาํบลมีการมอบหมายงานให้ผูป้ฏิบัติอย่างชัดเจน
หน่วยงานมีการสร้างความเป็นเจา้ของงานทีไดรั้บมอบหมายร่วมกนัอยา่งชดัเจนคือ ชาวบา้นมีส่วน
ร่วมช่วยกนัทาํงาน เช่น งานวนัเด็ก ให้คนในชุมชนเป็นผูจ้ดัการงาน  ส่วนองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
เอือเฟืองบประมาณและสถานที แต่คนในชุมชนเป็นเจา้ของงานนนัเอง สอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของ
คุณพจนีย ์ ครุฑวงศ ์เกียวกบัความรับผดิชอบของงาน ดงัวา่ 

 

“ทุกตาํแหน่งทีทาํงานต้องรับผิดชอบในเรืองของตนเอง เช่น 
ถ้ามีเรืองไหนพลาดเราจะไม่โทษกันไปมา แต่ต้องมีการมาประชุมกันว่าจะ
แก้ไขยงัไง ทาํไมถึงเกิดปัญหา” (คุณพจนีย ์ ครุฑวงศ,์ 2556) 

 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองไผ่ ให้ขอ้มูลเพิมเติมว่า องค์การบริหาร

ส่วนตาํบลหนองไผ่ เวลาจดังานสําคญั เช่นงานวนัปีใหม่ งานวนัเด็ก จะมอบหมายให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในงานนนัๆ โดยผลดักนัเป็นแม่งานในการจดังานวนัสําคญัต่างๆ ตลอดจนให้ช่วยกนัดูแลความ
ปลอดภยั ความเรียบร้อยของชุมชนดว้ย 

  
   “มีการสร้างการเป็นเจ้าของงานร่วมกับชุมชน อปพร. จะ

ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านรวมถึงลูกบ้านให้ช่วยกันสอดส่องดูแลความ
ปลอดภัยและความเรียบร้อยของชุมชน” (คุณวชิยั คนชม, 2556) 
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 รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม กล่าวเพิมเติมวา่ มีการแบ่งแยกการ
ทาํงานเป็นฝ่ายชดัเจนวา่ใครทาํอะไร อยา่งไร ซึงจุดเด่นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม
มีหมอสิงแวดลอ้ม ทาํหนา้ทีดูแลดา้นสาธารณสุข ดา้นสุขอนามยัของชุมชนเป็นหลกั โดยมีแนวคิดใน
เรืองของการรักษาความสะอาดและรักษาสิงแวดล้อมของชุมชน เพือสุขอนามยัทีดีขึนของคนใน
ชุมชน เช่น การลดขยะ การกาํจดัขยะมูลฝอย  นอกจากนี  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงั
โหม ได้กล่าวว่ามีการแบ่งฝ่ายการดาํเนินงานอย่างชัดเจน ปลดัมีหน้าทีหลกัๆ  ประการ คือ . มี
อาํนาจหนา้ทีในการรับนโยบายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม ไปขยายผล และปฏิบติั
ให้เป็นรูปธรรม ซึงเป็นในรูปของโครงการต่างๆ และ  2. ควบคุมดูแลการปฏิบติังานของพนกังาน
ทงัหมดในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม เปรียบเสมือน พ่อบา้น ทีตอ้งดูแลตรวจตราความ
เรียบร้อยทุกอยา่งในองคก์ร 
 

5. การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
    จากการศึกษาขอ้มูลการบริหารจดัการองค์การบริหารส่วนตาํบล โดยศึกษาจากการ

สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั การสนทนากลุ่ม การสังเกต และจากเอกสารผลการดาํเนินงานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่ง พบว่า การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนเป็นข้อทีต้องปฏิบติัตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองทีดี พ.ศ. 2546 ซึงองค์การบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งมีความสอดคล้องกนั กล่าวคือ 
ผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนตาํบล คาํนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลกั จึงทาํให้การ
บริหารงานนนัตอ้งบริการอาํนวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของคนในชุมชนให้มาก
ทีสุด มีการปรับปรุงขนัตอนระยะเวลาการรับชาํระภาษีโรงเรือนและทีดิน ภาษีบาํรุงทอ้งที ภาษีป้าย 
โดยกําหนดให้เจ้าหน้าทีจดัเก็บ ณ จุดเดียวกัน มีการกาํหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ
สาธารณะของแต่ละงาน และประกาศให้คนในชุมชนทราบ มีการจดัเก้าอีเพือรองรับบริการคนใน
ชุมชนอยา่งเพียงพอ มีป้ายบอกทาง/แผนผงักาํหนดผูรั้บชอบแต่ละขนัตอนอย่างชดัเจน มีกล่อง/ตูรั้บ
ความคิดเห็น มีแบบคาํร้องพร้อมตวัอยา่งต่างๆ  มีจุดประชาสัมพนัธ์และมีเจา้หนา้ทีประจาํ ตลอดจนมี
การให้บริการอินเตอร์เน็ต มีจุดบริการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของคนในชุมชน รับเรืองราวร้อง
ทุกข์ ร้องเรียน รับขอ้เสนอแนะ สอบถามหรือเสนอความคิดเห็นจากคนในชุมชน จึงทาํให้องค์การ
บริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่ง ไม่ค่อยถูกร้องเรียน กรณีมีขอ้ร้องเรียน เมือไดด้าํเนินการแลว้เสร็จจะแจง้
ผลเป็นหนงัสือให้คนในชุมชนทราบภายใน 15 วนั สอดคลอ้งกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่
ไม่เคยถูกร้องเรียน เพราะทาํอะไรตอ้งมีจรรยาบรรณ ยดึตามหลกัการของในหลวง ดงัวา่ 
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“อบต.ของเราไม่เคยถูกร้องเรียน หลักคุณธรรมคือทาํอะไร
ต้องมีจรรยาบรรณ เราเป็นข้าราชการก็ต้องยึดตามหลักการของในหลวง 
ทีว่า ข้าราชการเป็นข้าของประชาชน” (คุณพจนีย ์ ครุฑวงศ,์ 2556) 

 
คณะกรรมการหมู่บา้น และสมาชิก อสม. ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่จงัหวดั

สุพรรณบุรี ไดก้ล่าวเสริมอีกวา่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ไม่มีการร้องเรียนใดๆ เกิดขึน เพราะ
เท่าทีผ่านมา องค์การบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ มีการทาํงานดีมาก ใกลชิ้ดกบัประชาชน และคนใน
ชุมชนให้ความร่วมมือทุกอย่างกบัองค์การบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของคุณ
ประกอบ กรรณะ เล่าให้ฟังวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ ก็ดูแล ปฏิบติัต่อประชาชนเป็นอยา่ง
ดี ใหบ้ริการดีทุกอยา่งจึงเห็นวา่ไม่มีการร้องเรียนใดๆ ดงัวา่ 

 
“ไม่มีการร้องเรียนใดๆ เกิดขึน เพราะเท่าทีผ่านมา อบต . มี

การทาํงานดีมาก ใกล้ชิดกับประชาชน ประชาชนให้ความร่วมมือทุกอย่าง
กับอบต. และอบต. กด็ูแล ปฏิบัติต่อประชาชนเป็นอย่างดี ให้บริการดีทุก
อย่างจึงเห็นว่าไม่มีการร้องเรียนใดๆ” (คุณประกอบ กรรณะ, 2556) 

 
6.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จากการศึกษาขอ้มูลการบริหารจดัการองค์การบริหารส่วนตาํบล โดยการสัมภาษณ์
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั การสนทนากลุ่ม การสังเกต และจากเอกสารผลการดาํเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลแต่ละแห่ง พบวา่ มีแนวคิดทีความคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ มีการประเมินผลการปฏิบติังาน
ซึงเป็นปัจจยัหนึงทีทาํให้การบริหารการจดัการองค์การบริหารส่วนตาํบลมีประสิทธิภาพ  มีการ
ประเมินผลอย่างต่อเนืองเพือนําผลการประเมินการปฏิบติังานมาแก้ไขปรับปรุงการทาํงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน ดังนันผู ้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลแต่ละแห่ง จัดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน ซึงมีการแต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน โดยมีผูแ้ทน
ชุมชน องค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน จาํนวน  คน ร่วมเป็นกรรมการ มีการจดัทาํรายงานการ
ประชุม รายงานผลการประเมินและเสนอแนวทางแกไ้ขและพฒันาการปฏิบติังาน  องค์การบริหาร
ส่วนตาํบลแต่ละแห่งมีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอย่างชดัเจน นอกจากนี ยงัไดรั้บ
การประเมินผลการปฏิบติังานจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน อีกดว้ย และในแต่ละเดือนจะมีการ
ประเมินผลงาน  ซึงสอดคล้องกับคาํกล่าวของคุณพนม รางดีเล่าให้ฟังว่า มีคณะกรรมการหรือ
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เจา้หนา้ทีติดตามและจะมีการชีแจงในทีประชุมใหท้ราบ ส่วนการประเมินผลการปฏิบติังานจากคนใน
ชุมชน ถา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทาํงานดีก็มีคาํชม หากทาํงานไม่ดีก็มีคาํตาํหนิ ดงัวา่ 

 

“มีการติดตามผลงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานจาก
ชาวบ้าน ทาํงานดีกมี็แต่คาํชมและความเอือเฟือแต่หากทาํงานไม่ดีกจ็ะมีคาํ
ตาํหนิ” (คุณพนม รางดี, 2556) 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม กล่าวเสริมว่ามีการติดตามประเมินผล
การปฏิบติังานอยา่งชดัเจน โดยการรายงานผลการปฏิบติังานทุกอยา่งในทีประชุมคณะกรรมการของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม ทุกเดือน ซึงการประเมินมีหลายรูปแบบ ประเมินโดย
ประชาชน และประเมินโดยจา้งหน่วยงานภายนอก ดงัวา่ 

 

 “มีเจ้าหน้าทีติดตามประเมินผลโครงการทุกโครงการอย่าง
ชัดเจน และมีหลากหลายรูปแบบ 1. ให้ประชาชนประเมิน 2. จ้างหน่วยงาน
ราชการภายนอกมาประเมิน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มาประเมิน
ความพึงพอใจในการดาํเนินงานของอบต. ซึงผลออกมาว่าประชาชนพึงพอใจ
การทาํงานของอบต. อยู่ที 80-90 %” (คุณอนุชา กลุดิลก, 2556) 

 

      ปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ จงัหวดัราชบุรี ให้ขอ้มูลเพิมเติมว่า องค์การ
บริหารส่วนตาํบลหนองออ้ มีการติดตามและประเมินผลการทาํงานบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มากกวา่เดิม เพราะมีความใกลชิ้ดกบัคนในชุมชนมาก ใครเดือดร้อนอะไรก็มาคุยกนั ดงัวา่ 

 

   “ผมว่าโอเคดี  ถ้าผมเป็นชาวบ้านก็คิดว่าดีขึนกว่าเดิม 
ประมาณ - % ดีกว่ารุ่นก่อนๆ มาก เพราะใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่า 
อยากได้หรือเดือดร้อนอะไรกม็าคุยกัน” (คุณประธาน สงวนรัตน์, 2556)  

 

สรุปไดว้า่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งทีศึกษา ผูบ้ริหารจดัให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบติังาน เพือนาํมาปรับปรุงแกไ้ขการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาํบลให้มี
ประสิทธิภาพมากยงิขึน โดยจดัทาํในรูปแบบของการประชุมผา่นคณะกรรมการต่างๆ  
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 7. เงือนไขความสําเร็จในการบริหารจัดการทดีีขององค์การบริหารส่วนตําบล 
      จากการถอดบทเรียนการบริหารจัดการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลทีเป็น
กรณีศึกษาทงั 4 แห่ง โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั การสนทนากลุ่ม การสังเกต และจาก
เอกสารผลการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่ง พบว่า เงือนไขความสําเร็จในการ
บริหารจดัการทีดีตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนทุกแห่งมีความ
คลา้ยคลึงกนั คือ 

     7.1 มีผูน้าํและผูต้ามทีดี   จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั พบว่า คนเป็นปัจจยัที
สําคญัทีสุดในการพฒันาชุมชน  ซึงการพฒันาชุมชนตอ้งเชือมนัในศกัยภาพหรือพลงัความสามารถ
ของคน เพราะการดาํรงอยูห่รือการล่มสลายของชุมชน การพฒันาหรือการเสือมถอยของชุมชน ขึนอยู่
กบัคนในชุมชนเป็นสําคญั ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดงานพฒันาชุมชนของโกวิทย ์พวงงาม ( ข) 
ดงันนั จึงตอ้งให้คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาดว้ยการพฒันาคนให้มีศกัยภาพในการพฒันาตนเอง
และชุมชน ร่วมกนัสร้างมาตรฐานในการดาํรงชีวิตหรือมีคุณภาพชีวิตทีดี มีความพร้อมทีจะพฒันา
ชุมชนของตนเอง นอกจากนีผูน้าํและผูต้ามตอ้งมีความมุ่งมนัตงัใจทาํงาน ผูน้าํคือผูบ้ริหาร ถา้ผูบ้ริหาร
มีความมุ่งมนัตงัใจทาํงานถือเป็นปัจจยัสําคญัยิงเพราะจะทาํให้ผูต้ามคือผูป้ฏิบติังานรู้วา่ควรจะปฏิบติั
ตนอยา่งไรกบัเรืองนนั ถา้นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีความมุ่งมนัตงัใจทาํงาน จริงใจ ก็จะไดรั้บ
ความร่วมมือจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ถือเป็นการสร้างความเป็นทีมในการทาํงาน  ดงันันการบริหาร
จดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบล ทีสําเร็จได้ เพราะมีผูน้าํและผูต้ามทีดี  ผูน้าํขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล ตอ้งสร้างความเป็นกนัเองกบัชาวบา้น เพือให้ชาวบา้นเกิดความไวว้างใจ และเห็น
ความจริงใจของผูน้าํ เมือทาํโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ก็จะไดรั้บความร่วมมืออย่างดี  ส่วนผูต้าม คือ
ผูป้ฏิบติังานทงัหลาย ตอ้งมีจิตอาสา ตงัใจทาํงาน ร่วมกนัพฒันาชุมชนให้เจริญยิงขึน เพือให้มีคุณภาพ
ชีวติทีดีขึนดว้ย ซึงคนในชุมชนทุกบทบาทหนา้ทีถือเป็นทุนมนุษยที์สาํคญัทีสุด 

7.2 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  ก็เป็นปัจจยัทีสําคญัของการพฒันาชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลให้มีความเขม้แข็งและยงัยืน โดยทุกฝ่ายตอ้งร่วมแรงร่วมใจร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบติังาน และร่วมประเมินผล ตลอดจนร่วมกนัสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนใน
ชุมชนให้มีความเขม้แข็ง ดงันนั การจดัทาํโครงการ/กิจกรรมดา้นการบริการสาธารณะของชุมชนใน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่ง ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมตงัแต่เริม
ดาํเนินโครงการ บริหารจดัการโครงการ และจดักิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอยา่งสมาํเสมอ  
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบว่า การจดัการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจนไดรั้บรางวลัการจดัการทีดี
นนั ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชนและเจา้ของงาน
พฒันาชุมชน ซึงเป็นพืนฐานสําคญัในการดาํเนินงานพฒันาชุมชนให้ประสบความสําเร็จ (สนธยา   
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พลศรี, ) ความรู้สึกเป็นเจา้ของ ของคนในชุมชนจะเป็นพลงัมหาศาลในการจดัการปัญหาของ
ชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี คนในชุมชนและเครือข่ายทงัหลายซึงเป็นตน้ทุนในการบริหารและเป็นกาํลงั
สาํคญัในการทาํงาน สามารถทาํใหโ้ครงการ/กิจกรรม มีความยงัยนืและพฒันาต่อไป 

7.3 มีการวางแผนการดาํเนินงานทีดี จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารตาํบลแต่
ละแห่ง พบวา่มีการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วน
ตาํบล และแผนการดาํเนินงานประจาํปี มีการกาํหนดวิสัยทศัน์  พนัธกิจ วตัถุประสงค์  เป้าหมายใน
การดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล อย่างชดัเจน  มีการจดัทาํประชาคมตาํบล ประชามคม
หมู่บ้าน เพือพฒันากิจกรรมและโครงการต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และนาํมาบรรจุไวใ้น
แผนพฒันาตาํบล มีการจดัทาํรายงานประจาํปี  มีการกาํหนดมาตรฐานการทาํงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล  รวมทงัมีการวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ย
การกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.   โดยมีจุดประสงคห์ลกัคือ ตอ้งการให้คนในชุมชน
มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน  สังคมสงบสุข มีระเบียบวินยั มีการปรับปรุงและพฒันาการจดัการบริการอยา่ง
ต่อเนือง รวมทงัมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานซึงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบติังานทีชดัเจน โดยจดัทาํในรูปแบบของการประชุมผา่นคณะกรรมการต่างๆ  

7.4 การสือสารร่วมกนั  ก็เป็นเงือนไขความสําเร็จอีกปัจจยัหนึงทีให้การพฒันาชุมชนมี
กระบวนการเชือมโยงระหวา่งคนในชุมชน และองคก์รชุมชนต่างๆ เขา้ดว้ยกนัดว้ยระบบการสือสารที
มีประสิทธิภาพ ทาํให้เกิดการรวมจิตสํานึก และจิตวิญญาณของสมาชิกในชุมชน และองค์กรชุมชน
ต่างๆ ให้มีพลงัเขม้แข็งร่วมกนัเรียนรู้ และพฒันาชุมชนจนประสบความสําเร็จ การสือสารมีหลาย
รูปแบบคือ   การสือสารทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กระบวนการเชือมโยงคนในชุมชนคือการ
สร้างความเป็นเจา้ของงานให้คนทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดั
ขึน 

7.5 กิจกรรม/โครงการ ทีส่งเสริมในการพฒันาชุมชนให้ยงัยืนและต่อเนืององค์การ
บริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งจะมีกิจกรรม/โครงการดา้นการบริการสาธารณะทีคลา้ยคลึงกนั คือจะเนน้
การพฒันาคุณภาพชีวติและเสริมสร้างสังคมเขม้แข็ง คือโครงการกองทุนหมุนเวียน โครงการส่งเสริม
อาชีพ สามารถเป็นไดท้งัอาชีพหลกั หรืออาชีพเสริม นอกเหนือจากอาชีพการเกษตร เพือให้คนใน
ชุมชนมีรายได้และมีงานทาํ ซึงส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทาํให้เกิดการพฒันาชุมชน
อย่างต่อเนืองและยงัยืน นอกจากนี องค์การบริหารส่วนตาํบลก็ไดน้าํโครงการพระราชดาํริมาใช้ใน
การพฒันา ไดแ้ก่ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึงชาวบา้นมีความพึงพอใจกบัโครงการนีมากซึงบาง
โครงการก็จะมีวทิยากรจากภายนอกชุมชนมาช่วย 
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จะเห็นไดว้า่ สิงสําคญัทีสุดทีเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จในการพฒันาชุมชนขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลทีศึกษานนั คือ การมีผูน้าํทีดี การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตลอดจนการสือสาร
ร่วมกนั โดยใชกิ้จกรรม/โครงการเป็นตวัเชือมโยงเพือให้เกิดการพฒันาชุมชน ประกอบกบัการไดรั้บ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งจึงทาํใหก้ารพฒันาชุมชนมีความเขม้แข็งและยงัยืน ซึงตอ้งทาํอยา่ง
ต่อเนืองจึงจะเกิดผลสําเร็จ ดว้ยการสร้างเครือข่ายจากทุกๆ ฝ่ายทีเกียวขอ้งให้มาช่วยกนัพฒันาชุมชน 
ซึงเครือข่าย ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน และหน่วยงานภาคเอกชน เป็นตน้ 

 
  8. ข้อเสนอแนะเกียวกับการบริหารจัดการทีดีขององค์การบริหารส่วนตําบลเพือพัฒนา
ชุมชน 

   ทิศทางการดาํเนินงานในอนาคต ของการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลเพือพฒันาชุมชนแบบยงัยนื มีแนวทางดงันี 

   .ประสานงานกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้งให้ดาํเนินการพฒันาชุมชนโดยบูรณาการ
ร่วมกบั หลกัการบริหารจดัการทีดี 

 . จดักิจกรรม/โครงการทีเนน้การพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน พฒันาคุณภาพ
ของคนในชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถในการพฒันาตนเองและบุคคลอืน เพือนาํไปใช้ในการ
ยกระดบัคุณภาพชีวติของคนและชุมชนตามมาตรฐานทีตอ้งการ 

.สร้างให้คนในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน รักและหวงแหนชุมชนและ
ร่วมกนัพฒันาชุมชน 

.ปลูกฝังให้เยาวชนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบล เป็นการสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังจิตอาสา การรู้จกัเป็นผูใ้ห้ ให้เยาวชนรู้สึกรักองค์การ
บริหารส่วนตาํบล รักชุมชน เกิดความรู้สึกอยากทาํงานเพือพฒันาชุมชน 

5. จดัอบรมให้ความรู้และความเข้าใจเรืองหลกัการบริหารจดัการทีดีแก่เจา้หน้าที
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและคนในชุมชน 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐานประกอบด้วยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพฒันาของ
องค์การบริหารส่วนตาํบล การวิเคราะห์การบริหารจดัการทีดีตามหลักการพืนฐาน 6 ประการใน
ระดบัประเทศ ระดบัภาครัฐ และระดบัองคก์ร รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล จะเห็นไดว้า่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งมีการปฏิบติัตามหลกัการบริหารจดัการที
ดีมาอยา่งต่อเนือง ทงันีเพือประโยชน์สุขของคนในชุมชนเป็นสําคญั ซึงรูปแบบการบริหารจดัการทีดี
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทงั 4 แห่งทีศึกษานนัส่วนใหญ่มีรูปแบบการบริหารจดัการทีดีมีความ
คลา้ยคลึงกนั จะแตกต่างกนัในเรืองของกิจกรรม/โครงการ  ดงัตารางที 15  
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ตารางที 15 เปรียบเทียบองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  แห่ง 
ประเด็น องค์การบริหารส่วน

ตาํบลหนองไผ ่
องค์การบริหารส่วน
ตาํบลทุ่งกระพงัโหม 

องค์การบริหารส่วน
ตาํบลรัวใหญ่ 

องค์การบริหารส่วน
ตาํบลหนองออ้ 

ไ ด้ รั บ ก า ร ย ก
ฐ า น ะ เ ป็ น
องค์การบริหาร
ส่วนตาํบล 

14 ธนัวาคม 2542 19 มีนาคม 2539  มกราคม   
และได้ป รับขนาด
เป็นองค์การบริหาร
ส่ ว น ตํ า บ ล ขน า ด
กลาง  เ มือวันที   
พฤษภาคม  

16 ธนัวาคม 2539 

จงัหวดัทีตงั กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี 

ไดรั้บรางวลัการ
บริหารจัดการที
ดี 

ปี 25  และ 2547 ปี 25 7 และ 2548 ปี 2551 และ2552  ปี 2550 , 2551  และ 
2552  

รูปแบบการบริหารจดัการทีดี 

1.การบริหาร 
งานเพือใหเ้กิด
ประโยชน์สุขแก่
ประชาชน
สอดคลอ้งกบั
หลกันิติธรรม 
หลกัคุณธรรม 
และหลกัความ
โปร่งใส 

.มีการจดัทาํแผน   
พฒันาอบต. สามปี 
.จดัทาํรายงานการ
ประชุมทอ้งถิน 
รายงานการประชุม
คณะผูบ้ริหาร
ทอ้งถิน  
.รายงานผลการ
ปฏิบติังานประจาํปี 

 
. การตงัศูนยข์อ้มูล 

    ข่าวสาร 
.มีการเผยแพร่ 

   ขอ้มูลนโยบายผล  
   การดาํเนินงาน การ 
   จดัซือจดัจา้งของ 
   ชุมชนใหค้นใน 
   ชุมชนทราบ 

.มีการจดัทาํแผน 
พฒันาอบต.สามปี 

.จดัทาํรายงานการ
ประชุมทอ้งถิน 
รายงานการ
ประชุมคณะ
ผูบ้ริหารทอ้งถิน  

.รายงานผลการ
ปฏิบติังาน
ประจาํปี 

. การตงัศูนยข์อ้มูล 
   ข่าวสาร 

.มีการเผยแพร่ 
   ขอ้มูลนโยบายผล  
   การดาํเนินงาน การ 
   จดัซือจดัจา้งของ 
   ชุมชนใหค้นใน 
   ชุมชนทราบ 

.มีการจดัทาํแผน 
พฒันาอบต.สามปี 
.จดัทาํรายงานการ
ประชุมทอ้งถิน 
รายงานการประชุม
คณะผูบ้ริหาร
ทอ้งถิน  
.รายงานผลการ
ปฏิบติังาน
ประจาํปี 

. การตงัศูนยข์อ้มูล 
   ข่าวสาร 

.มีการเผยแพร่ 
   ขอ้มูลนโยบายผล  
   การดาํเนินงาน การ 
   จดัซือจดัจา้งของ 
   ชุมชนใหค้นใน 
   ชุมชนทราบ 

.มีการจดัทาํแผน 
พฒันาอบต.สามปี 

.จดัทาํรายงานการ 
ประชุมทอ้งถิน 
รายงานการ
ประชุมคณะ
ผูบ้ริหารทอ้งถิน  

.รายงานผลการ
ปฏิบติังาน
ประจาํปี 

. การตงัศูนยข์อ้มูล 
    ข่าวสาร 

.มีการเผยแพร่ 
   ขอ้มูลนโยบายผล  
   การดาํเนินงาน การ 
   จดัซือจดัจา้งของ 
   ชุมชนใหค้นใน 
   ชุมชนทราบ 
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ตารางที 5 เปรียบเทียบองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  แห่ง (ต่อ) 
ประเด็น องค์การบริหารส่วน

ตาํบลหนองไผ ่
องค์การบริหารส่วน
ตาํบลทุ่งกระพงัโหม 

องค์การบริหารส่วน
ตาํบลรัวใหญ่ 

องค์การบริหารส่วน
ตาํบลหนองออ้ 

 . มีการแต่งตงั
ตวัแทนคนใน
ชุมชนเขา้ร่วมเป็น
กรรมการตดัสินใจ
ในการจดัซือจดั
จา้ง 

7. ส่งเสริมสนบัสนุน
กิจกรรมการแกไ้ข
ปัญหาการทุจริต
คอรัปชนั 

.ส่งเสริมและพฒันา
จิตสาํนึกและ
จรรยาบรรณใหก้บั
ผูป้ฏิบติังานของ 
อบต. 

. มีการแต่งตงั
ตวัแทนคนใน
ชุมชนเขา้ร่วมเป็น
กรรมการตดัสินใจ
ในการจดัซือจดัจา้ง 

 
7. ส่งเสริมสนบัสนุน 
กิจกรรมการแกไ้ข
ปัญหาการทุจริต
คอรัปชนั 
.ส่งเสริมและพฒันา
จิตสาํนึกและ
จรรยาบรรณใหก้บั
ผูป้ฏิบติังานของ 
อบต. 

. มีการแต่งตงั
ตวัแทนคนใน
ชุมชนเขา้ร่วมเป็น
กรรมการตดัสินใจ
ในการจดัซือจดั
จา้ง 

7. ส่งเสริมสนบัสนุน 
   กิจกรรมการแกไ้ข  
   ปัญหาการทุจริต 
   คอรัปชนั 

.ส่งเสริมและ  
  พฒันาจิตสาํนึก  
  และจรรยาบรรณ  
  ใหก้บัผูป้ฏิบติังาน  
  ของอบต. 

. มีการแต่งตงั
ตวัแทนคนใน
ชุมชนเขา้ร่วมเป็น
กรรมการตดัสินใจ
ในการจดัซือจดัจา้ง 

 
7. ส่งเสริมสนบัสนุน  
   กิจกรรมการแกไ้ข 
   ปัญหาการทุจริต 
   คอรัปชนั 

.ส่งเสริมและ 
   พฒันาจิตสาํนึก 
   และจรรยาบรรณ 
  ใหก้บัผูป้ฏิบติังาน 
  ของอบต. 

.การบริหาร 
งานเพือให้
เกิดผลสมัฤทธิ
ต่อภารกิจ
สอดคลอ้งกบั
หลกัการมีส่วน
ร่วม 

.ใหค้นในชุมชนมี 
   ส่วนร่วมในการ 
   คดัเลือกผูแ้ทน 
   ประชาคมเป็น 
   คณะกรรมการ 
  พฒันาชุมชน 

. นาํโครงการ/
กิจกรรมทีเป็น
ขอ้เสนอแนะของ
ประชาคมทอ้งถิน
หรือแผนชุมชน
บรรจุใน
แผนพฒันาสามปี 

.ใหค้นในชุมชนมี 
   ส่วนร่วมในการ 
   คดัเลือกผูแ้ทน 
   ประชาคมเป็น 
   คณะกรรมการ 
  พฒันาชุมชน 

. นาํโครงการ/
กิจกรรมทีเป็น
ขอ้เสนอแนะของ
ประชาคมทอ้งถิน
หรือแผนชุมชน
บรรจุใน
แผนพฒันาสามปี 

.ใหค้นในชุมชนมี 
   ส่วนร่วมในการ 
   คดัเลือกผูแ้ทน 
   ประชาคมเป็น 
   คณะกรรมการ 
  พฒันาชุมชน 

. นาํโครงการ/
กิจกรรมทีเป็น
ขอ้เสนอแนะของ
ประชาคมทอ้งถิน
หรือแผนชุมชน
บรรจุในแผนพฒันา
สามปี 

.ใหค้นในชุมชนมี 
   ส่วนร่วมในการ 
   คดัเลือกผูแ้ทน 
   ประชาคมเป็น 
   คณะกรรมการ 
  พฒันาชุมชน 

. นาํโครงการ/
กิจกรรมทีเป็น
ขอ้เสนอแนะของ
ประชาคมทอ้งถิน
หรือแผนชุมชน
บรรจุใน
แผนพฒันาสามปี 
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ตารางที 5 เปรียบเทียบองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  แห่ง (ต่อ) 
ประเด็น องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหนองไผ ่
องค์การบริหารส่วน
ตาํบลทุ่งกระพงัโหม 

องค์การบริหารส่วน
ตาํบลรัวใหญ่ 

องค์การบริหารส่วน
ตาํบลหนองออ้ 

 .รายงานการ 
   ติดตามและ      
   ประเมินผล 
   แผนพฒันาสามปี 

.จดัทาํรายงานการ 
   เบิกจ่ายเงินตาม 
   งบประมาณ 
   รายจ่ายประจาํปี 

.รายงานการติดตาม 
   และประเมินผล 
   แผนพฒันาสามปี 
 

.จดัทาํรายงานการ 
   เบิกจ่ายเงินตาม 
   งบประมาณ 
   รายจ่ายประจาํปี 

.รายงานการติดตาม 
   และประเมินผล 
   แผนพฒันาสามปี 
 

.จดัทาํรายงานการ 
   เบิกจ่ายเงินตาม 
   งบประมาณ 
   รายจ่ายประจาํปี 

.รายงานการติดตาม 
   และประเมินผล 
   แผนพฒันาสามปี 
 

.จดัทาํรายงานการ 
   เบิกจ่ายเงินตาม 
   งบประมาณ 
   รายจ่ายประจาํปี 

. การบริหารงาน
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ
และเกิดความ
คุม้ค่าในเชิง
ภารกิจ 
สอดคลอ้งกบั
หลกัความ
รับผิดชอบ 

. มีการวางระบบ
ควบคุมภายในแต่
ละฝ่ายงาน มี
คาํสงัแบ่งงาน
รับผิดชอบอยา่ง
ชดัเจน 

.ดาํเนินงานตามกฎ 
ระเบียบ  ขอ้บงัคบั 
ทีกาํหนดไว ้

.มีการควบคุมการ
จดัซือจดัจา้ง อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
โดยทาํบญัชีหรือ
ทะเบียนควบคุม
พสัดุ สามารถ
ตรวจสอบได ้

. มีการวางระบบ
ควบคุมภายในแต่
ละฝ่ายงาน มีคาํสงั
แบ่งงาน
รับผิดชอบอยา่ง
ชดัเจน 

.ดาํเนินงานตามกฎ   
   ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
   ทีกาํหนดไว ้

.มีการควบคุมการ
จดัซือจดัจา้ง อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
โดยทาํบญัชีหรือ
ทะเบียนควบคุม
พสัดุ สามารถ
ตรวจสอบได ้

. มีการวางระบบ
ควบคุมภายในแต่
ละฝ่ายงาน มีคาํสงั
แบ่งงาน
รับผิดชอบอยา่ง
ชดัเจน 

.ดาํเนินงานตามกฎ  
   ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
   ทีกาํหนดไว ้

.มีการควบคุมการ
จดัซือจดัจา้ง อยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดย
ทาํบญัชีหรือ
ทะเบียนควบคุม
พสัดุ สามารถ
ตรวจสอบได ้

. มีการวางระบบ
ควบคุมภายในแต่
ละฝ่ายงาน มีคาํสงั
แบ่งงาน
รับผิดชอบอยา่ง
ชดัเจน 

.ดาํเนินงานตามกฎ  
   ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
   ทีกาํหนดไว ้

.มีการควบคุมการ
จดัซือจดัจา้ง อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
โดยทาํบญัชีหรือ
ทะเบียนควบคุม
พสัดุ สามารถ
ตรวจสอบได ้

. การลดขนัตอน
การปฏิบติังาน
สอดคลอ้งกบั
หลกัความ
รับผิดชอบและ 

.มอบอาํนาจ
ตดัสินใจในการ
พิจารณาการสงั 
การอนุญาต การ
อนุมติั หรือ
ปฏิบติัราชการใน 

.มอบอาํนาจ
ตดัสินใจในการ
พิจารณาการสงั 
การอนุญาต การ
อนุมติั หรือปฏิบติั
ราชการใน 

.มอบอาํนาจ
ตดัสินใจในการ
พิจารณาการสงั 
การอนุญาต การ
อนุมติั หรือปฏิบติั
ราชการใน 

.มอบอาํนาจ
ตดัสินใจในการ
พิจารณาการสงั 
การอนุญาต การ
อนุมติั หรือปฏิบติั
ราชการใน 
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ตารางที 5 เปรียบเทียบองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  แห่ง (ต่อ) 
ประเด็น องค์การบริหารส่วน

ตาํบลหนองไผ ่
องค์การบริหารส่วน
ตาํบลทุ่งกระพงัโหม 

องค์การบริหารส่วน
ตาํบลรัวใหญ่ 

องค์การบริหารส่วน
ตาํบลหนองออ้ 

หลกัความ
โปร่งใส 

เรืองทีใหบ้ริการแก่
คนในชุมชน 

.มีแผนภูมิแสดง
ขนัตอน ระยะเวลา
การปฏิบติังาน ใน
แต่ละจุดบริการคน
ในชุมชน 

.ใหบ้ริการคนใน
ชุมชน ในลกัษณะ
ศูนยบ์ริการ มี
เจา้หนา้ทีประจาํ
เฉพาะเรือง
ใหบ้ริการ 

.เผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์
ขนัตอนและ
ระยะเวลาการ
ใหบ้ริการ โดยทาํ
ประกาศ /คาํสงั 
ประชาสมัพนัธ์ทาง
วทิยกุระจายเสียง/
เสียงตามสาย และ
ผา่นทางเวบ็ไซด์
ของอบต. 

เรืองทีใหบ้ริการแก่
คนในชุมชน 
.มีแผนภูมิแสดง
ขนัตอน ระยะเวลา 
การปฏิบติังานในแต่
ละจุดบริการคนใน
ชุมชน 
.ใหบ้ริการคนใน
ชุมชน ในลกัษณะ
ศูนยบ์ริการ มี
เจา้หนา้ทีประจาํ
เฉพาะเรือง
ใหบ้ริการ 

.เผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์
ขนัตอนและ
ระยะเวลาการ
ใหบ้ริการ โดยทาํ
ประกาศ /คาํสงั 
ประชาสมัพนัธ์
ทางวทิยกุระจาย 
เสียง/เสียงตาม
สาย และผา่นทาง
เวบ็ไซดข์องอบต. 

เรืองทีใหบ้ริการแก่
คนในชุมชน 
.มีแผนภูมิแสดง
ขนัตอน ระยะเวลา 
การปฏิบติังานในแต่
ละจุดบริการคนใน
ชุมชน 
.ใหบ้ริการคนใน
ชุมชน ในลกัษณะ
ศูนยบ์ริการ มี
เจา้หนา้ทีประจาํ
เฉพาะเรือง
ใหบ้ริการ 

.เผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์
ขนัตอนและ
ระยะเวลาการ
ใหบ้ริการ โดยทาํ
ประกาศ /คาํสงั 
ประชาสมัพนัธ์ทาง
วทิยกุระจายเสียง/
เสียงตามสาย และ
ผา่นทางเวบ็ไซด์
ของอบต. 

เรืองทีใหบ้ริการ
แก่คนในชุมชน 

.มีแผนภูมิแสดง
ขนัตอน ระยะเวลา 
การปฏิบติังานใน
แต่ละจุดบริการคน
ในชุมชน 
.ใหบ้ริการคนใน
ชุมชน ในลกัษณะ
ศูนยบ์ริการ มี
เจา้หนา้ทีประจาํ
เฉพาะเรือง
ใหบ้ริการ 

.เผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์
ขนัตอนและ
ระยะเวลาการ
ใหบ้ริการ โดยทาํ
ประกาศ /คาํสงั 
ประชาสมัพนัธ์
ทางวทิยกุระจาย 
เสียง/เสียงตาม
สาย และผา่นทาง
เวบ็ไซดข์องอบต. 

5. การอาํนวย
ความสะดวก
และการ
ตอบสนอง
ความตอ้งการ
ของประชาชน 

.การปรับปรุง
ขนัตอน ระยะเวลา
การรับชาํระภาษี
โรงเรือนและทีดิน 
ภาษีบาํรุงทอ้งที
ภาษีป้าย 

.การปรับปรุง
ขนัตอน ระยะเวลา
การรับชาํระภาษี
โรงเรือนและทีดิน 
ภาษีบาํรุงทอ้งที 
ภาษีป้าย 

.การปรับปรุง
ขนัตอน ระยะเวลา
การรับชาํระภาษี
โรงเรือนและทีดิน 
ภาษีบาํรุงทอ้งที
ภาษีป้าย 

.การปรับปรุง
ขนัตอน 
ระยะเวลาการรับ
ชาํระภาษี
โรงเรือนและทีดิน 
ภาษีบาํรุงทอ้งที 
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ตารางที 5 เปรียบเทียบองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  แห่ง (ต่อ) 
ประเด็น องคก์ารบริหารส่วน 

ตาํบลหนองไผ ่
องค์การบริหารส่วน
ตาํบลทุ่งกระพงัโหม 

องค์การบริหารส่วน
ตาํบลรัวใหญ่ 

องค์การบริหารส่วน
ตาํบลหนองออ้ 

 โดยกาํหนดให้
เจา้หนา้ทีจดัเก็บ 
ณ จุดเดียวกนั 

.มีกล่อง / ตูรั้บ
ความคิดเห็นและ 
มีแบบฟอร์มคาํ
ร้องต่างๆ  

.กรณีมีขอ้ร้องเรียน 
เมือไดด้าํเนินการ
แลว้เสร็จจะแจง้
ผลเป็นหนงัสือ
ใหป้ระชาชน
รับทราบภายใน 

 วนั 

โดยกาํหนดให้
เจา้หนา้ทีจดัเก็บ ณ 
จุดเดียวกนั 

.มีกล่อง / ตูรั้บความ
คิดเห็น และ มี
แบบฟอร์มคาํร้อง
ต่างๆ  

.กรณีมีขอ้ร้องเรียน 
เมือไดด้าํเนินการ
แลว้เสร็จจะแจง้ผล 

   เป็นหนงัสือให้
ประชาชน 
รับทราบภายใน  
วนั 

โดยกาํหนดให้
เจา้หนา้ทีจดัเก็บ ณ 
จุดเดียวกนั 

.มีกล่อง / ตูรั้บความ
คิดเห็น และ มี
แบบฟอร์มคาํร้อง
ต่างๆ  

.กรณีมีขอ้ร้องเรียน 
เมือไดด้าํเนินการ
แลว้เสร็จจะแจง้ผล 

   เป็นหนงัสือให้
ประชาชน รับทราบ
ภายใน  วนั 

ภาษีป้าย โดย
กาํหนดใหเ้จา้หนา้ที
จดัเก็บ ณ จุดเดียวกนั 
.มีกล่อง / ตูรั้บความ
คิดเห็นและ  มี
แบบฟอร์มคาํร้อง
ต่างๆ  

.กรณีมีขอ้ร้องเรียน 
เมือไดด้าํเนินการ
แลว้เสร็จจะแจง้ผล 

  เป็นหนงัสือให้
ประชาชนรับทราบ
ภายใน  วนั 

. การ
ประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

.พฒันาบุคลากรทุก
ระดบัโดยจดัการ
อบรมเอง 

.ส่งเสริมการเขา้รับ
อบรมทงัในและ
นอกสถานที หรือ
ใหผู้เ้ชียวชาญ
ภายนอกเป็นผูใ้ห้
การอบรม 

.ศึกษาดูงาน
หน่วยงานอืน
ภายในประเทศ 

.ประเมินความพึง
พอใจของคนใน
ชุมชนและนาํผล
การประเมินมา 

1.พฒันาบุคลากรทุก
ระดบัโดยจดัการ
อบรมเอง 

2.ส่งเสริมการเขา้รับ
อบรมทงัในและ
นอกสถานที หรือ
ใหผู้เ้ชียวชาญ
ภายนอกเป็นผูใ้ห ้

   การอบรม 
.ศึกษาดูงาน
หน่วยงานอืน
ภายในประเทศ 

.ประเมินความพึง
พอใจของคนใน
ชุมชนและนาํผล
การประเมินมาเป็น 

1.พฒันาบุคลากรทุก
ระดบัโดยจดัการ
อบรมเอง 

2.ส่งเสริมการเขา้รับ
อบรมทงัในและ
นอกสถานที หรือ
ใหผู้เ้ชียวชาญ
ภายนอกเป็นผูใ้ห ้

    การอบรม 
.ศึกษาดูงาน
หน่วยงานอืน
ภายในประเทศ 

.ประเมินความพึง
พอใจของคนใน
ชุมชนและนาํผล
การประเมินมาเป็น 

1.พฒันาบุคลากรทุก
ระดบัโดยจดัการ
อบรมเอง 

2.ส่งเสริมการเขา้รับ
อบรมทงัในและ
นอกสถานที หรือ
ใหผู้เ้ชียวชาญ
ภายนอกเป็นผูใ้ห ้

   การอบรม 
.ศึกษาดูงาน
หน่วยงานอืน
ภายในประเทศ 
.ประเมินความพึง
พอใจของคนใน
ชุมชนและนาํผล
การประเมินมาเป็น 

 



191 

ตารางที 5 เปรียบเทียบองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  แห่ง (ต่อ) 
ประเด็น องค์การบริหารส่วน

ตาํบลหนองไผ ่
องค์การบริหารส่วน
ตาํบลทุ่งกระพงัโหม 

องค์การบริหารส่วน
ตาํบลรัวใหญ่ 

องค์การบริหารส่วน
ตาํบลหนองออ้ 

 เ ป็ นแนวทางการ
แ ก้ ไ ข ป รั บ ป รุ ง
พฒันา 

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุงพฒันา 

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุงพฒันา 

เ ป็ นแนวท า งก า ร
แ ก้ ไ ข ป รั บ ป รุ ง
พฒันา 

เงือนไข
ความสาํเร็จของ
การบริหาร
จดัการทีดีของ
องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 

1.มีผูน้าํและผูต้ามที  
  ดี    
2.การมีส่วนร่วมของ 
   คนในชุมชน   
3.มีการวางแผนการ 
  ดาํเนินงานทีดี 
4. มีการสือสาร 
    ร่วมกนั 

1.มีผูน้าํและผูต้ามทีดี   
 
2.การมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน   

3.มีการวางแผนการ
ดาํเนินงานทีดี 

4. มีการสือสาร
ร่วมกนั 

1.มีผูน้าํและผูต้ามทีดี   
 
2.การมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน   

3.มีการวางแผนการ
ดาํเนินงานทีดี 

4. มีการสือสาร    
    ร่วมกนั 

1.มีผูน้าํและผูต้ามทีดี   
 
2.การมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน   

3.มีการวางแผนการ
ดาํเนินงานทีดี 

4. มีการสือสาร   
    ร่วมกนั 

กิจกรรมที
ส่งเสริมในการ
พฒันาชุมชน 

1.โครงการปลูกตน้
กลา้ โรงเรียนสี
ขาว 

2.ส่งเสริมสนบัสนุน
กิจกรรมเนน้
พฒันาคุณภาพ
ชีวติ เช่น 
โครงการส่งเสริม
อาชีพ 

3.โครงการอบต. 
    สญัจร 
4.ส่งเสริมสนบัสนุน 
  กิจกรรมการ 
  ดาํเนินการตามแนว 
  พระราชดาํริ 
  (โครงการหลวง) 

1.ส่งเสริมสนบัสนุน 
   กิจกรรมโครงการ 
   ศูนยซ่์อมสร้างเพือ 
   ชุมชน  
2.โครงการพฒันา 
   ศูนยเ์ด็กเลก็วดั 
   หนองปลาไหล 
3.โครงการป้องกนั 
   และแกไ้ขปัญหายา 
  เสพติด 

.โครงการอบต. 
   สญัจร 
 

1.ส่งเสริมสนบัสนุน 
  กิจกรรมโครงการ  
  ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน 
2.โครงการเยาวชน 
  วยัใสห่างไกลยา 
   เสพติด 
3.โครงการอบต. 
   สญัจร 
 

1.ส่งเสริมสนบัสนุน 
   กิจกรรมการ
ดาํเนินการตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

2.การดาํเนินการ
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด
ภายใตน้โยบาย 5 
รัวป้องกนัยาเสพ
ติด  

3.การป้องกนัและ
บรรเทาภยัพิบติั
ทางธรรมชาติ  

4.การพฒันาส่งเสริม
อาชีพเพือให้
ประชาชนมีรายได้
ทีมนัคง 

 5.โครงการอบต.
สญัจร   
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ตารางที 5 เปรียบเทียบองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  แห่ง (ต่อ) 
ประเด็น องค์การบริหารส่วน

ตาํบลหนองไผ ่
องค์การบริหารส่วน
ตาํบลทุ่งกระพงัโหม 

องค์การบริหารส่วน
ตาํบลรัวใหญ่ 

องค์การบริหารส่วน
ตาํบลหนองออ้ 

ขอ้เสนอแนะ
เกียวกบัการ
บริหารจดัการทีดี
ขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล
เพือพฒันาชุมชน 

.ประสานงานกบั
หน่วยงานที
เกียวขอ้งให้
ดาํเนินการพฒันา
ชุมชนโดยจดัการ
ตามหลกัการ
บริหารจดัการทีดี
แบบการ บูรณา
การร่วมกนั 

.จดักิจกรรม/
โครงการทีเนน้การ
พฒันาคุณภาพชีวติ
ของประชาชน 
พฒันาคุณภาพของ
คนในชุมชนใหมี้
ความรู้ 
ความสามารถใน
การพฒันาตนเอง
และบุคคลอืน เพือ
นาํไปใชใ้นการ
ยกระดบัคุณภาพ
ชีวติของคนและ
ชุมชนตาม
มาตรฐานที
ตอ้งการ 

.ประสานงานกบั
หน่วยงานที
เกียวขอ้งให้
ดาํเนินการพฒันา
ชุมชนโดยจดัการ
ตามหลกัการ
บริหารจดัการทีดี
แบบการ บูรณาการ
ร่วมกนั 
.จดักิจกรรม/
โครงการทีเนน้การ
พฒันาคุณภาพชีวติ
ของประชาชน 
พฒันาคุณภาพของ
คนในชุมชนใหมี้
ความรู้ 
ความสามารถใน
การพฒันาตนเอง
และบุคคลอืน เพือ
นาํไปใชใ้นการ
ยกระดบัคุณภาพ
ชีวติของคนและ
ชุมชนตาม
มาตรฐานทีตอ้งการ 

.ประสานงานกบั
หน่วยงานที
เกียวขอ้งให้
ดาํเนินการพฒันา
ชุมชนโดยจดัการ
ตามหลกัการ
บริหารจดัการทีดี
แบบการ บูรณา
การร่วมกนั 

.จดักิจกรรม/
โครงการทีเนน้
การพฒันาคุณภาพ
ชีวติของ
ประชาชน พฒันา
คุณภาพของคนใน
ชุมชนใหมี้ความรู้ 
ความสามารถใน
การพฒันาตนเอง
และบุคคลอืน เพือ
นาํไปใชใ้นการ
ยกระดบัคุณภาพ
ชีวติของคนและ
ชุมชนตาม
มาตรฐานที
ตอ้งการ 

.ประสานงานกบั
หน่วยงานที
เกียวขอ้งให้
ดาํเนินการพฒันา
ชุมชนโดยจดัการ
ตามหลกัการ
บริหารจดัการทีดี
แบบการ บูรณา
การร่วมกนั 

.จดักิจกรรม/
โครงการทีเนน้การ
พฒันาคุณภาพชีวติ
ของประชาชน 
พฒันาคุณภาพของ
คนในชุมชนใหมี้
ความรู้ 
ความสามารถใน
การพฒันาตนเอง
และบุคคลอืน เพือ
นาํไปใชใ้นการ
ยกระดบัคุณภาพ
ชีวติของคนและ
ชุมชนตาม
มาตรฐานที
ตอ้งการ 
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ตารางที 5 เปรียบเทียบองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  แห่ง (ต่อ) 
ประเด็น องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหนองไผ ่
องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลทุ่งกระพงัโหม 

องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลรัวใหญ่ 

องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหนองออ้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.สร้างใหค้นใน
ชุมชนมีความรู้สึก 
เป็นเจา้ของชุมชน 
รักและหวงแหน
ชุมชนและร่วมกนั
พฒันาชุมชน 

.ปลูกฝังใหเ้ยาวชน
ในชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงานของ
องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล เป็น 

   การสร้างจิตสาํนึก 
และปลูกฝังจิต
อาสา การรู้จกัเป็น
ผูใ้ห ้ใหเ้ยาวชน
รู้สึกรักองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 
รักชุมชน เกิด
ความรู้สึกอยาก
ทาํงานเพือพฒันา
ชุมชน 

 
.จดัอบรมใหค้วามรู้
และความเขา้ใจ
หลกัการบริหาร
จดัการทีดี  แก่
เจา้หนา้ทีองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล
และคนในชุมชน 

.สร้างใหค้นใน
ชุมชนมีความรู้สึก
เป็นเจา้ของชุมชน 
รักและหวงแหน
ชุมชนและร่วมกนั
พฒันาชุมชน 

.ปลูกฝังใหเ้ยาวชน 
ในชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงานของ
องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล เป็นการ
สร้างจิตสาํนึกและ
ปลูกฝังจิตอาสา 
การรู้จกัเป็นผูใ้ห ้
ใหเ้ยาวชนรู้สึกรัก
องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล รัก
ชุมชน เกิด
ความรู้สึกอยาก
ทาํงานเพือพฒันา
ชุมชน 

 
.จดัอบรมใหค้วามรู้
และความเขา้ใจเรือง
หลกัการบริหาร
จดัการทีดี  แก่
เจา้หนา้ทีองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลและ
คนในชุมชน 
 

.สร้างใหค้นใน
ชุมชนมีความรู้สึก 
เป็นเจา้ของชุมชน 
รักและหวงแหน
ชุมชนและร่วมกนั
พฒันาชุมชน 

.ปลูกฝังใหเ้ยาวชน
ในชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงานของ
องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล เป็น 

   การสร้างจิตสาํนึก 
และปลูกฝังจิต
อาสา การรู้จกัเป็น
ผูใ้ห ้ใหเ้ยาวชน
รู้สึกรักองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 
รักชุมชน เกิด
ความรู้สึกอยาก
ทาํงานเพือพฒันา
ชุมชน 

 
.จดัอบรมให้
ความรู้และความ
เขา้ใจเรืองหลกัการ
บริหารจดัการทีดี  
แก่เจา้หนา้ที
องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลและคนใน
ชุมชน 

.สร้างใหค้นใน
ชุมชนมีความรู้สึก 
เป็นเจา้ของชุมชน 
รักและหวงแหน
ชุมชนและร่วมกนั
พฒันาชุมชน 

.ปลูกฝังใหเ้ยาวชน
ในชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงานของ
องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล เป็น
การสร้าง
จิตสาํนึก และ
ปลูกฝังจิตอาสา 
การรู้จกัเป็นผูใ้ห ้
ใหเ้ยาวชนรู้สึก
รักองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 
รักชุมชน เกิด
ความรู้สึกอยาก
ทาํงานเพือพฒันา
ชุมชน 

.จดัอบรมให้
ความรู้และความ
เขา้ใจเรืองหลกัการ
บริหารจดัการทีดี  
แก่เจา้หนา้ที
องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลและคนใน
ชุมชน 
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จากตารางที 15 การเปรียบเทียบองค์บริหารส่วนตาํบล 4 แห่งทีศึกษา จะเห็นได้ว่า 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทงั 4 แห่งทีศึกษา มีรูปแบบการบริหารจดัการทีดีทีคลา้ยคลึงกนัต่างกนัใน
รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการขึนอยู่กับบริบทแต่ละพืนที แต่องค์การบริหารส่วนตาํบลก็มี
จุดอ่อน คือคนในชุมชนไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐเท่าทีควร  พืนทีเป็นทีลุ่มตาํทาํให้
ประสบปัญหานาํท่วมขงัในฤดูฝน  คนในชุมชนขาดความรู้ความเขา้ใจในด้านการพฒันาทางด้าน
การเกษตร การวางแผนการผลิตและการแปรรูป ขาดการประชาสัมพนัธ์และการวางแผนการตลาด  
แต่หากพิจารณาปัญหาและความตอ้งการของคนในชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในบทที 4 ทงั 
4  แห่ง จะพบว่าองค์การบริหารส่วนตาํบลมีมาตรการและวิธีการดาํเนินงานเพือตอบสนองความ
ตอ้งการของคนในชุมชนไดอ้ยา่งทวัถึง ดงันนัในการศึกษาครังนีจึงนาํส่วนทีขาดและสิงทีเป็นปัญหา
ไปดาํเนินการวจิยัและพฒันาต่อไป 
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ภาพที 9   สรุปแนวทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทงั  แห่ง 

สรุปแนวทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทงั 4 แห่ง 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่ง
กระพงัโหมจงัหวดันครปฐม 
ไดรั้บรางวลับริหารจดัการที
ดี ปี 2547 และ 2548 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
หนองไผ ่ จงัหวดักาญจนบุรี 
ไดรั้บรางวลับริหารจดัการทีดี 
ปี 2546 และ 2547 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
รัวใหญ่ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ไดรั้บรางวลับริหารจดัการ
ทีดี ปี 2551 และ 2552 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
หนองออ้จงัหวดัราชบุรี 
ไดรั้บรางวลับริหารจดัการที
ดี ปี 2550, 2551 และ 2552 

1.การบริหารงานเพือใหเ้กิดประโยชนสุ์ขแก่ประชาชน 
   .  จดัทาํแผนพฒันาอบต.สามปี รายงานการประชุมทอ้งถิน รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี 
   .  การตงัศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 
   .  การเผยแพร่ขอ้มูลนโยบายผลการดาํเนินงาน ประกาศการจดัซือจดัจา้งใหค้นในชุมชนทราบ 
   .  ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมแกไ้ขปัญหาการทุจริตคอรัปชนั 
   .  ส่งเสริมและพฒันาจิตสาํนึกและจรรยาบรรณใหก้บัผูป้ฏิบติังานของ อบต. 

. การบริหาร งานเพือใหเ้กิดผลสมัฤทธิต่อภารกิจ 
    2.1 ใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมในการคดัเลือกผูแ้ทนประชาคมเป็นคณะกรรมการพฒันาชุมชน 
   .  นาํโครงการ/กิจกรรมทีเป็นขอ้เสนอแนะของประชาคมทอ้งถินหรือแผนชุมชนบรรจุในแผนพฒันาสามปี 
    2.3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี 
    2.4 จดัทาํรายงานการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  

3. การบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจ 
    3.1 มีการวางระบบควบคุมภายในแต่ละฝ่ายงาน มีคาํสงัแบ่งงานรับผิดชอบอยา่งชดัเจน 
    3.2 ดาํเนินงานตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัทีกาํหนดไว ้
    3.3 มีการควบคุมการจดัซือจดัจา้งอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
    5.1 การปรับปรุงขนัตอน ระยะเวลาการรับชาํระภาษีโรงเรือนและทีดิน ภาษีบาํรุงทอ้งทีภาษีป้าย โดยกาํหนดใหเ้จา้หนา้ทีจดัเกบ็ ณ  
           จุดเดียวกนั    
    5.2  มีกล่อง / ตูรั้บความคิดเห็นและ  มีแบบฟอร์มคาํร้องต่างๆ  
    5.  กรณีมีขอ้ร้องเรียน เมือไดด้าํเนินการแลว้เสร็จจะแจง้ผล เป็นหนงัสือใหป้ระชาชนรับทราบภายใน 15 วนั 

6. การประเมินผลการปฏิบติังาน 
    6.1 พฒันาบุคลากรในทุกระดบัโดยจดัการอบรมเอง 
    6.2 ส่งเสริมการเขา้รับอบรมทงัในและนอกสถานที หรือใหผู้เ้ชียวชาญภายนอกเป็นวิทยากร 
    6.  ศึกษาดูงานหน่วยงานอืนภายในประเทศ 
    6.4 ประเมินความพึงพอใจของคนในชุมชนและนาํผลการประเมินมาเป็นแนวทางแกไ้ขปรับปรุงพฒันา 

4. การลดขนัตอนการปฏิบติังาน 
4.1 มอบอาํนาจตดัสินใจในการพิจารณาการสงั การอนุญาต การอนุมติั หรือปฏิบติัราชการในเรืองทีใหบ้ริการแก่คนในชุมชน 

     4.2 มีแผนภูมิแสดงขนัตอน ระยะเวลา การปฏิบติังานในแต่ละจุดบริการคนในชุมชน 
     4.  ใหบ้ริการคนในชุมชน ในลกัษณะศนูยบ์ริการ มีเจา้หนา้ทีประจาํเฉพาะเรืองให้บริการ 
    4.4 เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ขนัตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการ โดยทาํประกาศ /คาํสงั ประชาสมัพนัธ์ทางวิทยุกระจาย เสียง/เสียง 
          ตามสาย และผา่นทางเวบ็ไซดข์องอบต.    



 

 

บทท ี6 
การพฒันารูปแบบการบริหารจัดการทดีีขององค์การบริหารส่วนตําบล 

เพอืพฒันาชุมชนในพนืทภีาคตะวนัตก 
 

 จากการศึกษาวิธีปฏิบติัทีเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนตาํบลในบทที 5 ขนัตอน
ต่อไป เป็นการพฒันา (development: D1) คือการออกแบบและพฒันา (Design and Development: 

D&D) โดยการสร้างรูปแบบและตรวจสอบรูปแบบ ดว้ยการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ไดข้องรูปแบบ การนาํเสนอการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบล
เพือพฒันาชุมชน เสนอโดยตอบวตัถุประสงคข์อ้ที 3 มีรายละเอียดดงันี 

ขนัตอนที 1 ผลการออกแบบรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลเพือพฒันาชุมนในพืนทีภาคตะวนัตก 

ขนัตอนที 2 การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมนในพืนทีภาคตะวนัตก 

 

ขนัตอนท ี1 ผลการออกแบบรูปแบบการบริหารจัดการทดีีขององค์การบริหารส่วนตําบล 
เพอืพฒันาชุมนในพนืทภีาคตะวนัตก 

 
จากการศึกษาข้อมูลการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลและศึกษา

เอกสารแผนยุทธศาสตร์การพฒันา แผนพฒันาตาํบลสามปีและผลการดาํเนินงาน พบวา่แนวทางการ
ดาํเนินงานการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทงั 4 แห่ง บริหารจดัการตามพระราช
กฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ. 2546 ไดแ้ก่ 1)การบริหารงาน
เพือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 2)การบริหารงานเพือให้เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจ  3) การ
บริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจ  4) การลดขนัตอนการปฏิบติังาน 5) 
การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และ 6) การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน  ซึงสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารจดัการทีดีของสํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพล
เรือนคือหลกัการพืนฐาน 6 ประการประกอบด้วย 1) หลกันิติธรรม 2) หลกัคุณธรรม 3) หลกัการมี
ส่วนร่วม 4) หลกัความโปร่งใส 5) หลกัความรับผิดชอบ และ 6) หลกัความคุม้ค่า  รวมถึงการศึกษา
เงือนไขความสาํเร็จของการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ซึงผลการศึกษานนัผูว้ิจยั
ไดน้าํมาสังเคราะห์เป็นร่างรูปแบบการวิจยั โดยมีกระบวนการทีมาของรูปแบบการบริหารจดัการทีดี
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ขององค์การบริหารส่วนตาํบล คือ จากการทีองค์การบริหารส่วนตาํบลนนัใช้รูปแบบบริหารจดัการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  พ .ศ .  2546 
ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบ และรูปแบบการบริหารจัดการทีดีของสํานักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ โดยรูปแบบทงัสองมีความสอดคลอ้งกนั  ซึงนายก
ของแต่ละองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใชห้ลกัการดงักล่าวบริหารจดัการงานขององคก์รมาตงัแต่ปี 2546 
เป็นตน้มา ถา้บริหารงานโดยใช้หลกัการบริหารดงักล่าวอย่างต่อเนืองก็จะทาํให้ชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลมีความเขม้แข็งและไดรั้บการพฒันาอยูเ่สมอ แต่เนืองจากโลกมีการเปลียนแปลงไป
อยา่งรวดเร็ว  ดงันนัหลกัการบริหารดงักล่าวควรไดรั้บการพฒันาเพือให้เหมาะสมต่อการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลในยุคปัจจุบนัเพือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิงขึน  โดย
รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 
ผูว้ิจยัออกแบบโดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลทีมีการปฏิบติัทีเป็นเลิศ  (Best Practice) มาเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบ โดยเป็นรูปแบบทีมี
ลกัษณะเป็นแผนผงั (Schematic Models) และผสมผสานดว้ยรูปแบบเชิงภาษา (Semantic Models) ทีอธิบาย
ความหมายหรือใหค้วามหมายประกอบ โดยผูว้จิยัจะนาํแนวคิดต่างๆ จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง
มาผสมผสานกบัหลกัการบริหารจดัการทีดีและเงือนไขความสําเร็จของการบริหารจดัการทีดีของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลทีไดจ้ากการศึกษา นาํมาออกแบบเป็นรูปแบบการบริหารจดัการทีดีของ
องค์การบริหารส่วนตาํบล ซึงองค์ประกอบของการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบล
เพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก ดงันี 

 

1.   ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ (WE = Wise Executive)  

      จากแนวคิดงานพฒันาชุมชน กล่าวว่า คนเป็นปัจจยัทีสําคญัปัจจยัหนึงทีทาํให้การ
พฒันาชุมชนประสบความสําเร็จ ซึงคนในทีนีประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ผูน้าํชุมชน ผูป้ฏิบติังาน รวมถึง
คนในชุมชน และจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั การสังเคราะห์จากเอกสารพบวา่ การพฒันาชุมชน
นนัตอ้งเชือมนัในศกัยภาพหรือพลงัความสามารถของคน เพราะการดาํรงอยู่หรือการล่มสลายของ
ชุมชน การพฒันาหรือการเสือมถอยของชุมชน ขึนอยู่กบัคนในชุมชนเป็นสําคญั (โกวิทย ์พวงงาม, 
2553) จึงตอ้งให้คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาดว้ยการพฒันาคนให้มีศกัยภาพในการพฒันาตนเอง
และชุมชน ร่วมกนัสร้างมาตรฐานในการดาํรงชีวิตหรือมีคุณภาพชีวิตทีดี มีความพร้อมทีจะพฒันา
ชุมชนของตนเอง  โดยเฉพาะผูน้าํหรือผูบ้ริหารเป็นปัจจยัสําคญัทีสุดในการพฒันา  ดงันนั ผูน้าํทีจะ
เป็นผูบ้ริหารทีดี เป็นผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ ประกอบดว้ย 

1. มีวสิัยทศัน์ทีกวา้งไกล 



198 

2. มีคุณธรรม มีความเป็นกลาง และ มีความซือสัตย ์ 
3. เป็นตวัอยา่งทีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
4. มีความเขา้ใจแนวทางการปฏิบติังาน กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ  
5. สามารถทาํงานประสานกบัฝ่ายขา้ราชการพนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี   
6. มีความเป็นกนัเองกบัคนในชุมชน เพือใหค้นในชุมชน เกิดความไวว้างใจ และเห็น

ความจริงใจของผูน้าํ 
ซึงผูน้าํทีจะเป็นผูบ้ริหารทีดีนนั ตอ้งมีวิสัยทศัน์ทีกวา้งไกล มีคุณธรรม มีความเป็นกลาง 

และ มีความซือสัตย ์เป็นตวัอย่างทีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นผูน้าํทีมีความรู้ ตลอดจนมีความเขา้ใจ
แนวทางการปฏิบติังาน กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ จากทีกล่าวมาสอดคลอ้งแนวคิดธรรมาภิบาลดา้น
นิติธรรม และ  คุณธรรม ซึงผู ้นํานักบริหารทีรอบรู้  ควรจะปฏิบัติและนําหลักการทัง 2 มาใช้
บริหารงาน และยงัสอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของคุณวินยั มงคลรัตนาสิทธิ ปลดัองค์การบริหารส่วน
ตาํบลทุ่งกระพงัโหม ทีเล่าให้ฟังเกียวกบัการเป็นผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ ควรมีวิสัยทศัน์ทีกวา้งไกล 
และเป็นแบบอยา่งทีดี ดงัวา่ 

 

 “...ให้ความสําคัญกับ คน หรือบุคลากรมากทีสุด เพราะ คน 
เป็นปัจจัยสําคัญของความสําเร็จ คน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ในทีนี
หมายถึง ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และประชาชน ซึงผู้บริหารต้องมีคุณธรรม มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจ มีความซือสัตย์ และเป็นผู้นาํทีดีมีความรู้ 
เป็นตัวอย่างทีดีให้แก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา ซึงหากผู้บริหารมีคุณสมบัติทีดี
เหล่านีกจ็ะเป็นส่วนหนึงในการผลักดันให้องค์กรประสบความสําเร็จได้..”
(คุณวนิยั มงคลรัตนาสิทธิ, 2556) 

 

         และคุณอุกฤษฏ์ยศ ตรีสุคนธ์ ยงักล่าวเสริมอีกวา่ผูบ้ริหารทีดีตอ้งมีความเป็นกลางและมี
คุณธรรมอยา่งมาก ยดึหลกัความถูกตอ้งรวมทงัทาํใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง ดงัวา่ 

 
“มีความเป็นกลางและมีคุณธรรมเป็นอย่างมาก นายกยึดหลัก

ความถูกต้องและทําให้เห็นเป็นตัวอย่างทีดีในการบริหารงานเสมอ 
ผู้บริหารจะใกล้ชิดพนักงานและประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น กินข้าว
ด้วยกัน พยายามบริหารงานอย่างไม่มีช่องว่าง เท่าเทียมเสมอกัน” (คุณ
อุกฤษฏย์ศ ตรีสุคนธ์, 2556) 
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ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ ตอ้งสามารถทาํงานประสานกบัผูป้ฏิบติังานขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลไดเ้ป็นอยา่งดี  ซึงสอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของคุณสุรีย ์คณิตจินดา รองปลดัองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลรัวใหญ่ เกียวกบั ผูบ้ริหารทีเป็นขา้ราชการการเมืองตอ้งทาํงานประสานกบัขา้ราชการ
พนกังานได ้ดงัวา่ 

 

“ ผู้บริหารทีมาจากการเลือกตังควรจะทาํงานประสานกับฝ่าย
ข้าราชการประจาํได้ จะทาํให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ลืนไหล” (คุณ
สุรีย ์คณิตจินดา, 2556) 

 
 ส่วนความเป็นกนัเองกับชาวบ้าน เพือให้ชาวบา้นเกิดความไวว้างใจ และเห็นความ
จริงใจของผูน้าํนนั สอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของคุณพจนีย ์ ครุฑวงศ์ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
หนองไผ่ ในฐานะทีเป็นผูป้ระสานหลกัในการบริหารจดัการทีดี ก็มีความเห็นวา่ควรสร้างความเป็น
กนัเองกบัคนในชุมชน เพือใหค้นในชุมชน เห็นความจริงใจ ดงัวา่ 
 

 “เราจะลงไปคุยกับชาวบ้านเพือให้เกิดความเป็นกันเอง และ
ความไว้เนือเชือใจ จนทราบความต้องการของชาวบ้าน ทาํให้มองเห็น
ปัญหาและภาพกว้างในการทีจะดําเนินการหรือพัฒนาเพือให้ทันกับ
สถานการณ์ทีเกิดขึนและเปลียนแปลงไป” (คุณพจนีย ์ ครุฑวงศ,์ 2556) 

 

 และสอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของคุณประกอบ กรรณะ ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุข
มูลฐาน ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ เกียวกบั ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ ตอ้งเป็นคนในชุมชนมี
ความเป็นกนัเองกบัคนในชุมชน ดงัวา่ 
 

“ส่วนหนึงเป็นเพราะผู้บริหารหรือนายกอบต. เป็นคนใน
ชุมชนโดยกาํเนิด จึงทําให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยดีเพราะคนใน
ชุมชนเท่านันทีจะรู้จักชุมชนดีทีสุด ทังรู้จุดแขง็ จุดอ่อน และรู้ปัญหาของ
ชุมชนเป็นอย่างดี ความเป็นกันเอง ไม่ถือตัว วางตัวใกล้ชิดกับประชาชน 
ทาํให้เป็นทียอมรับนับถือ เชือใจ และได้รับความไว้วางใจจากคนในชุมชน 
การทาํงานจึงเป็นไปอย่างราบรืน” (คุณประกอบ กรรณะ, 2556) 
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 สําหรับองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ ผูบ้ริหารจะให้ความสําคญัในเรืองของการ
บริการประชาชนโดยใหบ้ริการคนในชุมชน อยา่งมีความเท่าเทียมกนั แต่ทงันีตอ้งคาํนึงถึงความสําคญั
กบังานเป็นหลกั สอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของคุณประธาน สงวนรัตน์ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
หนองออ้ เกียวกบัการใหก้ารบริการแก่คนในชุมชน ดงัวา่ 

 

    “มีความเท่าเทียมกันในการให้การบริการ แต่ทังนีก็ต้อง
คาํนึงถึงความสําคัญของเรืองงานเป็นหลัก เช่น เรืองทีจาํเป็นทีเร่งด่วนก็
ต้องได้รับการบริการก่อน แต่ถ้าในเรืองเดียวกันกต้็องให้บริการตามลาํดับ
ก่อนหลัง อบต. ทีนีมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนเป็นอย่างมาก อบต. ถือ
ว่าเป็นหน่วยงานทีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากทีสุด ความสัมพันธ์
ระหว่างอบต. กับชุมชนจึงเป็นเหมือนเครือญาติ มีการช่วยเหลือเกือกูลกัน
ดุจญาติสนิท บริการด้วยนาํใจเป็นหลัก ซึงเป็นจุดเด่นของสังคมชนบทที
ชุมชนมีความผูกพัน เป็นกันเองจึงถือว่าเป็นจุดเด่นของการทาํงานอบต. 
ด้วย” (คุณประธาน สงวนรัตน์, 2556) 

 
อีกทงัสอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของคุณอนุชา กุลดิลก คุณกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่ง

กระพงัโหม เกียวกบัการใหก้ารบริการแก่คนในชุมชน ดงัวา่  
 

“มีความเท่าเทียมกันในการให้บริการเสมอ โดยยึดหลักการ
ดูแลพนักงานและประชาชนในชุมชนเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน 
ให้บริการประชาชนทุกคน ทุกระดับเท่าเทียมเสมอกัน แต่ถ้าหากใครมี
เรืองเดือดร้อนอะไรให้มาแจ้งได้ตลอดเวลา อบต. จะให้การช่วยเหลือตาม
เหตุผล ตามความจาํเป็นทีเร่งด่วนในระดับทีแตกต่างกัน แต่ให้บริการอย่าง
เท่าเทียมไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก หรือเลือกให้บริการตามความชอบใจ”
(คุณอนุชา กุลดิลก, 2556) 

 
สรุปไดว้่า คนในชุมชน เป็นปัจจยัสําคญัของการพฒันาชุมชนให้มีความเขม้แข็งและ

กา้วหนา้โดยเฉพาะผูน้าํทีความรู้ เป็นองคป์ระกอบทีสําคญัอนัดบัแรกของการการพฒันาชุมชน ผูน้าํที
มีความรู้ตอ้งมีวิสัยทศัน์ทีกวา้งไกล มีคุณธรรม มีความเป็นกลาง และ มีความซือสัตย์ ตลอดจนเป็น
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แบบอยา่งทีดีแก่คนในชุมชน ผูน้าํทีความรู้ ควรนาํหลกัการนิติธรรม และหลกัคุณธรรม มาใชใ้นการ
บริหารจดัการองค์การบริหารส่วนตาํบลเพือให้ชุมชนมีเสถียรภาพอยูอ่ย่างสงบสุขเป็นชุมชนทีน่าอยู ่
และบริหารจดัการดว้ยความโปร่งใส เกิดความพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย 
 

    2. ความพึงพอใจ โปร่งใส เปิดเผย  (ST = Satisfied Transparency) 

 จากแนวคิดของ(สํานักงาน ก.พ.ร., 2552) เกียวกบัการส่งเสริมการกาํกบัดูแลองค์กร
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีด้านหลักความโปร่งใส การ
บริหารงานทงัภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความโปร่งใสนนัเป็นหลกัการทีมีความสําคญัเป็นอยา่งยิง  
การทาํให้ชุมชนเป็นสังคมทีเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดโ้ดยการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการทาํงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารหรือ
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก ตลอดจนมีกระบวนการ
ตรวจสอบทีมีประสิทธิภาพ และจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั พบวา่ผูบ้ริหารให้ความสําคญักบั
การปฏิบติังานทีสามารถตรวจสอบได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลให้คนในชุมชน ทราบทุกครังโดยผา่นเวที
ประชาคม คนในชุมชน รับขอ้มูลข่าวสารได้อย่างเสรี รับรู้การปฏิบติังานขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลทุกขนัตอนในการดาํเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ จะมีความโปร่งใส เป็นเรืองทีองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลทุกแห่งตอ้งคาํนึงถึงและใหค้วามสาํคญัเป็นหลกัในการบริหารงานเพือให้เกิดประสิทธิภาพ 
และความพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย สร้างความไวว้างใจซึงกนัและกนัของคนในชุมชนโดยปรับปรุงกลไก
การทาํงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหมี้ความพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย มีความโปร่งใส  เปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารทีเป็นประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมาดว้ยภาษาทีเขา้ใจง่าย และมีกระบวนการให้ความพึงพอใจ
แก่ทุกฝ่าย ตรวจสอบได ้ซึงสอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของคุณประธาน สงวนรัตน์ เกียวกบั การเปิดเผย
ขอ้มูลใหค้นในชุมชนไดรั้บรู้ มีการประชาสัมพนัธ์ เสียงตามสายประกาศวา่มีการทาํโครงการอะไรอยู ่
ดงัวา่ 

 
“มีแผนผัง มีแผ่นพับ มีรถประกาศตามหมู่ บ้านมีการเปิดเผย

ข้อมูลให้ชาวบ้านรับรู้ มีการประกาศเสียงตามสายว่ามีการทําโครงการ
อะไรบ้าง แล้วก็จะรับรู้อีกทีตอนผลสําเร็จออกมาแล้ว เช่น การสร้างถนน 
เมือเสร็จก็จะมีชาวบ้านทีเป็นตัวแทนหมู่ละ  คนมาตรวจรับงานด้วย ซึง
ตัวแทนชาวบ้านก็จะเป็นคนทีชาวบ้านไว้วางใจได้” (คุณประธาน สงวน
รัตน์, 2556) 
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ซึงสอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของคุณประกอบ กรรณะ  ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุข
มูลฐาน องค์การบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ เกียวกบั การปิดประกาศแผนผงัโครงสร้างหน้าทีความ
รับผดิชอบ ดงัวา่ 

 
“มีการปิดประกาศแผนผังโครงสร้างหน้าทีความรับผิดชอบ

อย่างชัดเจน โดยปิดประกาศไว้ในทีทําการอบต . ทีประชาชนสามารถ
มองเห็นได้เวลาเข้าไปติดต่อราชการ” (คุณประกอบ กรรณะ  , 2556) 

 
นอกจากนี คุณยุวรินทร์ ลิขิตธนานนัท์ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ 4 ตาํบลทุ่งกระพงัโหม เล่า

ใหฟั้งเกียวกบั เรืองความพึงพอใจ ความโปร่งใสขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีการชีแจง มีประกาศ 
มี การประชาสัมพนัธ์เกียวกบัระบบการตรวจสอบภายในใหค้นในชุมชนรับทราบ ดงัวา่ 

 

“ทางองค์การบริหารส่วนตาํบลได้มีการชีแจง  แจ้ง ประกาศ 
และโฆษณาประชาสัมพันธ์เกียวกับระบบการตรวจสอบภายในให้
ประชาชนรับทราบ โดยมีการชีแจงเป็นหนังสือและแจกให้ผู้นาํแต่ละ
ชุมชนนาํไปติดประกาศ และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนได้
ทราบ และสามารถตรวจสอบ ชีแจงถึงความสงสัยทีต้องการทราบ”      
(คุณยวุรินทร์ ลิขิตธนานนัท,์ 2556) 

 

ดา้นความโปร่งใส ยงัพบอีกวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่ง มีวิธีการดาํเนินการ
ดา้นความโปร่งใสทีคล้ายคลึงกนั เช่นมีการแจง้ การประกาศ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์เกียวกบั
ระบบการตรวจสอบภายในให้คนในชุมชนรับทราบ   มีป้ายประกาศบอก ให้คนในชุมชนรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร มีการปิดประกาศแผนผงัโครงสร้างหนา้ทีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน วา่ใครตาํแหน่งใด ทาํ
หน้าทีอะไร มีหนังสือชีแจงบอกสมาชิกโดยทางสภาจะมีการเรียกมาประชุมทุกๆ  เดือน เป็นตน้  
นอกจากนี องค์การบริหารส่วนตาํบลมีการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมรับรู้ในการ
ทาํงานของเจา้หนา้ทีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีกดว้ยเพือแสดงถึงการทาํงานทีโปร่งใส 

การบริหารงานพสัดุและการเงิน องค์การบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่ง มีระบบการ
บริหารงานพสัดุและการเงินทีเขม้งวดรัดกุมเพราะองค์การบริหารส่วนตาํบลมีการปฏิบติังานตาม
กฎระเบียบ  มท.ว่าด้วยการพัสดุฯ  มีการจัดทํารายงานขออนุมัติจัดซือจัดจ้าง มีคําสังแต่งตัง
คณะกรรมการการจดัหาพสัดุ หนงัสือส่งประกาศ และสัญญาการจดัซือจา้ง  มีการส่งประกาศและ
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เอกสารการสอบราคา ประกวดราคา ไปเผยแพร่ตามหลกัเกณฑที์ระเบียบกาํหนด มีการเผยแพร่ผลการ
จดัซือจดัจา้งของแต่ละโครงการให้คนในชุมชนทราบ ดงับอกคาํเล่าของคุณอนุชา กุลดิลก นายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม เกียวกบั การบริหารงานพสัดุและการเงินทีเขม้งวด ดงัวา่ 

 

“มีระบบทีรัดกุม เข้มงวด มีโครงการใดก็ต้องเสนอขึนมา
เพือให้ผู้บริหารพิจารณาอย่างรัดกุม ถูกต้องตามขันตอน และจะพิจารณา
ตามความจาํเป็น ตามความต้องการของประชาชนเป็นหลัก” (คุณอนุชา กุล
ดิลก, 2556) 

 
และยงัสอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของคุณวินยั คงเทียม ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ตาํบลรัวใหญ่ เกียวกบั การบริหารงานพสัดุและการเงินทีเขม้งวด ดงัวา่ 
 

“มีรายงานรายรับ-รายจ่าย แจ้งข้อมูลให้ทราบค่อนข้างรัดกุม 
มีหนังสือชีแจงบอกสมาชิกโดยทางสภาจะมีการเรียกมาประชุมทุก  เดือน 
มีการพูด สรุป ให้กรรมการ ผู้ใหญ่บ้าน กาํนัน แต่ละหมู่ รับทราบ” (คุณ
วนิยั คงเทียม, 2556) 

 
สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ ความโปร่งใส เปิดเผยขอ้มูล ก็เป็นองคป์ระกอบทีความสําคญั 

ทีทุกหน่วยงานควรจะตอ้งมีและทุกคนตอ้งปฏิบติัดว้ยความเต็มใจ เพราะเป็นการป้องกนัการทุจริต
คอรัปชนั ดว้ยการทาํงานทีสามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารให้คนในชุมชนทราบใน
ทุกเรืองๆ ไม่ว่าจะเป็นเรืองขนัตอนการทาํงานของอบต. การจดัทาํแผนพฒันาสามปี มีป้ายประกาศ
บอก ให้คนในชุมชนรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร มีการปิดประกาศแผนผงัโครงสร้างหน้าทีความรับผิดชอบ
อยา่งชดัเจน 
 

   3.  ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ (B = Best Supporter)  
 นอกจากจะมีผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ ตามองค์ประกอบขอ้ที 1 แลว้  ผูป้ฏิบติัการ/ผูต้าม/
ผูส้นบัสนุน หรือ คนในชุมชน ก็สาํคญัไม่นอ้ยไปกวา่กนั เพราะผูส้นบัสนุนก็เป็นคนในชุมชนทีสําคญั
ดว้ยเช่นกนั   ผูป้ฏิบติัการ/ผูต้าม/ผูส้นบัสนุน หรือ คนในชุมชน ไดแ้ก่ เจา้หนา้ทีองค์การบริหารส่วน
ตาํบล ผูน้าํชุมชนและคนในชุมชน ผูรั้บบริการ รวมทงัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทีมีจิตอาสาร่วมกนัในการ
พฒันาชุมชน ทีมีความตงัใจในการทาํงาน จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัพบวา่ คนมีส่วนสําคญัใน
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การพฒันาชุมชน นอกจากจะมีผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ แลว้ เจา้หนา้ที/ผูป้ฏิบติังานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลหรือคนในชุมชน ก็ตอ้งเป็นผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศดว้ย ซึงรวมแลว้ก็คือคนในชุมชนนนัเอง
ทีจะมีส่วนช่วยพฒันาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เพราะเป็นคนในพืนทีจึงทราบปัญหาและความ
ตอ้งการของชุมชนดีทีสุด  สามารถตอบสนองตามความตอ้งการของคนในชุมชน ได้ เต็มใจทีจะ
ปฏิบติัตามเพือชุมชนของตวัเอง เวลามีกิจกรรมก็ช่วยกนัทาํ เพราะกิจกรรมเหล่านนัช่วยส่งเสริมและ
พฒันาชุมชนให้เจริญมนัคง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึน ดงันนั ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ 
ประกอบดว้ย 

  1. มีคุณธรรม มีความตงัใจและทุ่มเทในการทาํงาน 

  2. มีความเขา้ใจเป้าหมายและวสิัยทศัน์ขององคก์ร 

  3. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ เพือนาํความรู้มาพฒันาต่อยอดงาน 

  4. มีความซือสัตยสุ์จริต 
ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ ควรมีคุณธรรม มีความตงัใจและทุ่มเทในการทาํงาน มีความเขา้ใจ

เป้าหมายและวิสัยทศัน์ขององค์กร มีความซือสัตยสุ์จริต ซึงสอดคล้องกับคาํบอกเล่าของคุณวินัย 
มงคลรัตนสิทธิ ทีเล่าใหฟั้งเกียวกบัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที ดงัวา่ 

 

“...ผู้ปฏิบัติ กต้็องมีคุณธรรม มีความทุ่มเท เข้าใจเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ขององค์กร และพร้อมทีจะทาํงานเพือองค์กรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
และประชาชนในชุมชน ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับการดาํเนินงานของอบต . 
ด้วย เพราะถ้าอบต. ไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน อบต. ก็ไม่สามารถ
ดาํเนินงานได้ และหากอบต. ไม่ให้ความร่วมมือกับชุมชน ชุมชนก็จะไม่
สามารถพัฒนาได้เช่นกัน” (คุณวนิยั มงคลรัตนสิทธิ, 2556) 

 
และสอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของคุณประกอบ กรรณะ เกียวกบั ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ 

ควรมีความซือสัตย ์มีจิตอาสา ทาํงานดว้ยความตงัใจ ดงัวา่ 
 

“ข้าราชการทุกคนในอบต. ล้วนปฏิบัติหน้าทีด้วยความซือสัตย์
สุจริต มีความบริสุทธิยุติธรรมดี และจะเห็นได้ว่าอบต. ทุกคนทํางานใน
หน้าทีด้วยความเตม็ใจ ให้การบริการและดูแลประชาชนอย่างเตม็ทีด้วยใจที
รักการบริการและมีจิตอาสาอย่างแท้จริง” (คุณประกอบ กรรณะ, 2556) 
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          ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ ควรมีจรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยู่
ใตบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน ต่อคนในชุมชนและสังคม ตามหลกัคุณธรรมดว้ย  นอกจากนีองค์การ
บริหารส่วนตาํบลมีการส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติังานและเจา้หน้าทีได้รับการศึกษาทีสูงขึนเพือจะได้นาํ
ความรู้มาพฒันาชุมชนต่อไป และจากการสัมภาษณ์คุณวินยั คงเทียม ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลรัวใหญ่ เล่าให้ฟังว่าเจา้หน้าทีขององค์การบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ มีความตงัใจทาํงาน
และทุ่มเทในการทาํงานมาก ดงัวา่ 

 

“ คุ้ม เหมาะสมแล้ว   เด็กทีนีมีการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนต่อ  และ
สามารถนาํความรู้มาพัฒนาต่อยอดในทีทาํงานได้ คิดว่าอบต. และเจ้าหน้าที
ทาํงานคุ้มค่ากับผลตอบแทน และดูเหมือนจะทาํเกินหน้าทีและค่าตอบแทน
เสียด้วยซํา เพราะอบต. และเจ้าหน้าทีทุกคนทาํงานด้วยใจรักจริงๆ” (คุณ
วนิยั คงเทียม, 2556) 

 

สรุปไดว้่า คนในชุมชน เป็นปัจจยัสําคญัของการพฒันาชุมชนให้มีความเขม้แข็งและ
ก้าวหน้าต่อไป ผูส้นับสนุนทีเป็นเลิศต้องมีความรู้ความเขา้ใจในเป้าหมายของและวิสัยทศัน์ของ
องคก์ร มีคุณธรรม มีความซือสัตย ์มีความทุ่มเทในการทาํงาน  รวมถึงการให้การบริการแก่ประชาชน
ตอ้งมีความเท่าเทียมกนัดว้ย เสมอภาคกนั เตม็ใจทีจะใหก้ารบริการแก่ประชาชน 

 

 4. การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั (E = Education and Learning by Action) 

        จากแนวคิดงานพฒันาชุมชนของสนธยา พลศรี (2548) กล่าวว่า องค์การบริหารส่วน
ตาํบล สามารถเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ คือเป็นการศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติัในการพฒันา
ชุมชนให้มีความเขม้แข็งและยงัยืน สามารถเลียงตวัเองไดใ้นอนาคต และให้ประชาชนพึงตนเองได ้
ซึงการศึกษาและเรียนรู้ประเภทนีมีความสําคญัและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคนและพฒันาชุมชน 
เพราะการศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั  เป็นการศึกษาและเรียนรู้ในลกัษณะของกลุ่มย่อยทีมีการนาํ
ปัญหาทีชุมชนสนใจและมีผลกระทบต่อชุมชนมาเขา้สู่กระบวนการแกปั้ญหาและการพฒันาแนวทาง
แกปั้ญหา และนาํไปลงมือปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาจริง โดยลกัษณะของการศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั 
เป็นการศึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการทาํงาน  เป็นการศึกษาและเรียนรู้โดยการ
แลกเปลียนประสบการณ์กบัผูอื้น และ เป็นการศึกษาและเรียนรู้โดยใหผู้ร่้วมงานวจิารณ์และแนะนาํ 

จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัพบวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตอ้งการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนจึงไดส้นบัสนุนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้กบัคนในชุมชน เพือให้ทาํเป็นอาชีพ
เสริมหรืออาชีพหลกัได ้ซึงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่ มีกิจกรรม/โครงการหลายโครงการ ที
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เป็นกิจกรรมจากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และจากการแลกเปลียนประสบการณ์กบัผูอื้น อาทิ 
โครงการปลูกต้นกล้า โรงเรียนสีขาว ซึงกิจกรรมเหล่านีได้นําแบบอย่างมาจากโครงการของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี  กิจกรรมทีเด่นของ
องค์การบริหารส่วนตาํบล คือโครงการดา้นพฒันาคุณภาพชีวิต คือการส่งเสริมอาชีพ มีการจดัอบรม
ให้ความรู้แก่ชาวบา้น เพือนาํไปเป็นอาชีพหลกั หรืออาชีพเสริมได ้นอกเหนือจากอาชีพการเกษตร 
เพือให้คนในชุมชนมีรายได้และมีงานทาํ ซึงส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทาํให้เกิดการ
พฒันาชุมชนอยา่งต่อเนืองและยงัยนื โดยมีผูรั้บผดิชอบในแต่ละกิจกรรม ดงันี 

1.  คุณประสาน     ศิริมวั   แกนนาํกลุ่มเข่งปลาทู  หมู่ที 1 
2.  คุณทบัทิม        กลัป์ปะ แกนนาํกลุ่มเยบ็ผา้โหล  หมู่ที 2 

3.  คุณทว ี ชูศรี  แกนนาํกลุ่มนาํฝาง  หมู่ที 3 

4.  คุณสวา่ง บุตรดี แกนนาํกลุ่มทาํนาํพริก  หมู่ที 4 

5. คุณนาํคา้ง บวับาน แกนนาํกลุ่มทาํนาํยาลา้งจาน หมู่ที 4 

6.  คุณกมลลกัษณ์ พวงมาลยั แกนนาํกลุ่มผลิตภณัฑส์มุนไพร หมู่ที 5 

7.  คุณอรชร ศิริมวั แกนนาํกลุ่มปักถกัร้อย   หมู่ที 6 

        นอกจากนี บรรยากาศในการทาํงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ผูบ้ริหารมีความเป็น
กนัเองกบัทุกคนและเจา้หนา้ทีทุกฝ่าย ซึงทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั โดยใชกิ้จกรรม/โครงการ
เป็นตวัเชือมโยงระหวา่งเจา้หนา้ทีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลกบัประชาชน ให้เรียนรู้ทาํกิจกรรม/
โครงการร่วมกนัโดยแต่ละกิจกรรม/โครงการนนัก็เพือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนเป็น
หลกั และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน เป็นคลงัความรู้ดา้นภูมิปัญญา ประเพณี และวิถีชีวิต
ของชุมชน มีปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถินให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ และมีเวที
ประชาคมในการแลกเปลียนเรียนรู้ แลกเปลียนความคิดเห็นของคนในชุมชนเพือพฒันาความรู้ 
ความคิด และทกัษะทีใชใ้นการดาํเนินชีวิตเพือพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดียงิขึน ซึงสอดคลอ้งกบัคาํบอก
เล่าของคุณพจนีย ์ครุฑวงศ ์ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่เกียวกบั การเรียนรู้จากการทาํงาน 
ดงัวา่ 
 

“อบต .  เราพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้จริง  และแลกเปลียน
ประสบการณ์จากผู้ อืน ส่งเสริมด้านภูมิปัญญาท้องถิน และวิถีชีวิตของ
ชุมชน เพือให้ชาวบ้านมีความรู้และนาํไปใช้ในการดาํเนินชีวิต ฝึกอาชีพ
เสริม โดยส่งเสริมอาชีพ หมู่  6 ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน ทีนีมีท่อ 
ปตท. ผ่าน เขาเลยให้งบทาํถุงมือ ทีโรงเรียนก็มีปลูกเห็ด หมู่  3 เยบ็กระเป๋า 
ทาํรองเท้า หมู่  2 ปลูกหน่อไม้ฝรัง ค่าครองชีพรวยสุด หมู่  5 นาํฝาง(นาํ
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สมนุไพร) โรงเรียนบ้านหนองไผ่เราจะสอนเรืองเศรษฐกิจพอเพียง ชาวบ้าน
กท็าํแชมพูสมนุไพร หมู่ 4 ทาํปุ๋ย ได้ทุนจากไจก้า ทาํนาํหยด คุณกจะดึงพวก
พัฒนาชุมชนมาช่วย หมอดินหมู่ บ้าน สารวัตรช่าง อสม. สตรีแม่บ้าน  มี
ปราชญ์ชาวบ้าน คือทุกโรงเรียนจะมีต้นไม้ แล้วจะมีคนเฒ่าคนแก่มาเล่า
เรืองราวของต้นไม้ให้ฟัง” (คุณพจนีย ์ครุฑวงศ,์ 2556) 

 
ส่วนกิจกรรม/โครงการ ทีคนในชุมชนสามารถศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติัดว้ยกนัจะช่วย

ส่งเสริมในการพฒันาชุมชนให้ยงัยืนและต่อเนือง องค์การบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่และองค์การ
บริหารส่วนตาํบลหนองออ้ จะมีกิจกรรม/โครงการดา้นการบริการสาธารณะทีคลา้ยคลึงกนั คือจะเนน้
การพฒันาคุณภาพชีวติและเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็ คือโครงการกองทุนหมุนเวียน  โครงการส่งเสริม
อาชีพ นอกจากนี องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองไผ่ไดน้าํโครงการพระราชดาํริมาใช้ในการเรียนรู้
และพฒันา เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ผูอื้นไดแ้ก่ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึงชาวบา้นมีความ
พึงพอใจกบัโครงการนีมาก  บางโครงการมีวิทยากรจากภายนอกชุมชนมาช่วยสอน สอดคลอ้งกบัคาํ
บอกเล่าของคุณประสาร มวัศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองไผ่ เกียวกบัการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ผูอื้น โดยมีวทิยากรภายนอกมาสอน ดงัวา่ 

 

“กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี ทาํขนมส่งออก ขนมใส่ไส้  มีวิทยากร
มาสอนและทาํการตลาดให้เป็น โดยวิทยากรทางจังหวัดส่งมา และมีการ
ส่งเสริมวิชาชีพสานแข่งปลาทู เพราะในจังหวัดมีไม้ไผ่เป็นจาํนวนมาก จะมี
ผู้ สูงอายุมาช่วยกันทาํ และสอนให้กับผู้ ด้อยโอกาส ส่วนคนอืนจะปลูกผัก 
ทาํไร่อ้อย พืชผกัสวนครัวมีพ่อค้ามารับถึงที” (คุณประสาร มวัศิริ, 2556) 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลรัวใหญ่ นําภูมิปัญญาท้องถินมาใช้ในการผลิต โดยใช้
ทรัพยากรทีมีอยูใ่นชุมชนมาทาํผลิตภณัฑ์ และยงัสามารถเป็นอาชีพเสริมให้กบัประชาชนได ้ซึงเป็น
การถ่ายทอดใหก้บัชาวบา้นสามารถนาํไปปรับใชไ้ด ้ดงัคาํบอกเล่าของคุณประกอบ กรรณะ ประธาน
อาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน เกียวกบัการนาํภูมิปัญญาทอ้งถินมาใชใ้นการผลิต ดงัวา่ 

 
“ชาวชุมชนรัวใหญ่มีอาชีพหลักตังแต่อดีตคือการทาํนา แต่ใน

ปัจจุบันนี อบต. เข้ามาให้การสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพโดยการใช้
ทรัพยากรในชุมชนทีมีอยู่มากมาย เช่น มะกรูด ดอกอัญชัญ ปะคาํดีควาย 
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ขมิน ซึงเป็นทรัพยากรและเป็นสมุนไพรทีมีอยู่ ในชุมชนมาทําผลิตภัณฑ์ 
เช่น แชมพูสระผม สบู่ นาํยาล้างจาน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน จากรุ่นพ่อรุ่น
แม่ นอกจากนียังมีการทาํขนมข้าวแต๋น นาํแตงโม นาํสมุนไพรบาํรุงร่างกาย 
ทาํให้เกิดการรวมกลุ่มทาํอาชีพเสริม ทาํให้ประชาชนมีรายได้มากขึน และ
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลง ส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ ดีขึนอย่าง
มาก” (คุณประกอบ กรรณะ, 2556) 

 

ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระพังโหม เน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เน้นเรืองสุขภาพร่างกาย เนืองจากผูสู้งอายุจะมีปัญหาขอ้เข่าเสือม  องค์การบริหารส่วน
ตาํบลทุ่งกระพงัโหมจะให้แพทยจ์ากมหาวิทยาลยัมหิดลมาดูแลการออกกาํลงักายเดือนละ 2 ครัง 
นอกจากนี ยงัมีโครงการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัหนองปลาไหล  ซึงเป็นโครงการทีไดรั้บรางวลัที 1 ของ
จงัหวดั โดยมีปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม เป็นผูรั้บผิดชอบโครงการ ซึงเป็นการ
เรียนรู้จากการทาํงานจริง และตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินการเป็นหลกัจึงจะ
สาํเร็จ และสามารถนาํไปสู่การต่อยอดเป็นนวตักรรมใหม่ๆ เพือเป็นแบบอยา่งทีดีใหแ้ก่ชุมชนอืนๆ  

 สรุปไดว้า่ การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไม่วา่จะเป็นการ
เรียนรู้แบบไหนก็ตามลว้นแลว้เป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรม/โครงการต่างๆ ทีจะเป็น
ตวัผลกัดนัในการพฒันาชุมชน กิจกรรมทีส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนเกิดการพฒันาอยา่งต่อเนือง 
มีหลายกิจกรรมทีสําคญัไดแ้ก่ โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
โครงการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัหนองปลาไหล โครงการศูนยซ่์อมสร้างเพือชุมชนและโครงการ อบต.
สัญจร 

 

5. เครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผล (NE = Network Communication with 

Effectiveness)               
    การสือสารเป็นสิงทีทาํใหทุ้กคนเขา้ใจถึงสิงทีองคก์รจะดาํเนินการร่วมกนั การสือสาร

ทีสําคัญ ได้แก่  1) สือสารเพือให้ความรู้ความเข้าใจเบืองต้น เช่น ความหมาย ความสําคัญ 
องคป์ระกอบ 2) สือสารเพือสร้างความเขา้ใจเกียวกบักระบวนการ ขนัตอนในการปฏิบติังาน ตลอดจน
เครืองมือทีจะใชใ้นเรียนรู้  3) สือสารถึงบทบาทหนา้ทีของผูบ้ริหาร และ ผูป้ฏิบติังาน  และ 4) สือสาร
เกียวกับเป้าหมายของการพฒันาชุมชน ตลอดจนอุปสรรค และปัญหาทีอาจจะพบในการพฒันา
ชุมชน (อรวรรณ  นอ้ยวฒัน์, 2556) ดงันนั การทาํงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไดน้นั
ตอ้งขึนอยูก่บัการพดูคุยกนัอยา่งใกลชิ้ดหรือแลกเปลียนความคิดกนั หรือมีการสือสารร่วมกนั ระหวา่ง
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ผูน้าํชุมชน ขา้ราชการ เจา้หนา้ที คนในชุมชน ตลอดจนหน่วยภาคเอกชน และเครือข่ายต่างๆ ถ่ายทอด
ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐมาชุมชน ในรูปแบบของการประชุมหรือพูดคุยแบบใกลชิ้ด การส่งขอ้มูล
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ท โดยใช้เครือข่ายเชือมโยงเพือความสะดวกรวดเร็วในการสือสารเป็นการ
กระตุน้ใหเ้กิดการทาํกิจกรรมร่วมกนั เพือเสริมสร้างชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็และยงัยนืต่อไป  

ดงันนั เครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผล หรือการสือสารร่วมกนั เพือให้คนในชุมชน
มีความรู้ความเขา้ใจตรงกนั เช่น มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจดัการทีดี มีความเขา้ใจ
เกียวกบักระบวนการ ขนัตอนในการปฏิบติังาน  เขา้ใจบทบาทหนา้ทีของผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังาน และ 
ภาคีเครือข่ายต่างๆ  รวมถึงการเข้าใจเป้าหมายของการพฒันาชุมชน การสือสารร่วมกันถือเป็น
องคป์ระกอบทีสําคญัมีกระบวนการเชือมโยงคนในชุมชน และองค์กรชุมชนต่างๆ ภาคีเครือข่าย เขา้
ดว้ยกนัดว้ยระบบการสือสารทีมีประสิทธิภาพ และเครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผลทาํให้เกิดการ
รวมจิตสาํนึก และจิตวญิญาณของสมาชิกในชุมชน และองคก์รชุมชนต่างๆ (สนธยา พลศรี, 2548) ให้
มีพลงัเขม้แขง็ร่วมกนัเรียนรู้ และพฒันาชุมชนจนประสบความสาํเร็จ ดงัคาํบอกเล่าของคุณพนม รางดี 
เกียวกบัลกัษณะการสือสารระหวา่งเจา้หนา้ทีกบัประชาชนในพืนที ดงัวา่ 

 
  “มีการสร้างความเป็นเจ้าของไม่ชัดเจน แต่จะใช้จิตสํานึก

ของแต่ละคน แต่เวลาประชุมประจําเดือนก็มีการพูด บอก ปลูกฝังให้
ช่วยกันดูแล” (คุณพนม รางดี, 2556) 

 

ซึงรูปแบบการสือสารมีทงัทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รูปแบบการสือสารทีเป็น
ทางการจะเป็นรูปแบบของการประชุมเพือให้ทราบบทบาทหน้าทีของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้ เสนอแนะความคิดเห็น มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบังานที
ใหบ้ริการแก่ประชาชนทราบ จดัทาํแผนพฒันา นโยบาย การดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย สอดรับกับทัศนะของคุณประกอบ กรรณะ  ประธาน
อาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน องค์การบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ เกียวกบั การสือสารระหว่างอบต.
กบัประชาชนในลกัษณะของเครือข่าย การประสานงานร่วมกนั ดงัวา่ 

 
   “อบต. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้

ในการดําเนินงานของอบต .ในรูปของคณะกรรมการอบต .  ซึงมาจาก
ประชาชนในชุมชน และอสม . ซึงจะมีการติดต่อประสานงานและร่วม
ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานกับทางอบต. อยู่ ตลอดเวลา ฉะนัน
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ประชาชนจะรับทราบการทาํงานของอบต. เสมอ” (คุณประกอบ กรรณะ, 

2556) 

 

  สอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม ซึงเป็นแกน
นาํสําคญัในการบริหารจดัการ และเป็นแรงผลกัดนัให้กบัชุมชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานร่วมกบั
อบต. เกียวกบั การสือสารระหวา่งอบต.กบัประชาชนในลกัษณะของเครือข่ายทีประชาชนมีส่วนร่วม 
ดงัวา่ 

 

  “มีการคุยกันในทีประชุมคณะกรรมการอบต .  ทุกเดือน 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและความต้องการ ซึงเราจะ
พิจารณาให้ตามความจาํเป็น” (คุณวนิยั มงคลรัตนาสิทธิ, 2556) 

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม ให้ขอ้มูลเพิมเติมอีกว่า มีการทาํ
ประชาคมตลอดเวลา มีการเสนอโครงการให้ชุมชนได้รับทราบ และสอบถามปัญหาและความ
ตอ้งการของประชาชนอยา่งสมาํเสมอ 

รูปแบบการสือสารทีไม่เป็นทางการจะเป็นการพูดคุย หรือบอกให้รู้ หรือใชโ้ทรศพัท์
หรือการใชร้ะบบสือสารผา่นคอมพิวเตอร์เพือความสะดวกรวดเร็วและคล่องตวัในการบริหารงาน ทาํ
ให้สามารถแกปั้ญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างรวดเร็ว สือสารกนัระหวา่ง
ผูน้าํชุมชน กบั ประชาชน มีการแลกเปลียนความคิดเห็นยอมรับกฎ กติการ่วมกนั เพืออยูด่ว้ยกนัอยา่ง
สงบสุข ไม่มีเรืองทะเลาะกนั องค์การบริหารส่วนตาํบลจึงไม่มีปัญหาเรืองการถูกร้องเรียนมากนัก 
เพราะได้มีการพูดคุยแลกเปลียนความคิดกัน สอดคล้องกับคาํบอกเล่าของผูใ้หญ่บ้านหมู่ 5 และ
ผูใ้หญ่บ้านหมู่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองไผ่ เกียวกับ การสือสารระหว่าง กํานัน 
ผูใ้หญ่บา้นกบัประชาชนในลกัษณะของเครือข่ายทีประชาชนมีส่วนร่วม ดงัวา่ 

 

“เท่าทีผ่านมายังไม่มีเรืองร้องเรียน ต.หนองไผ่เป็นอันดับหนึง
มาตลอด กาํนัน ผู้ใหญ่บ้านมีการพูดคุยกันมาโดยตลอด กับชาวบ้านจะเป็น
การพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็นกันมากกว่าและจะเป็นลักษณะของ
เครือข่ายการสือสารทีให้ประชาชนมีส่วนร่วม” (คุณอนุวฒัน์ วรวงศ์ และ
คุณสมนึก พวงมาลยั, 2556) 
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  กรณีทีมีปัญหาเกิดขึนในชุมชน ก็จะใชก้ารสือสารพดูคุยกนัระหวา่งอบต.กบัประชาชน
เพือแกปั้ญหาร่วมกนั ถา้มีเรืองร้องเรียนเขา้มาอบต.จะใช้วิธีการพูดคุยกนั ดงัคาํบอกเล่าของรองปลดั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ เกียวกบั การสือสารระหวา่งอบต.กบัประชาชน ดงัวา่ 

            
  “ถ้าจะร้องเรียนต้องมีเหตุผล   การบริหารจัดการคือพูดคุยกัน 

ให้ความเสมอภาค ไม่ค่อยถูกร้องเรียน แต่สมัยนีมีสังคมเมืองเข้ามา ทาํให้
ปัจจุบันเริมจะมีปัญหาร้องเรียนเข้ามา ทาํให้การบริหารจัดการ  มันยากขึน 
พนักงานทีนีปฏิบัติหน้าทีด้วยความสุจริต ไม่มีเรืองทะเลาะเบาะแว้ง อยู่
ร่วมกันกับชาวบ้านอย่างสามคัคีกันดี” (คุณสุรีย ์คณิตจินดา, 2556) 

 

ส่วนการติดต่อสือสารระหวา่งผูบ้ริหารกบัเจา้หนา้ทีอบต. เป็นการสือสารเพือสร้างความ
เข้าใจเกียวกับกระบวนการ ขนัตอนในการปฏิบัติงาน  เข้าใจบทบาทหน้าทีของผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังาน และ เขา้ใจเป้าหมายของการพฒันาชุมชน เพือให้งานบรรลุเป้าหมายทีวางไว ้เป็นการ
ถ่ายทอดสิงทีผูบ้ริหารและเจา้หนา้ทีอบต.ไดรั้บขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ จากหน่วยงานอืนมาเล่าสู่กนัฟัง 
เพือปรับปรุงแกไ้ขระบบการทาํงาน ส่วนในเรืองของการปฏิบติังานภายในจะเป็นการพูดคุยกนั ทุก
คนสามารถคุยกนัได ้ถา้เป็นงานเร่งด่วน แต่ถา้ไม่ใช่งานด่วนก็รอคาํสังทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ดงัคาํ
บอกเล่าของคุณวินัย มงคลรัตนาสิทธิ ปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม เกียวกบัการ
สือสารระหวา่งผูบ้ริหารกบัเจา้หนา้ทีอบต. ดงัวา่ 

 

“มีการสังงานเป็นวาจาเป็นส่วนใหญ่ เพราะการสังงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรมีข้อเสียบางประการ คือ ทาํให้งานล่าช้าและเป็นพิธีการ งาน
บางครังเป็นงานทีเร่งด่วนจะต้องรีบทาํเลยจะมานังรอคาํสังทีเป็นลายลักษณ์
อักษรไม่ได้ ซึงการสังงานทางวาจานีกเ็ป็นเครืองแสดงให้เห็นว่า อบต . ของ
เรามีการดาํเนินงานทีมีประสิทธิภาพมาก ทุกคนสามารถคุยกันได้ ทาํงานได้
โดยไม่ต้องรอคาํสังและไม่มีเกียงงอน พนักงานทุกคนใส่ใจในการทาํงาน
และตังใจปฏิบัตหน้าทีเป็นอย่างดีโดยไม่ต้องใช้คําสังทีเป็นลายลักษณ์
อักษร” (คุณวนิยั มงคลรัตนาสิทธิ, 2556) 

 

การสือสารทีเป็นการแจง้ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบังานทีให้บริการแก่คนในชุมชน 
เพือให้คนในชุมชนทราบ ซึงองค์การบริหารส่วนตําบลแต่ละแห่ง ได้มีการติดประกาศ  แจ้ง 
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ประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายทาํให้คนในชุมชนสามารถรับทราบขอ้มูลข่าวสารไดม้ากยิงขึน ดงัคาํ
บอกเล่าของคุณยุวรินทร์ ลิขิตธนานนัท์ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม 
เกียวกบัการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ดงัวา่ 

 

“อบต. ได้เผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบทุกเรือง 
เช่น การติดประกาศ การชีแจง การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทําให้
ประชาชนได้รับทราบข่าวสารมากยิงขึน ได้รับรู้การทาํงานของอบต. ได้รับ
ทราบการดําเนินงานของส่วนต่างๆ ทังสมาชิกอบต. ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่” (คุณยวุรินทร์ ลิขิตธนานนัท,์ 2556) 

 
การเผยแพร่ขอ้มูลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ มีการเผยแพร่ขอ้มูลและแจง้

ข่าวสารใหป้ระชาชนทราบตลอดเวลา ดงัคาํบอกเล่าของคุณประธาน สงวนรัตน์ ปลดัองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลหนองออ้ เกียวกบัการเผยแพร่ขอ้มูลแก่ประชาชน ดงัวา่ 

 
“มีการเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งข่าวสารให้ประชาชนทราบ

ตลอดเวลา ผ่านการแจ้งในหลายช่องทาง เช่น หนังสือเชิญ การบอกผ่านผู้นาํ
ชุมชน บอกต่อสมาชิก อบต . บอกประธานอสม. สมาชิกอสม . หรือการใช้
โทรศัพท์” (คุณประธาน สงวนรัตน์, 2556) 

 
สรุปไดว้า่  การสือสารเป็นองคป์ระกอบสําคญัทีช่วยให้การทาํงานบรรลุเป้าหมายตามที

วางไว  ้เป็นการสือสารสองทางเพือให้มีความรู้ความเข้าใจตรงกัน เพือสร้างความเข้าใจเกียวกับ
กระบวนการ ขนัตอนในการปฏิบติังานและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เป็นการสือสาร
ระหวา่งผูบ้ริหาร เจา้หนา้ที ประชาชนในพืนที สือสารภายในองคก์ร และสือสารภายนอกองคก์ร เพือ
นาํมาสู่การมีส่วนร่วม 

 
6.  การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (F = Facilitator for Participation) 

      จากแนวคิดงานพฒันาชุมชนของโกวทิย ์พวงงาม (2553) กล่าววา่ การพฒันาชุมชนที
จะนําไปสู่การพฒันาทียงัยืนคือการเปิดโอกาสให้คนในชุมชน และองค์การต่างๆ ทีอยู่ใน ชุมชน 
ทอ้งถินเขา้มามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการกาํหนดทิศทางในการพฒันาชุมชน ร่วมตดัสินใจ
อนาคตของชุมชน ร่วมดาํเนินกิจกรรมการพฒันาและร่วมรับผลประโยชน์ทีเกิดขึน  จะช่วยให้ชุมชน
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เขา้ไปมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตดัสินใจ ร่วมสร้างความเขา้ใจในการดาํเนินงาน สร้างการ
ยอมรับ ความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของชุมชน ให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ และเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานทีตนมีส่วนร่วมกระบวนการพฒันาชุมชนอยา่งเต็มเปียม เกิดความต่อเนือง ส่งผล
ให้เกิดความสําเร็จของงานพฒันาชุมชนสูง การให้คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน
อย่างเต็มทีเพือสร้างพลังชุมชนและองค์กรประชาชนขึน  การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ประกอบดว้ย 

1. การเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมเกียวกบัการดาํเนินงานของอบต. 
2. การเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมเกียวกบัปัญหาของชุมชน 

3. การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดขนัตอนการดาํเนินกิจกรรม/
โครงการของอบต. 
       4. การเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมเกียวกบัการจดัทาํแผนพฒันาของอบต. 

5. การเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการจดัซือจดัจา้ง 

6. การเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการ
ดาํเนินงานของอบต. 

ตามแผนพัฒนาตาํบลแผนยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มี
กิจกรรมต่างๆ เพือส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนใหทุ้กคนในชุมชนมีความเป็นอยูที่ดีขึน มีงานทาํและมี
รายได ้ จึงเน้นกิจกรรมทีส่งเสริมอาชีพในกลุ่มสตรี แม่บา้น และผูว้่างงาน มีการทาํประชาคมตาํบล
เดือนละครัง มอบหมายให้นักพฒันาชุมชน ร่วมกบัอาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน และกลุ่มสตรี
แม่บา้น ดาํเนินการจดัการให้ความรู้ในแต่ละกิจกรรมแก่ชาวบา้นทุกคนทีสนใจจะทาํเป็นอาชีพหลกั 
หรืออาชีพเสริม ตามความตอ้งการของตนเอง โดยการจดัฝึกอบรม หรือจดัหาวิทยากรทีมีความรู้ความ
ชาํนาญในเรืองนนัๆ หรือใชว้ิทยากรในทอ้งถินซึงเป็นปราชญช์าวบา้นทีมีความชาํนาญ มาให้ความรู้
แก่ประชาชน นอกจากนียงัได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่น วิทยาลัยสารพดัช่าง
บรรหาร-แจ่มใส จงัหวดัสุพรรณบุรี  ให้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน อีก
ด้วย ซึงกิจกรรมเหล่านีมีอยู่ในแผนพัฒนาตําบล สอดรับกับคําบอกเล่าของคุณวินัย คงเทียม 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ และ คุณสุภาพ หล่อสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ เกียวกบัการสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกให้ชาวบา้นไดมี้ส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน เช่นการจดังานต่างๆ ดงัวา่ 

 
“โดยร่วมกิจกรรมกับชาวบ้าน  ชาวบ้านมีส่วนร่วมกิจกรรม

กับ อบต. โดยหากิจกรรม สนับสนุนให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม  
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เช่น เอาอาหารมาร่วมเลียง มาร่วมทาํกิจกรรมต่างๆ ด้วยกันระหว่าง อบต. 
กับชาวบ้าน หรือ จัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น งานวันเดก็  งานสงกรานต์ 
ลอยกระทง ฯลฯ” (คุณสุภาพ หล่อสุวรรณ, 2556) 

 
นอกจากคนในชุมชน จะเข้ามามีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม/โครงการแล้ว ก็ยงัเปิด

โอกาสให้คนในชุมชน  เข้ามามีส่วนรับรู้ในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลด้วย รู้
กระบวนการทาํงาน ขนัตอนการให้บริการแก่คนในชุมชน สอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของคุณประธาน 
สงวนรัตน์ ปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ เกียวกบั การสนบัสนุนให้คนในชุมชน มีส่วน
รับรู้การทาํงานของอบต. ดงัวา่ 

 
“มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามารับรู้การทาํงานของอบต. 

ตลอดเวลา ในการประชุมสภาฯ ซึงก็จะมีการเชิญคณะกรรมการอบต. 
คณะกรรมการสภาฯ ซึงมีผู้แทนประชาชนในหมู่ บ้าน และเชิญประชาชน
ทัวไปในชุมชนเข้ามาร่วมประชุมด้วย” (คุณประธาน สงวนรัตน์, 2556) 

 
ซึงสอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของคุณวนิยั มงคลรัตนาสิทธิ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ทุ่งกระพงัโหม เกียวกบั การใหป้ระชาชนมีส่วนรับรู้การทาํงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดงัวา่ 
 

“ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้การทาํงานของอบต. โดยตลอดเวลา
โดยประชาชนในชุมชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการดาํเนินงานของอบต. ฉะนัน
ประชาชนสามารถรับรู้งานของอบต ได้ตลอดเวลา” (คุณวินยั มงคลรัตนา
สิทธิ, 2556) 

 
การจดัทาํแผนการดาํเนินงาน แผนพฒันาสามปี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่ง ก็

ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี เพราะเป็นเรืองเกียวกบัความตอ้งการของ
ประชาชนทีจะพฒันาชุมชนให้มีความเป็นอยูที่ดีขึน จึงตอ้งมีเวทีประชาคมเพือให้ประชาชนไดแ้สดง
ความคิดเห็น เรืองไหนทีสําคญัและจาํเป็นเร่งด่วนก็จะจดัทาํเรืองนนัก่อน โดยให้ประชาชนร่วมกนั
โหวต และนาํบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปี ดงัคาํบอกเล่าของคุณประธาน สงวนรัตน์ ปลดัองค์การ
บริหารส่วนตาํบลหนองออ้ เกียวกบั การให้ประชาชนมีส่วนรับรู้การจดัทาํแผนการดาํเนินงานของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดงัวา่ 
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“ มีประชาคมชาวบ้าน  ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะความคิดเห็น โดยผ่านการทาํประชาคมทุกครัง อบต . จะรับฟัง
ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ว่าประชาชนต้องการ
อะไร และอบต. กจ็ะนาํมาบรรจุลงในแผนการดาํเนินงานของอบต. ซึงเป็น
แผนการดาํเนินงานประจาํปี และแผนการดาํเนินงาน 3 ปี ซึงกจ็ะนาํเรืองที
ต้องทาํต่างๆ นันมาทาํเป็นโครงการและนาํเสนอสภาฯ ต่อไป  ซึงอบต. ให้
ความสาํคัญกับการทาํประชาคมอย่างมาก เพราะอบต. เห็นว่า การทาํสิงใดก็
แล้วแต่จะต้องคาํนึงถึงประชาชนเป็นอันดับแรก เพราะอบต . มีหน้าทีดูแล
ประชาชน  และพัฒนาชุมชน  เราต้องให้เกี ยรติประชาชน  ทําในสิงที
ประชาชนต้องการแล้วการทุกอย่างก้จะประสบความสําเร็จเพราะจะได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชน” (คุณประธาน สงวนรัตน์, 2556) 

 
นอกจากนี รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ กล่าวเสริมวา่กิจกรรมทีใหช้าวบา้น

ทาํจะคาํนึงถึงประโยชน์และสนบัสนุนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดงัวา่ 
 

“...คาํนึงถึงประโยชน์ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับเรา  มี
การวางแผน ทําอย่างไรก็ได้ให้ประชาชนมาร่วมกับเราเยอะๆ โดยหา
กิจกรรมมาให้ชาวบ้านร่วมทาํกิจกรรม เช่น พาคนแก่ / ผู้สูงอายุทัวร์วัด  วัด 
โดยใช้เจ้าหน้าทีของ อบต. ไปดูแล” (คุณสุรีย ์คณิตจินดา, 2556) 

  

และคุณประกอบ กรรณะ  ประธานอสม. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ กล่าวเสริม
เรืองการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกียวกบัปัญหาของทอ้งถิน ดงัวา่ 

 

“อบต. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้ เสนอแนะความ
คิด เ ห็น  เ กี ย วกั บ ปัญหาของ ท้ อง ถินอ ย่ า งสมํา เสมอ  ใน รูปของ
คณะกรรมการอสม. ซึงจะมีการประชุมร่วมกันตลอดเวลา และทางอบต. ก็
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสมอ” (คุณประกอบ กรรณะ, 2556) 
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สอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของคุณรสสุคนธ์ ตรีธญัญา แพทยป์ระจาํตาํบล องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม  เกียวกบัการสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกียวกบั
ปัญหาของทอ้งถิน ดงัวา่ 

 
“ทางอบต.ได้ให้ประชาชนมีส่วนรับรู้ การแสดงความคิดเห็น

ในปัญหาทางท้องถินอยู่ เสมอ ในการมีปัญหาทางอบต. มีการเปิดโอกาส
ทุกๆ ความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา มีการประชุมแก้ไขปัญหาทุกด้าน” 
(คุณรสสุคนธ์ ตรีธญัญา, 2556) 

 
การมีส่วนร่วมในกระบวนการใช้กรรมการในการตดัสินใจการจดัซือจดัจา้ง องค์การ

บริหารส่วนตาํบลมีการคดัเลือกคณะกรรมการดว้ยวิธีการเสนอชือ และให้ช่วยกนัโหวต บางครังก็จะ
ใชว้ธีิการแต่งตงัโดยแต่งตงัคนในชุมชนทีมีความชาํนาญในเรืองนนัๆ เป็นกรรมการตรวจรับงาน เรือง
การจดัซือจดัจา้งจะทาํกนัอยา่งโปร่งใสดว้ย และจะมีภาคประชาชนมาเป็นกรรมการร่วมเปิดซองดว้ย 
ดงัคาํบอกเล่าของคุณวินยั มงคลรัตนาสิทธิ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม เกียวกบั  
กระบวนการใชก้รรมการในการตดัสินใจ การจดัซือจดัจา้ง ดงัวา่ 

 

“เรามีการให้ประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการในโครงการจัดซือ
จัดจ้าง และมีการปิดประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบว่าจะมีการจัดซือจัดจ้าง
อะไร เมือไร และจะมีการเปิดซองเมือไร ประชาชนจะสามารถรับรู้ได้
ตลอดเวลา” (คุณวนิยั มงคลรัตนาสิทธิ, 2556) 

 
และยงัสอดคล้องกบัคาํบอกเล่าของคุณประธาน สงวนรัตน์ ปลดัองค์การบริหารส่วน

ตาํบลหนองออ้ เกียวกบั กระบวนการใชก้รรมการในการตดัสินใจเรืองการจดัซือจดัจา้ง ดงัวา่ 
 

“มีความโปร่งใส เพราะมีคณะกรรมการภาคประชาชนเข้ามา
เป็นกรรมการร่วมเปิดซองในการจัดซือจัดจ้างทุกครัง” (คุณประธาน สงวน
รัตน์, 2556) 

       
      การมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตงัคณะกรรมการหมู่บา้น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

หนองไผ่ ใช้วิธีการเสนอชือคนในหมู่บา้น แล้วช่วยกนัโหวต ดงัคาํบอกเล่าของคุณไพรสน มวัศิริ 
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ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 6 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่เกียวกบั การมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตงั
คณะกรรมการหมู่บา้น ดงัวา่ 

 

“ในกระบวนการเลือกตังคณะกรรมการหมู่บ้าน กจ็ะเป็นเรือง
ของการเสนอชือโดยคนในหมู่บ้าน แล้วกจ็ะเป็นการยกมือโหวตกัน ว่านะ
เอาไม่เอา” (คุณไพรสน มวัศิริ, 2556) 

 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีกระบวนการใช้กรรมการในการตดัสินใจ โดยการคดัเลือก

คณะกรรมการ ดว้ยวิธีการแต่งตงัโดยผูมี้อาํนาจ หรือ การเสนอชือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีกระบวนการ
อยา่งไร  คุณยวุรินทร์ ลิขิตธนานนัท ์ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 4 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม เล่าให้
ฟังเกียวกบั กระบวนการใชก้รรมการในการตดัสินใจ โดยการคดัเลือกคณะกรรมการ ดงัวา่ 

 

“อบต .  ไ ด้ มีกระบวนการ ตัด สินใจในการ คัด เ ลื อก
คณะกรรมการ   1) จากตาํแหน่ง   2) จากประชาชนของแต่ละหมู่   3) จาก
คณะกรรมการบางส่วน เพือเป็นไปอย่างเปิดเผย เพือในการตัดสินใจทุก
ด้าน” (คุณยวุรินทร์ ลิขิตธนานนัท,์ 2556) 

 

การยอมรับในสถานภาพ บทบาทของสตรีและเยาวชน โดยเปิดโอกาสให้เขา้มามีส่วน
ร่วมในการพฒันาชุมชนให้มากทีสุด  เพราะสตรีและเยาวชนมีผลต่อการขยายตวัของงานและการรับ
ช่วงของงานพฒันาชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนแลว้ องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลก็ยงัไดรั้บความร่วมมือจากวดัในการสนบัสนุนการดาํเนินงานของอบต.อีกดว้ย เช่นให้ใช้
สถานทีในการจดังานกิจกรรมต่างๆ ดังคาํบอกเล่าของท่านพระครูพิศิษฎ์ศาสนการ วดัหนองอ้อ
ตะวนัออก ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ เกียวกบั การมีส่วนร่วมของวดั ดงัวา่ 

 
“วัดจะให้ความร่วมมือกับอบต ในการให้ใช้สถานทีของวัด

ในส่วนของการจัดกิจกรรมต่างๆ ทีอบต จัดให้ชุมชน เช่น งานสงกรานต์ 
งานปีใหม่ งานวนัเดก็ แม้แต่งานประจาํปีของวัด อบต กจ็ะเข้ามาช่วยเหลือ
ดูแล ส่งคนมาช่วยจัดสถานที ตกแต่งสถานที ดูแลเก็บกวาด ทําความ
สะอาด ให้บริการไฟฟ้า นาํประปา เป็นอย่างดีตลอดงาน” (พระครูพิศิษฎ์
ศาสนการ, 2556) 
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และสอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของท่านพระมหาไพรัตน์ ขนัติสาโร เจา้อาวาสวดักุฎีทอง
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ เกียวกบั การมีส่วนร่วมของวดั ดงัวา่ 

 

“วัดให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาํเนินงานของอบต . 
ด้วยการให้ใช้สถานทีในการจัดงานและจัดกิจกรรมต่างๆ และให้ยืมวัสดุ
สิงของในการจัดงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี ถ้วยชาม และอบต ให้ความสนับสนุน
ในการดูแลสถานทีของวัดในเวลาทีมีงานหรือมีกิจกรรม เช่น บริการนาํ
ชาํระล้างพืน สนามหญ้า” (พระมหาไพรัตน์ ขนัติสาโร, 2556) 

 

สรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เป็นองคป์ระกอบทีสําคญัทีช่วยในการพฒันา
ชุมชนให้มีความเขม้แข็ง และตรวจสอบการทาํงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลได ้โดยเปิดโอกาส
ให้คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมเกียวกบัปัญหาทีสําคญัของชุมชน มีส่วนรับรู้ในการดาํเนินงานของ
อบต. ตลอดจนมีส่วนร่วมในการกาํหนดขนัตอนของกิจกรรม/โครงการ และวดัก็มีส่วนสนบัสนุนใน
การดาํเนินงานของอบต. อีกดว้ย  จะเห็นไดว้า่ทุกๆ ฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนอยา่งเต็ม
เปียม 

7. การนาํไปปฏิบติัและความรับผดิชอบ (IT = Implement and Trust) 

    การปฏิบติังานโดยมีจุดมุ่งหมายชดัเจนวา่ตอ้งทาํประโยชน์เพือประชาชนและสังคมใน
ชุมชน รวมถึงการรับผิดชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมายและนาํไปปฏิบติั มีการสร้างความเป็นเจา้ของ
งานร่วมกบัคนในชุมชน จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั พบว่าองค์การบริหารส่วนตาํบลมีการ
มอบหมายหน้าทีการทาํงานอย่างชดัเจน กาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานอย่างชดัเจน มีการบริหาร
จัดการความเสียงในองค์กรทํางานโดยสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้คนในชุมชนและ 
ตระหนกัในสิทธิและหนา้ที มีความสาํนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของ
ทอ้งถิน และการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นทีแตกต่างและ
ความกลา้ทีจะยอมรับต่อผลการกระทาํของตน (สถาบนัพระปกเกลา้, 2552) รวมถึงการปลุกจิตสํานึก
ด้านต่างๆ เช่น การประหยดั การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า นอกจากนี ยงัจดัให้มีระบบติดตามและ
ประเมินผลการปฎิบติังานโดยมีการเชือมโยงกับระบบแรงจูงใจและระบบการให้โทษอย่างเป็น
รูปธรรมซึงสอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของคุณสุภาพ หล่อสุวรรณ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
รัวใหญ่ เกียวกบั ความรับผิดชอบงานมีการประเมินผลการปฏิบติังานและความรับผิดชอบในงาน ดงั
วา่ 
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“มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึงจะนาํผลมาคาํนวนการ
ให้โบนัสของเจ้าหน้าทีในแต่ละส่วน  ถือเป็นขวัญและกําลังใจในการ
ทาํงาน” (คุณสุภาพ หล่อสุวรรณ, 2556) 

 

  นอกจากนี คุณดาํรงศกัดิ โพธิทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ กล่าว
เสริมอีกวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีการสร้างความรับผดิชอบเพือการเป็นเจา้ของงานร่วมกบัคนใน
ชุมชน และสร้างจิตสาํนึก เพือเป็นรากฐานในการพฒันาชุมชนให้กา้วหนา้ ดงัวา่ 
 

“อบต มีส่วนในการสร้างความเป็นเจ้าของงานร่วมกับ
ประชาชนในชุมชน โดยการให้เข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างของอบต เช่น เชิญ
ประชาชนเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการแนะนาํอาชีพ เมือมีผู้มาศึกษาดูงาน
ในชุมชนและอบต. หรือการพาอสม. ประชาชนในชุมชน ไปศึกษาดูงาน
ในชุมชนอืนๆ เพือเป็นการสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างอบตกับ
ประชาชน และเป็นการสร้างจิตสํานึกท้องถิน เพือเป็นรากฐานในการ
พัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้าต่อไป” (คุณดาํรงศกัดิ โพธิทอง, 2556) 

 

องค์ประกอบทีสําคญัอีกประการหนึงของความรับผิดชอบต่อชุมชน คือการมีเป้าหมาย
และแผนการทาํงานทีชดัเจน แบ่งหน้าทีความรับผิดชอบ ซึงนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลก่อนเขา้
มาเริมทาํงานตอ้งแถลงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการทาํงานทีชดัเจนก่อนวา่จะพฒันาอะไร แต่จะทาํ
ได้ทังหมดหรือไม่นันแล้วแต่สถานการณ์ ซึงสอดคล้องกับคาํบอกเล่าของคุณสมนึก พวงมาลัย 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 5 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่เกียวกบั เป้าหมายและแผนการทาํงาน ดงัวา่ 
 

“เรืองเป้าหมายและแผนงาน มีการกาํหนดทีชัดเจน แต่จะทาํ
ได้ทังหมดหรือไม่นันแล้วแต่สถานการณ์ เช่น งบประมาณชุดนี พอทีจะทาํ
สิงทีชาวบ้านต้องการได้หรือไม่ เราจะเลือกสิงทีจาํเป็นและทีสามารถทาํ
ได้” (คุณสมนึก พวงมาลยั, 2556) 

 

และสอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของคุณยุวรินทร์ ลิขิตธนานนัท์ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 4 องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหมเกียวกบั เป้าหมาย แผนการทาํงาน และมาตรฐานการทาํงาน เพือการ
นาํไปปฏิบติั ดงัวา่ 
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“อบต.มีเป้าหมายทีชัดเจน  ในการทํางานเพือให้บรรลุ
เป้าหมายและประสบความสําเร็จ เพือให้ตรงกับเป้าหมายและงานทีลงมือ
ทําโดยมีแผนการทีครอบคลุม  มีการจัดประชุมเพือวางแผนงานใน
โครงงานต่างๆ และอบต.ได้กาํหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานทุกครังอย่าง
ชัดเจน เพือให้รัดกุม ตรงตามเป้าหมายและกฏระเบียบมาตรฐานของงาน
นันๆ” (คุณยวุรินทร์ ลิขิตธนานนัท,์ 2556) 

 

การมอบหมายหน้าทีการทาํงาน กาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานและการรับผิดชอบต่อ
งานทีไดรั้บมอบหมาย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งไดมี้การแบ่งหนา้ทีรับผิดชอบอยา่งชดัเจน 
ให้นาํไปปฏิบติัไดถู้กตอ้ง ดงัคาํบอกเล่าของคุณอุกฤษฏ์ยศ ตรีสุคนธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาํบลทุ่งกระพงัโหม เกียวกบั การแบ่งหนา้ทีรับผดิชอบงานและนาํไปปฏิบติั ดงัวา่ 

 
“มีการแบ่งฝ่ายการทาํงานอย่างชัดเจน แต่ละงานกมี็หน้าที

ปฏิบัติ หน้าทีในความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เหมาะสม และมีมาตรฐาน” 
(คุณอุกฤษฏย์ศ ตรีสุคนธ์, 2556) 

 
คุณอนุชา กุลดิลก นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม ให้ข้อมูลเพิมเติม

เกียวกบัการมอบหมายงานใหผู้ป้ฏิบติั มีการแบ่งงานเป็นฝ่ายอยา่งชดัเจน ดงัวา่ 
 

“มีการแบ่งแยกงานกันเป็นฝ่ายอย่างชัดเจนและแต่ละฝ่ายมี
อาํนาจหน้าทีอย่างชัดเจน เช่นรองนายก มี 2 คน รองโกมล จะรับผิดชอบดู
และเรือง นาํประปา สาธารณสุข ขยะมูลฝอย รองอุกฤษฏ์ยศ รับผิดชอบด้าน
ไฟฟ้า สิงแวดล้อม นอกจากนีกมี็ฝ่ายโยธา ฝ่ายการคลัง ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายจัดเกบ็
ภาษี/รายได้ สํานักงานปลัด ก็จะมี 3 หน่วยงานย่อย คือ งานธุรการ งาน
สาธารณสุข งานพัฒนาชุมชน” (คุณอนุชา กุลดิลก, 2556) 
 

และสอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของคุณวินยั มงคลรัตนาสิทธิ ปลดัองค์การบริหารส่วน
ตาํบลทุ่งกระพงัโหม เล่าใหฟั้งเกียวกบัการแบ่งหนา้ทีงานรับผดิชอบและการนาํไปปฏิบติังาน ดงัวา่ 
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“มีการแบ่งฝ่ายการดาํเนินงานอย่างชัดเจน ปลัดมีหน้าทีหลักๆ        
1 ประการคือ มีอาํนาจหน้าทีในการรับนโยบายของอบต. ไปขยายผล และ
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซึงเป็นในรูปของโครงการต่างๆ และ 2 คือ 
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทังหมดในอบต . เปรียบเสมือน 
พ่อบ้าน ทีต้องดูแลตรวจตราความเรียบร้อยทุกอย่างในองค์กร” (คุณวินัย 
มงคลรัตนาสิทธิ, 2556) 

 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่ง จะมี

ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอย่างชัดเจน โดยทาํในรูปแบบของการประชุมผ่าน
คณะกรรมการ สอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของคุณประกอบ กรรณะ  ประธานอสม. องคก์ารบริหารส่วน 

ตาํบลรัวใหญ่ เกียวกบั การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน ดงัวา่ 
 

 “อบต. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทีชัดเจน 
ในรูปแบบของการประชุมผ่านคณะกรรมการอสม คณะกรรมการหมู่บ้าน 
คณะกรรมการประชาคมหมู่บ้าน ซึงเมืออสม.มีการประชุมเมือใด กจ็ะเชิญ
คณะกรรมการอบต. เข้าร่วมประชุมด้วย และเมืออบต. มีการประชุมก็จะ
เชิญ   อสม. เข้าร่วมประชุมด้วย ซึงการประชุมในลักษณะนีจะได้คุย
แลกเปลียนความคิดเห็นกันในเรืองของการดาํเนินงานทุกอย่างระหว่าง
อบต. กับชุมชน” (คุณประกอบ กรรณะ, 2556) 

 

        ส่วนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ ให้หน่วยงานจากภายนอกมาทาํการประเมินผล
การปฏิบติังานของอบต. ทุกปี ซึงผลประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก แสดงให้เห็นว่าองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลมีความรับผิดชอบต่องานดี ใส่ใจในปัญหาสาธารณะของท้องถิน และกระตือรือร้นในการ
แกปั้ญหา รวมถึงตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดร้วดเร็ว  และใช้ทรัพยากรทีอยูใ่นชุมชน
ไดอ้ยา่งคุม้ค่า ดงัคาํบอกเล่าของคุณประธาน สงวนรัตน์ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนหนองออ้ เกียวกบั 
การประเมินผลการดาํเนินงานของอบต. ดงัวา่  
 

“มีการประเมินผลอย่างชัดเจนและเป็นระบบ มีการประเมินผล
การดําเนินงานทุกปี  โดยใช้หน่วยงานจากภายนอกมาประเมิน  เ ช่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่ บ้ านจอมบึง 
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ซึงผลการประเมินอยู่ ในระดับดีมาก  คือ 80 
เปอร์เซนต์ขึนไปทุกปี” (คุณประธาน สงวนรัตน์, 2556) 

 
สรุปไดว้า่ การนาํไปปฏิบติัและความรับผิดชอบเป็นองคป์ระกอบทีสําคญั เป็นเรืองการ

รับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย มีการสร้างความเป็นเจ้าของงานร่วมกบัประชาชนในชุมชน 
รวมทงัมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานดว้ย ตลอดจนสร้างให้คนในชุมชนเกิดความรัก
และหวงแหนชุมชนของตนเอง มีจิตอาสาทีจะร่วมพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

นอกจากนี ผูว้ิจยั พบวา่ มีปัจจยัสนบัสนุนการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก คือการพฒันาขีดความสามารถใน
การบริหารจดัการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไดแ้ก่ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการบริหารจดัการทีดีกบัการพฒันาชุมชนอยา่งชดัเจน 

2. นาํนโยบายไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

ซึงรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ เป็นผูป้ระสานงานหลกัในการดาํเนินงาน
การบริหารจดัการทีดี เล่าให้ฟังเกียวกบัปัจจยัเสริมทีจะมาสนับสนุนการพฒันารูปแบบการบริหาร
จดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล คนในชุมชนควรมีความเขา้ใจเรืองหลกัการบริหารจดัการทีดี 
ดงัวา่ 

 

“...อบต.เราทาํงานส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาล ซึงเห็นได้จากการ
ได้รับรางวัลการบริหารจัดการทีดี เราต้องให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการ
บริหารจัดการทีดีแก่เจ้าหน้าทีของอบต.  ทุกคน ให้นาํไปปรับใช้ในการ
พัฒนาชุมชน และเพือให้นาํนโยบายไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม...” (คุณ
สุรีย ์คณิตจินดา, 2556) 

 
รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ ใหข้อ้มูลเพิมเติมวา่ ถา้นาํรูปแบบการบริหาร

จดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนตามทีไดศึ้กษามาใชใ้นการบริหารจดัการก็
จะทาํให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชนมีความเข็มแข็ง และอบต.ไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเนือง 
ส่งผลให้คนในชุมชนรักและหวงแหนบา้นเกิดของตนเอง และพร้อมทีจะพฒันาชุมชน แต่ก็มีสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตาํบลบางท่านไม่เห็นด้วยเพราะการทีคนจะมีจิตอาสา หรือรักและหวงแหน
ชุมชนน่าจะเกิดจากจิตใตส้าํนึกของตนเองมากกวา่ 

 จากการสะทอ้นบทเรียนการปฏิบติัทีเป็นเลิศของการบริหารจดัการทีดีขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลในพืนทีภาคตะวนัตก พบวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทงั 4 แห่ง บริหารจดัการตาม
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หลกัเกณฑ์การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ. 2546 ซึงมี 6 องค์ประกอบไดแ้ก่ 1)การบริหารงาน
เพือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  2)การบริหารงานเพือให้เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจ 3) การ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจ 4) การลดขนัตอนการปฏิบติังาน  
5) การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และ 6) การประเมินผล
การปฏิบติังาน  ซึงสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารจดัการทีดี ตามหลกัการพืนฐาน 6 ประการไดแ้ก่ 1)
หลกันิติธรรม 2) หลกัคุณธรรม 3) หลกัการมีส่วนร่วม 4) หลกัความโปร่งใส 5) หลกัความรับผิดชอบ 
และ 6) หลกัความคุม้ค่า  ซึงในปัจจุบนัหลกัการบริหารจดัการทีดี ถูกนาํมาใช้กบัทุกหน่วยงานใน
ภาครัฐและภาคเอกชน เพือการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
นาํไปสู่การกาํหนดองคป์ระกอบของการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก โดยสร้างรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก แสดงไดด้งัภาพที 10  
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 ภาพที 10  รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนใน  
                   พืนทีภาคตะวนัตก : WEST BENEFIT Model 

ปัจจัยสนับสนุนการพฒันารูปแบบ 
 

การพฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

. ให้มีความรู้ ความเขา้ใจ หลกัการบริหารจดัการทีดี 

2. สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

ผลของการพฒันารูปแบบ 

.คนในชุมชนเกิดจิตอาสา 

. รักและหวงแหนชุมชน 

. เกิดประโยชน์สุขแก่คนในชุมชน 

4. ชุมชนมีความเขม้แขง็มากขึน 

องค์ประกอบ 

1. WE= Wise Executive  
    (ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้)                   
2. ST = Satisfied Transparency           

     (ความพึงพอใจ โปร่งใส   
     เปิดเผย)                                           
3. B = Best Supporter 

    (ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ)                    
4. E= Education  and Learning  by  

    Action                                              

    (การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั)      
5. NE = Network Communication  

    with   Effectiveness 

   (เครือข่ายการสือสารทีมี 

   ประสิทธิผล) 
6. F = Facilitator for Participation 
    (การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน) 
7. IT = Implement and Trust 

   (การนาํไปปฏิบติัและความ
รับผิดชอบ) 

รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 

ประเมินผล/
ถอดบทเรียน 

หลกัการ         :  เพือเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน 

วตัถุประสงค ์ :  เพือพฒันาการบริหารจดัการและการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหมี้  
                         ประสิทธิภาพมากยงิขึนและมีการพฒันาอยา่งต่อเนือง 
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 รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาค
ตะวนัตก เรียกวา่ “WEST BENEFIT Model” สามารถอธิบายรายละเอียดขององค์ประกอบในแต่ละดา้น
ไดด้งันี 

1. ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ (WE = Wise Executive) ทีเสริมสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน 
ประกอบดว้ย 

1.1 มีวสิัยทศัน์ทีกวา้งไกล 

1.2 มีคุณธรรม มีความเป็นกลาง และ มีความซือสัตย ์ 
1.3 เป็นตวัอยา่งทีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
1.4 มีความเขา้ใจแนวทางการปฏิบติังาน กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ  
1.5 สามารถทาํงานประสานกบัผูป้ฏิบติังานของอบต.ไดเ้ป็นอยา่งดี   
1.6 มีความเป็นกนัเองกบัคนในชุมชน เพือให้คนในชุมชน เกิดความไวว้างใจ และ

เห็นความจริงใจของผูน้าํ 
2. ความพึงพอใจ โปร่งใส เปิดเผย (ST = Satisfied Transparency) ทีเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ใหชุ้มชน ประกอบดว้ย 
 2.1 เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใหป้ระชาชนทราบ 

 2.2 การปิดประกาศ ประชาสัมพนัธ์ เสียงตามสาย 

 2.3 สามารถตรวจสอบการทาํงานของอบต.ได ้

 2.4 การบริหารงานพสัดุและการเงินทีเขม้งวด 

 2.5 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน หรือสือมวลชน ในการจดัซือจดัจา้ง 
3. ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ (B = Best Supporter) ทีเสริมสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน 

ประกอบดว้ย 

   3.1 มีคุณธรรม มีความตงัใจและทุ่มเทในการทาํงาน 

   3.2 มีความเขา้ใจเป้าหมายและวสิัยทศัน์ขององคก์ร 

   3.3 มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ เพือนาํความรู้มาพฒันาต่อยอดงาน 

   3.4 มีความซือสัตยสุ์จริต 
4.  การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั (E = Education and Learning by Action) ทีเสริมสร้าง

ความเขม้แขง็ใหชุ้มชน ประกอบดว้ย 
  4.1 การเรียนรู้จากการทาํงานจริง 

  4.2 การเรียนรู้จากประสบการณ์ผูอื้น 

  4.3 การพฒันาชุมชนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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  4.4 การเรียนรู้ดา้นภูมิปัญญา ประเพณี และวถีิชีวติ 

  4.5 การเรียนรู้ในโครงการพระราชดาํริ 
  4.6 การจดัอบรมความรู้ใหแ้ก่ชาวบา้น 

5. เครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผล (NE = Network Communication with 

Effectiveness) ทีเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน ประกอบดว้ย 
 5.1 การแจง้ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบังานบริการใหแ้ก่คนในชุมชน 

 5.2 การเปิดโอกาสใหมี้การแลกเปลียนและการแสดงความคิดเห็น 

 5.3 การติดต่อประสานงานระหวา่งผูป้ฏิบติัของอบต.กบัคนในชุมชนอยา่งสมาํเสมอ 

 5.4 การสือสารหลายรูปแบบเพือให้ไดรั้บขอ้มูลอยา่งทวัถึง 

 5.5 การสือสารถึงบทบาทหนา้ทีของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน 

 5.6 การสือสารเป้าหมายของการพฒันาชุมชน 
6. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (F = Facilitator for Participation) ทีเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ใหชุ้มชน ประกอบดว้ย 
 6.1 การเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมเกียวกบัการดาํเนินงานของอบต. 
 6.2 การเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมเกียวกบัปัญหาของทอ้งถิน 

  6.3 การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดขนัตอนการดาํเนิน
กิจกรรม/โครงการของอบต. 
        6.4 การเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมเกียวกบัการจดัทาํแผนพฒันาของอบต. 

  6.5 การเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการจดัซือจดัจา้ง 

  6.6 การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลการดาํเนินงานของอบต. 

7. การนาํไปปฏิบติัและความรับผิดชอบ (IT = Implement and Trust) ทีเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหชุ้มชน ประกอบดว้ย 

 7.1 การใส่ใจปัญหาสาธารณะของทอ้งถิน  
 7.2 การกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา 
 7.3 การรับผดิชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมาย  
 7.4 การสร้างความเป็นเจา้ของงานร่วมกบัคนในชุมชน 

 7.5 การมีเป้าหมายและแผนการทาํงานทีชดัเจน  
 7.6 การแบ่งหนา้ทีความรับผดิชอบ 

 7.7 การมีจิตสาํนึกต่อชุมชน 
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 7.8 การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 
 

อยา่งไรก็ตาม รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือการพฒันา
ชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกนี เป็นเพียงร่างรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลเพือการพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก ดงันัน  การนาํรูปแบบ หรือ Model ดงักล่าวไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีอืนนัน 
จาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งไดรั้บการการตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้อง
การนาํรูปแบบไปใช ้รวมถึงการนาํไปทดลองใชรู้ปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก เพือประเมินผลการใชรู้ปแบบการบริหารจดัการทีดีของ
องค์การบริหารส่วนตาํบล ในดา้นความเหมาะสม และความเป็นไปได ้แลว้นาํผลทีไดไ้ปปรับปรุง
รูปแบบบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก ให้มี
ความชดัเจนและเหมาะสมมากยงิขึน รวมทงัแนวทางการแกปั้ญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะต่อการ
พฒันารูปแบบบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 
ซึงนาํไปสู่ประโยชน์จากการใชรู้ปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชนในพืนทีอืนต่อไป 

 
ขนัตอนท ี2 การพฒันารูปแบบการบริหารจัดการทดีีขององค์การบริหารส่วนตําบล 

เพอืพฒันาชุมชนในพนืทภีาคตะวนัตก 
 
 การศึกษาพฒันารูปแบบ (Model Development) การบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก   ซึงเป็นไปตามวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ที 3 เป็น
การนาํร่างรูปแบบทีไดจ้ากการศึกษาการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในพืนทีภาค
ตะวนัตก โดยนาํร่างรูปแบบทีได้จากการกาํหนดมโนทศัน์ทีเกียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการศึกษาคน้ควา้
แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงการรวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษ์และนาํมาวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ  เพือกําหนดความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือองค์ประกอบในรูปแบบ  รวมทังลักษณะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบมาพฒันาเป็นขอ้เสนอ  รูปแบบทีสร้างขึนมานนัเป็นเพียงรูปแบบ
ตามสมมติฐาน จึงจาํเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลหรือทาํการทดลองใช้ในสถานการณ์จริง เพือ
พิจารณาวา่รูปแบบทีสร้างขึนมามีความใกลเ้คียงกบัขอ้มูลจริงมากนอ้ยเพียงใด ซึงการพฒันารูปแบบ
การบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก (WEST 

BENEFIT Model) ผูว้จิยันาํเสนอเนือหาใน 4 ส่วน คือ 
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 ส่วนที 1 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 

 ส่วนที 2 การนาํรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกไปปฏิบติัในพืนที 
 ส่วนที 3 การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้และเสวนาจากผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล ผูน้าํชุมชน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล ในการบริหารจดัการทีดีของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 ส่วนที 4 ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน 
  

     ส่วนท ี1 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการทีดีขององค์การบริหารส่วนตําบลเพือ
พฒันาชุมชนในพนืทภีาคตะวนัตก 
 
     จากร่างรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนใน
พืนทีภาคตะวนัตก ผูว้ิจยัได้นาํไปตรวจสอบโดยสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญ 5 ท่าน เพือ
พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ และความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั โดยมีเครืองมือทีใช้ในการ
รวบรวมขอ้มูลคือ แบบบนัทึกขอ้เสนอแนะในแต่ละประเด็น ตามองค์ประกอบของรูปแบบ “WEST 

BENEFIT Model” เพือรวบรวมความคิดเห็น ขอ้วิพากษ ์ทีไดจ้ากการตรวจสอบผลการพิจารณาของ
ผูเ้ชียวชาญ ดงัตารางที 16  

 

ตารางที 16 ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของรูปแบบ และความเป็นไป
ไดใ้นทางปฏิบติัต่อรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกในภาพรวม 

(n=5) 

องคป์ระกอบ 
ความเหมาะสม 

ความเป็นไปได ้

ในการนาํไปปฏิบติั 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
. ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ 4.90 0.24 มากทีสุด 4.73 0.27 มากทีสุด 

2. ความพึงพอใจ โปร่งใส เปิดเผย 4.76 0.23 มากทีสุด 4.40 0.17 มาก 
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ตารางที 16 ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของรูปแบบ และความเป็นไป
ไดใ้นทางปฏิบติัต่อรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกในภาพรวม (ต่อ) 

(n=5) 

องคป์ระกอบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

ในการนาํไปปฏิบติั 

X  S.D. แปลผล X   S.D. แปลผล 
3. ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ 4.85 0.22 มากทีสุด 4.65 0.27 มากทีสุด 
4. การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั 4.80 0.00 มากทีสุด 4.80 0.00 มากทีสุด 

5. เครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผล 5.00 0.00 มากทีสุด 4.87 0.23 มากทีสุด 

6. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 5.00 0.00 มากทีสุด 4.72 0.37 มากทีสุด 

7. การนาํไปปฏิบติัและความรับผิดชอบ 4.80 0.00 มากทีสุด 4.67 0.06 มากทีสุด 
รวมทุกองคป์ระกอบ 4.87 0.12 มากทีสุด 4.69 0.13 มากทีสุด 
 
  จากตารางที 16 ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นทีมีต่อ
รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกใน
ภาพรวม พบวา่ ) ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  = 4.87, S.D. = 0.12)  2) ความ
เป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัของรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  = 4.69 , S.D. =  0.13) เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ดา้นความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกทีมีค่าเฉลียมากทีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ เครือข่ายการ
สือสารทีมีประสิทธิผล ( X  = 5.00 , S.D. =  0.00) และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ( X  = 5.00 , 

S.D. =  0.00) รองลงมา คือ ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ ( X  = 4.90 , S.D. =  0.24) ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ ( X  

= 4.85 , S.D. =  0.22) ตามลาํดบั เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ดา้นความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัของ
รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกทีมี
ค่าเฉลียมากทีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ เครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผล ( X  = 4.87 , S.D. =  0.23) 
รองลงมา คือ การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั ( X = 4.80 , S.D. =  0.00) ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ ( X  = 

4.73 , S.D. =  0.27) ตามลาํดบั 
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 ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชียวชาญเกียวกบัรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก เพือนาํไปปรับปรุงใหมี้ความเหมาะสมมากขึน ดงันี 
 1. รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนใน
พืนทีภาคตะวนัตก ดา้นความพึงพอใจโปร่งใส เปิดเผย ในเรืองของการปิดประกาศ ประชาสัมพนัธ์ 
เสียงตามสาย เป็นขอ้จาํกดัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทีมีพืนทีขนาดใหญ่ ซึงบา้นทีอยูห่่างไกลจะ
ไม่ไดย้ินเสียงประกาศ ทาํให้การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารล่าช้า และไม่ทนักาล นอกจากนีควรให้ความ
ร่วมมือ สนบัสนุนกบัหน่วยงานทีทาํหนา้ทีตรวจสอบการทุจริตคอรัปชนั 
 2.  ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก โดยเฉพาะดา้นการศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั ควรเพิมการเรียนรู้
โดยผูร่้วมงานวิจารณ์และแนะนาํ และดา้นความรับผิดชอบต่อชุมชน ควรเพิมเรืองการตระหนกัใน
สิทธิและหนา้ทีของผูป้ฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 3. ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ นอกจากจะมีวสิัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรม มีความเป็นกลาง 
และอืนๆ ตามทีไดก้ล่าวมาแลว้นนั ควรจะมีความจริงใจต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และควรมีการเรียนรู้อยู่
เสมอ ซึงเป็นองคป์ระกอบทีสําคญัทีจะทาํให้การดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชนประสบผลสาํเร็จได ้

 ผูว้ิจยัได้นาํผลการตรวจสอบร่างรูปแบบและขอ้เสนอแนะทีไดจ้ากผูเ้ชียวชาญแต่ละ
ท่านมาทาํการวิเคราะห์เนือหา เพือจดัหมวดหมู่ตามองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจดัการทีดี
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทงัในดา้นความเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติั แลว้
นาํมาปรับปรุงรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนที
ภาคตะวนัตกให้มีความเหมาะสมและชดัเจนมากขึน สามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการขบัเคลือนการ
บริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 

 
 ส่วนที 2 การนํารูปแบบการบริหารจัดการทีดีขององค์การบริหารส่วนตําบลเพือพัฒนา
ชุมชนในพนืทภีาคตะวนัตกไปปฏิบัติในพนืท ี
 
 จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวข้อง ผูว้ิจยั 
พบว่า การอบรมให้ความรู้ เป็นกระบวนการทีทาํให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และ
นาํไปปฏิบติังานได ้ทาํให้งานทีไดรั้บมอบหมายมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึน  ดงันนั
ผูว้ิจยัจึงใช้การอบรมเป็นขนัตอนหนึงของการนาํรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกไปปฏิบัติในพืนที จากข้อมูลพืนฐานและการ
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วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วน
ตาํบล ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ส่วนขาดและนาํผลมาพิจารณาความสาํคญั เพือนาํรูปแบบการบริหารจดัการที
ดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนไปปฏิบติัในพืนที ดว้ยการอบรมเพือพฒันาความรู้
ความเขา้ใจให้กบัผูที้เกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบล ซึงไดก้าํหนด
หวัขอ้และจดัทาํคู่มือการอบรม “การพฒันาการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก”  โดยเลือกพืนทีแบบเจาะจง (Purposive Selection) ในการนาํ
รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกไป
ปฏิบติัในพืนที คือ องค์การบริหารส่วนตาํบลงิวราย จงัหวดันครปฐม โดยเนือหาในส่วนนาํรูปแบบ
การบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกไปปฏิบติั
ในพืนที ประกอบด้วย ขอ้มูลทวัไปขององค์การบริหารส่วนตาํบลงิวราย จงัหวดันครปฐม และการ
อบรมการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก ดงันี 

 

. ข้อมูลทวัไปขององค์การบริหารส่วนตําบลงิวราย จังหวดันครปฐม 
 
 การรับรองรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก ผูว้จิยัไดเ้ลือกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย จงัหวดันครปฐม เป็นกลุ่ม
รับรองรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาค
ตะวนัตก โดยเลือกอยา่งเจาะจง ซึงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย ยงัไม่เคยไดรั้บรางวลัการบริหาร
จดัการทีดี จึงมีความยินดีเป็นอยา่งยิงให้ความร่วมมือในการวิจยัครังนี เพือนาํร่างรูปแบบดงักล่าวไป
พฒันารูปแบบทีมีความเหมาะสมในการนาํไปใชเ้ป็นรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีอืนของภาคตะวนัตกต่อไป ในส่วนนีเป็นการนาํเสนอขอ้มูลทวัไป
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย 

. ประวตัิความเป็นมา (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย, เขา้ถึงเมือ 1 มิถุนายน 2557, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ngiurai.go.th/about) 
                        ตาํบลงิวราย เดิมเป็นตาํบลใหญ่ตาํบลหนึง มีพืนทีครอบคลุมถึงคลองบางกระบา้ ซึง
ตอนนนัยงัไม่มีชือตาํบลงิวราย ต่อมามีการแบ่งแยกตาํบลใหม่ จึงใชชื้อเป็นตาํบลท่าเรือ สาเหตุทีใชชื้อ
ตาํบลท่าเรือ เพราะสมยัก่อน ชาวบา้นตอ้งใช้เรือเป็นพาหนะสําหรับการเดินทาง ตาํบลท่าเรือเป็น
ตาํบลทีชาวบา้นส่วนใหญ่ทีเดินทางมาจากจงัหวดัสุพรรณบุรี และจงัหวดัใกลเ้คียงตอ้งมาขึนเรือทีนี 
เพือขึนรถไฟเดินทางเขา้กรุงเทพฯ สาเหตุทีมีการเปลียนชือ ตาํบลท่าเรือ มาเป็น ตาํบลงิวราย  เพือให้
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ชือตาํบลสอดคลอ้งกบัชือวดั ซึงทีวดันีมีตน้งิวขึนอยูม่ากมายบริเวณหนา้วดั ชาวบา้นจึงเห็นสมควรให้
ใชชื้อตาํบลงิวราย มาจนถึงทุกวนันี 

  2. วสัิยทัศน์ในการพฒันา อบต. 
                 “พฒันาคน พฒันาสังคม ตาํบลน่าอยู ่อนุรักษสิ์งแวดลอ้ม ” 

3. พนัธกจิ หรือภารกจิหลกั 

 1. ปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
จราจร 

2. จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มเพือการพฒันาทียงัยนื 

3. สนบัสนุนการประกอบอาชีพ เพิมพนูความรู้ทางวชิาชีพ 

4. ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

5. ส่งเสริมการจดัการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน 

6. พฒันากระบวนการบริหารจดัการทีดีในการพฒันาทอ้งถิน 

4. ลกัษณะทตีงัและอาณาเขต 
 องค์การบริหารส่วนตาํบลงิวรายไดรั้บการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตาํบล
และมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถินตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและ
องค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมือวนัที 23 มีนาคม พ.ศ. 
2540 โดยมีคุณประวทิย ์ทองสิมา กาํนนัตาํบลงิวราย เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตาํแหน่ง) คน
แรก และไดเ้ปลียนเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยมีคุณสมชัชา ทองสิมา เป็นนายกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลงิวรายคนปัจจุบนั 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมีเนือทีประมาณ  7.67 
ตารางกิโลเมตร หรือ คิดเป็น 4,794  ไร่  ปัจจุบนัมีสํานกังานตงัอยู่ที 74/4 หมู่ 3 ตาํบลงิวราย  อาํเภอ
นครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม  ตงัอยูท่างทิศตะวนัออกของทีวา่การอาํเภอนครชยัศรี  มีระยะทางห่าง
จากทีวา่การอาํเภอนครชยัศรีประมาณ 3 กิโลเมตร โดยใชท้างหลวง นฐ 4006 ขา้มแม่นาํนครชยัศรี   

ภูมิประเทศมีลกัษณะเป็นทีราบลุ่ม  มีคลองธรรมชาติ  คลองส่งนาํไหลผา่นหลายสาย  มี
ผลทาํใหพ้ืนทีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย เป็นพืนทีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 

  อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ          :      จรดพืนทีของตาํบลสัมปทวนและตาํบลวดัสาํโรง  อาํเภอนครชยัศรี 

ทิศใต ้              :      จรดพืนทีของตาํบลไทยาวาส   อาํเภอนครชยัศรี 

ทิศตะวนัออก   :      จรดพืนทีของตาํบลมหาสวสัดิ  อาํเภอพุทธมณฑล 



233 

ทิศตะวนัตก     :      จรดพืนทีของตาํบลวดัแค  อาํเภอนครชยัศรี 

  5.  จํานวนประชากร 
             เขตการปกครององคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวรายมีพืนทีทงัหมด 7.67 ตารางกิโลเมตร 
ทีอยูใ่นความรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวรายประกอบดว้ย 4 หมู่บา้น    ดงัต่อไปนี 

 หมู่ที  1 ชือบา้นท่าเรือ     มี คุณสุบรรณ  พลชยั                 เป็นผูใ้หญ่บา้น 

 หมู่ที  2 ชือบา้นโรงหวด                             มี คุณวงศ ์     อินเสือ                  เป็นกาํนนัตาํบลงิวราย 

 หมู่ที  3 ชือบา้นกลาง    มี คุณชาญ     เทียงพนูวงศ ์         เป็นผูใ้หญ่บา้น 

 หมู่ที  4 ชือบา้นประตูนาํ (ปากคลองมหา)  มี คุณอาํนาจ  พรหมสมบติั        เป็นผูใ้หญ่บา้น 

                      จาํนวนประชากรมีทงัหมด 2,947 คน เป็นชาย ,366 คน เป็นหญิง ,58  คน มี 1,088 

ครัวเรือน ดงัแสดงตารางที 17 

 

ตารางที 17 แสดงจาํนวนประชากรแต่ละหมู่บา้น 

 

ชือหมู่บา้น ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

หมู่ที  บา้นท่าเรือ 27 79 227 406 

หมู่ที 2 บา้นโรงหวด 225 339 387 726 

หมู่ที 3 บา้นกลาง 45  584 675 ,259 

หมู่ที 4 บา้นประตูนาํ 285 264 292 556 

ขอ้มูลรวม  ,088 ,366 ,58  2,947 

ทีมา: ขอ้มูลทะเบียนราษฎร ณ วนัที 6 ธนัวาคม 2556 

 6.  ด้านเศรษฐกจิ 
                          ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลงิวราย  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทาํ
การเกษตรทาํนา ทาํไร่  นอกจากนนัยงัมีอาชีพรองลงมา ไดแ้ก่ รับจา้ง  คา้ขาย  รับราชการ  การ
พาณิชยกรรม และบริการ มีสถานประกอบการด้านพาณิชยกรรมปัมนาํมนั/ก๊าซ 2 แห่ง  โรงงาน
อุตสาหกรรม 6 แห่ง    

การรวมกลุ่มของประชาชน 
  กลุ่มเกษตรกร (ทาํสวน)           จาํนวน    1    กลุ่ม     สมาชิก     25    คน 

  กลุ่มนาํพริก                              จาํนวน    1     กลุ่ม     สมาชิก    10    คน 

  กลุ่มเครืองปันดินเผา                จาํนวน    1     กลุ่ม     สมาชิก    12    คน 

  กลุ่มเกษตรกร(ทาํนา)               จาํนวน    2     กลุ่ม     สมาชิก    30    คน 
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  กลุ่มสตรี                                  จาํนวน    1     กลุ่ม     สมาชิก  110    คน 

            การสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาส ประจาํปี 2556 ดงันี 

            1. เบียยงัชีพผูสู้งอาย ุ(เงินอุดหนุน)  จาํนวน 495 คน เป็นการจ่ายเงินในแบบขนับนัได 

            2. เบียยงัชีพผูพ้ิการ (เงินอุดหนุน)  จาํนวน 45  คนๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 270,000 
บาท 

            3. เบียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ (งบ อบต.) จาํนวน  4  คนๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 

 7.   การศึกษา 
            โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย ์เป็นโรงเรียนอนุบาลเอกชน จาํนวน 1 แห่ง เปิดทาํการสอน

ตงัแต่ อนุบาล 1 – อนุบาล 3        

            โรงเรียนวดังิวราย สังกดักระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 1 แห่ง เปิดทาํการสอนตงัแต่
อนุบาล จนถึงระดบัประถมศึกษาปีที 6 

             โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ สังกดักระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 1 แห่ง เปิดทาํการ
สอนตงัแต่ มธัยมศึกษาปีที 1 - มธัยมศึกษาปีที 6 

 8.   การศาสนา 
            ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวรายมีวดัจาํนวน 1 แห่ง  คือวดังิวราย มีเจา้อาวาส

คือ พระครูขนัตยาภิรัต มีพระจาํพรรษาอยูป่ระมาณ 10 รูป   
 9.   การสาธารณสุข 

                          ในพืนที มีสถานีอนามยัตาํบลงิวรายใหบ้ริการดา้นการสาธารณสุข โดยมีจาํนวนผูเ้ขา้
รับการรักษาในปี 2555 จาํนวน 4,684 คน ประเภทการเจบ็ป่วยทีเขา้รับการรักษา 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ 

             1. โรคระบบทางเดินหายใจ 

             2. โรคระบบทางการไหลเวยีนเลือด 

             3. โรคระบบกลา้มเนือ 

โรคทีเป็นปัญหาสาธารณสุข 
 1. โรคเบาหวาน 

 2. โรคความดนัโลหิต 

 3. โรคไขเ้ลือดออก 

และยงัไดจ้ดัตงัชมรมผูสู้งอายตุาํบลงิวราย โดยมีสมาชิกประมาณ 442 คน 

ทีมา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลงิวราย ,17 พฤษภาคม 2556. 
 10.  การโทรคมนาคม  

                ตูโ้ทรศพัทพ์นืฐาน                            จาํนวน       7        แห่ง 
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                ตูชุ้มสายโทรศพัทเ์คลือนที                จาํนวน       1        แห่ง 

11.  การไฟฟ้า    
                            ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย  ประชาชนมีไฟฟ้าใชทุ้กครัวเรือน  แต่การ
ขยายเขตไฟฟ้ายงัใหบ้ริการไม่ครอบคลุมทวัถึงทงัตาํบล 

                     12.  ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

                            สถานีตาํรวจ /จุดทีพกัสายตรวจตาํรวจประจาํตาํบล   จาํนวน   1   แห่ง 

                     13.  แหล่งนําธรรมชาติ/แหล่งนําทสีร้างขึน 

                          มีแหล่งนาํธรรมชาติคือ แม่นาํท่าจีนหรือแม่นาํนครชยัศรี  1  สาย  และคลอง
ชลประทานและคลองส่งนาํ ดงัแสดงตารางที 18 
 

ตารางที 18 แสดงคลองชลประทานและคลองส่งนาํ 
 

ลาํดบัที ชือคลอง ขนาดความ 
กวา้ง/เมตร 

ขนาดความ 
ยาว/เมตร 

พนืทีรวม/ 
ตารางเมตร 

1 เลียบถนนคอนกรีตสายเลียบแม่นาํนครชยัศรี ม. 2 12 1, 2  14,400 

2 คลองเด่นพฒันา  ม. 2 6 350 2,100 

3 คลองลดังิวราย   ม. 3 12 1,800 21,600 

4 คลองเลียบทางรถไฟ ม. 2 , ม. 4 5 2,700 13,500 

5 คลองใหม่หลงัสถานีอนามยั ม.3 10 2, 200 22,000 

6 คลองบา้นสวนกลว้ย  ม. 1 8 800 6,400 

7 คลองมหาสวสัดิ   ม. 4 15 1, 300 19,500 

8 คลองขวาง    ม. 3 5 350 1,750 

ทีมา : แผนพฒันาตาํบลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย 
            
             

 

  

 

 

 

ภาพที 11 ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย 
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 การดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย มีขนัตอนการดาํเนินงาน ดงันี 

 1. การประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 2. การวางแผนการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 3. การจดัทาํขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 4. การจดัทาํขอ้บญัญติังบประมาณ 

 5. การจดัซือจดัจา้ง 

 6. การจดัหารายไดแ้ละการจดัเก็บภาษี 

 7. การเงินและบญัชี 

 8. การรายงานผลการปฏิบติังาน 

 
2. การนํารูปแบบการบริหารจัดการทีดีขององค์การบริหารส่วนตําบลเพือพัฒนาชุมชนในพืนทีภาค
ตะวนัตกไปถ่ายทอดสู่พนืท ี
 
  จากการร่างรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน
ในพืนทีภาคตะวนัตก (WEST BENEFIT Model) โดยร่างรูปแบบดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบจาก
ผูเ้ชียวชาญและได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชียวชาญแล้ว และเพือยืนยนัถึงการใช้
ประโยชน์ไดจ้ริงของรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนใน
พนืทีภาคตะวนัตก ผูว้ิจยัใชก้ารอบรม เป็นกระบวนการทีจะทาํให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเกิดความรู้ ความ
เขา้ใจและสามารถนาํไปปรับใชใ้นการปฏิบติังาน ช่วยทาํให้การบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนบรรลุเป้าหมายได้ และด้วยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงใช้การอบรมเป็น
แนวทางในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ ในการพฒันาบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํคู่มือประกอบการอบรมการดาํเนินงาน ตามรูปแบบการ
บริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก ซึงการอบรม
ทาํในรูปแบบของการถ่ายทอดและแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการทีดี เพือ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน มีขนัตอน ดงันี 

 1. การจดัทาํคู่มือการอบรม 

         ผูว้จิยัศึกษาและวเิคราะห์เอกสาร แนวคิดทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัทีเกียวขอ้งในการสร้าง
คู่มือการอบรม เพือใช้อบรมให้แก่ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานขององค์การบริหารส่วนตาํบลงิวราย 
จงัหวดันครปฐม โดยคู่มือการอบรมประกอบดว้ย หลกัการและเหตุผลของความจาํเป็นในการอบรม 
จุดมุ่งหมายของการอบรมและแนวทางในการดาํเนินงานเพือให้ความรู้ดา้นการบริหารจดัการทีดีของ
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องค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน และเพือให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ และ
สามารถนําความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชน โดยเนือหาในการอบรมมีจาํนวน 3 หัวขอ้ ไดแ้ก่ 1. การบริหารจดัการทีดี การวิเคราะห์
การดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล  2. องค์ประกอบของการพฒันาการบริหารจดัการทีดี
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน 3. แนวทางการพฒันาชุมชน  ผูว้ิจยัไดใ้ห้ผูเ้ชียวชาญ
ด้านวิชาการจาํนวน 5 ท่าน ประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของคู่มือการอบรม ใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อคู่มือการอบรมดาํเนินการตามรูปแบบการบริหารจดัการทีดี โดย
ครอบคลุมประเด็นทีเกียวกบัความเหมาะสมของภาษาทีใชแ้ละการเรียงลาํดบัของเนือหา ความชดัเจน
ของวตัถุประสงคแ์ละเนือหา และประโยชน์ของคู่มือ พร้อมทงัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ หลงัจาก
นนัผูว้จิยันาํขอ้มูลทีไดม้าปรับปรุงคู่มือการอบรมเพือนาํไปใชใ้นการอบรมกบักลุ่มเป้าหมายต่อไป ซึง
ผลการตรวจสอบโครงร่างคู่มือการอบรมจากผูเ้ชียวชาญ ดงันี 

  1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการอบรม พบว่า ในภาพรวมร่างคู่มือการ
อบรมมีระดบัความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ คือมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากบั 0.89 หรืออยู่
ระหว่าง 0.8-1.0 แสดงให้เห็นว่าผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่าคู่มือการอบรมมีความเหมาะสมในทุก
รายการ เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ทีประเมินความเหมาะสมมีค่าดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 1.0 มี 4 
รายการคือ หลกัการของการอบรมในการนาํไปปฏิบติัจริง วตัถุประสงคข์องการอบรม การส่งเสริมให้
เกิดความรู้ ความเขา้ใจในแต่ละหวัขอ้ และการประเมินผลในการอบรม ดงัตารางที 31 ในภาคผนวก ก 
 1.2 ผลประเมินความสอดคลอ้งของคู่มือการอบรม พบวา่ ในภาพรวมคู่มือการอบรมมีค่า
ดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8-1.0 แสดงให้เห็นว่าผูเ้ชียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัในทุก
รายการตามคู่มือการอบรมการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน ดงั
ตารางที 32 ในภาคผนวก ก 

2. การจดัอบรมใหค้วามรู้การบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชน 

การอบรมให้ความรู้ เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาบุคลากรเพือ
เพิมพูนความรู้ ทกัษะ และปรับเปลียนทศันคติ ให้กบับุคลากร ซึงจะทาํให้ผูรั้บการอบรมนาํความรู้
ความเขา้ใจ ไปประยกุตใ์ชก้บังาน  และปรับเปลียนพฤติกรรมและทศันคติต่อการปฏิบติังาน เกิดความ
ตระหนกัในสิทธิและหนา้ที ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพมากขึน  อีกทงัช่วยให้การดาํเนินงานบริหาร
จดัการขององค์การบริหารส่วนตาํบลบรรลุตามเป้าหมาย ด้วยเหตุผลดงัทีกล่าวมา ผูว้ิจยัจึงใช้การ
อบรมเป็นแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจ  และปรับเปลียนทัศนคติ ให้กับผู ้บริหาร 
ผูป้ฏิบติังาน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล ในการพฒันาการบริหารจดัการทีดีขององค์การ
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บริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน ซึงการอบรมให้ความรู้การบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล เพือทดลองใช้รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชน มีแผนการดาํเนินการแบบ One-Group Pretest-Posttest Design โดยกาํหนดแผนการดาํเนิน
กิจกรรมการทดลองใช้รูปแบบ ดังนี 1) ทาํความเขา้ใจกับผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนตาํบล 
ประกอบดว้ย นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เลขานายกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล และผูป้ฏิบัติงานอบต.ของกลุ่มพืนที
เป้าหมาย เกียวกบักรอบเงือนไขในการทาํวิจยัร่วมกนัระหว่างผูว้ิจยักบั ผูบ้ริหารขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 2) ดาํเนินการเก็บขอ้มูลก่อนทดลองกบักลุ่มเป้าหมายทีทดลอง (Pretest) 3) ดาํเนินการ
ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบล 4) ดาํเนินการเก็บขอ้มูลหลงั
การทดลองกบักลุ่มเป้าหมายทีทดลอง (Posttest) 5) นาํผลทีไดจ้ากการทดลองมาวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้
สรุปผลการดาํเนินการ 

ในการอบรมการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนใน
พืนทีภาคตะวนัตก กลุ่มเป้าหมายในการอบรม คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย จงัหวดันครปฐม  
โดยเลือกอย่างเจาะจง ด้วยเหตุผลคือองค์การบริหารส่วนตาํบลงิวรายมีความพร้อมด้านบุคลากร มี
ความพร้อมด้านชุมชน และทีสําคญัมีความยินดีเป็นอย่างยิงในการทดลองใช้รูปแบบการบริหาร
จดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก โดยการจดัอบรมใน
วนัที 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค ์ตาํบลงิวราย จาํนวน 40 คน ซึงมี
ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้ขา้รับการอบรม ดงัตารางที 19 

 

ตารางที 19  จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้ขา้รับการอบรม 

(n=40) 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

                  ชาย 

                  หญิง 

 
21 

19 

 

52.5 

47.5 

อาย ุ

                  21-30 ปี 
 

5 

 

12.5 
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ตารางที 19  จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้ขา้รับการอบรม (ต่อ) 
(n=40) 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

อาย ุ

                  31-40 ปี 

                  41-50 ปี 

                  51-60 ปี 

                  60 ปีขึนไป 

 

9 

11 

7 

8 

 

22.5 

27.5 

17.5 

20 

ระยะเวลา/ประสบการณ์ในการทาํงาน 

                  1-3 ปี 

                  4-6 ปี 

                  7-10 ปี 

                  มากกวา่ 10 ปี 

 

8 

7 

9 

16 

 

20 

17.5 

22.5 

40 
 

 จากตารางที 19  พบวา่ ผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.5 เพศหญิงจาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 อายุของผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่มีอายุ
ระหวา่ง 41-50 ปีจาํนวน  11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ระยะเวลา/ประสบการณ์ในการทาํงานส่วนใหญ่
มีระยะเวลาการทาํงานมากกวา่ 10 ปีจาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

  โดยก่อนการอบรมให้ผูเ้ขา้รับการอบรมทุกคนทาํแบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรม 
(pre-test) และหลงัเสร็จสินการอบรมให้ผูเ้ขา้รับการอบรมทาํแบบทดสอบความรู้หลงัการอบรม 
(post-test) และประเมินผลหลงัการอบรมในการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้และเสวนา ดงัตารางที 20 

 

ตารางที 20 เปรียบเทียบความรู้ก่อนการอบรมและหลงัการอบรม เกียวกบัรูปแบบการบริหารจดัการ   
                   ทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 

(n=40) 

การทดสอบ จาํนวน
ตวัอยา่ง 

คะแนนเตม็ X  S.D. df. t Sig 

ก่อนการอบรม 40 20 12.80 1.16 39 6.65* 0.00 

หลงัการอบรม 40 20 15.13 1.57 

*นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
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 จากตารางที 20 พบวา่ จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน การทดสอบความรู้ก่อนการอบรมมี
คะแนนเฉลียเท่ากบั 12.80 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.16 อยูใ่นระดบัปานกลาง และการ
ทดสอบความรู้หลงัการอบรมมีคะแนนเฉลียเท่ากบั 15.13  ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.57 อยู่
ในระดบัมาก ส่วนผลเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการอบรมดว้ยการทดสอบ กลุ่มตวัอยา่งทีไม่
เป็นอิสระจากกนั (Dependent Sample t-test) ทีระดบันยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 พบวา่ เมือค่า t = 

6.65 Sig = 0.00 หมายความวา่ คะแนนหลงัการอบรมมีคะแนนมากกวา่ก่อนการอบรมอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั .05 

 
ตารางที 21 ผลประเมินความพึงพอใจการอบรมการพฒันาการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหาร 

                  ส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 
(n=40) 

ขอ้ ประเด็น ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ลาํดบั 

1 เนือหาหลกัสูตรการพฒันาการบริหารจดัการทีดี ของอบต. 4.18 0.50 มาก 5 

2 ท่านไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการพฒันา การบริหาร
จดัการทีดีของอบต. 

4.25 0.63 มาก 2 

3 จากทีท่านเขา้รับการอบรมช่วยใหท่้านคิดและวเิคราะห์ได้
อยา่งเป็นระบบ 

4.03 0.58 มาก 6 

4 ท่านสามารถนาํความรู้ทีไดไ้ปใชแ้กปั้ญหาไดจ้ริง 4.35 0.58 มาก 1 

 จากทีท่านเขา้รับการอบรม ท่านคิดวา่มีความรู้เพิมขึนในเรือง
การอบรมมากนอ้ยเพียงใด 

4.23 0.62 มาก 3 

 เอกสาร อุปกรณ์ในการฝึกอบรม 4.20 0.61 มาก 4 

 สถานทีในการอบรม 4.20 0.52 มาก 4 

 ระยะเวลาในการอบรม 3.85 0.66 ปานกลาง 7 

ภาพรวม 4.16 0.59 มาก  

  

 จากตารางที 21 พบว่า ความพึงพอใจการอบรมการพฒันาการบริหารจดัการทีดีของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกในภาพรวม อยูในระดบัมาก ( X = 

4.16, S.D. = 0.59) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ทีประเมินมีค่าเฉลียความพึงพอใจสูงทีสุด 3 อบัดบัแรก คือ 
ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถนาํความรู้ทีไดไ้ปใช้แกปั้ญหาไดจ้ริง อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.35, S.D. = 

0.58) รองลงมาคือ ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการพฒันา การบริหารจดัการที
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ดีของอบต. อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.63) และจากทีท่านเขา้รับการอบรม ท่านคิดวา่มี
ความรู้เพิมขึนในเรืองการอบรมมากนอ้ยเพียงใด อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.23, S.D. = 0.62) ตามลาํดบั 

 จากการอบรมให้ความรู้การพฒันาการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
เพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบล เลขานายกองค์การบริหารส่วนตาํบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล และ
ผูป้ฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลงิวราย สามารถสรุปได้ว่า เนือหาของการอบรมการ
พฒันาการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลมีความเหมาะสมของเนือหา ผูเ้ขา้รับการ
อบรมมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการบริหารจดัการทีดีมากขึน สามารถนาํความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาได้
จริง ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการพฒันา การบริหารจดัการทีดีขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลงิวราย อนัจะนาํไปสู่การพฒันาชุมชนและเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กบัชุมชน 

 

 ส่วนท ี3 การจัดเวทแีลกเปลยีนเรียนรู้และเสวนาจากการนํารูปแบบการบริหารจัดการทีดี
ขององค์การบริหารส่วนตําบลไปปฏิบัติ 
 

1. จากการจดัเวทีฝึกอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการบริหารจดัการทีดีของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลทาํให้บุคลากรของอบต.และคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบติังานกบัชุมชนมากขึนและการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ละเสวนา จึงเป็นเครืองมือทีจดัขึนเพือ
สร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการแลกเปลียนแนวคิดและประสบการณ์จริงในการพฒันาชุมชน 
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกบัคนในชุมชน ในการร่วมมือช่วยกนัพฒันาชุมชน และสร้างความรู้ความ
เขา้ใจในแนวนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพฒันา และการปรับทิศทางการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิงขึนโดยมีคุณสมัชชา ทองสิมา ทาํหน้าทีเป็นผูป้ระสานงานหลักในการเชือมโยงคนกับ
กระบวนการ โดยการนาํรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไปปฏิบติั เป็น
การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูป้ฏิบติัทีเป็นแนวปฏิบติัทีเป็นเลิศ (Best Practice) หรือจากการ
ทาํงานทีประสบความสําเร็จ นํามาประยุกต์และปรับปรุงให้เหมาะสม เกิดการสร้างความรู้นาํไป
พฒันา ซึงในขันตอนนีมีวตัถุประสงค์ เพือให้ผูป้ฏิบัติงานจริงมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและ
ขอ้เสนอแนะจากระดบัการปฏิบติัการบริหารจดัการทีดีตามองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร
จดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 

การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ละเสวนา มีกาํหนดระยะเวลาห่างกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือนใช้
ระยะเวลา 1 วนั ในครังแรกจดัทีห้องประชุมทองสิมา ตาํบลงิวราย จงัหวดันครปฐม ในวนัที 22 

มกราคม 2558 เวลา 10.00 – 14.00 น. จาํนวน 23 คน โดยเนน้การจดัแบบไม่เป็นทางการแต่ให้ไดก้าร
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แลกเปลียนเรียนรู้และขอ้มูลทีเป็นประโยชน์สามารถนาํกลบัไปประยุกตใ์ชพ้ฒันาการดาํเนินงานเพือ
สร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน 

บรรยากาศการพูดคุย นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลงิวรายแจ้งข้อมูลเกียวกับการ
ดาํเนินงานดา้นการพฒันาชุมชนแบบภาพรวมให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุม เขา้ใจสถานการณ์ของชุมชนและ
การดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลให้ทุกฝ่ายร่วมแลกเปลียนเรียนรู้กนัโดยเนน้เกียวกบัการ
บริหารจดัการทีดีโดยนาํผลทีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ละเสวนา 
ดงันี 

 
ตอนท ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงเป็นนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาํบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล เลขานายกองค์การบริหารส่วนตาํบล สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และผูป้ฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย จาํนวน 23 คน โดย
จาํแนกเพศ อาย ุและระยะเวลา/ประสบการณ์ในการทาํงาน โดยใชค้่าความถี และร้อยละ ซึงเสนอผล
การวเิคราะห์ดงัตารางที 22 

 

ตารางที 22 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

(n=23) 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ :          ชาย 

                  หญิง 
8 

15 

34.8 

65.2 

อาย ุ:           21-30 ปี 

                  31-40 ปี 

                  41-50 ปี 

                  51-60 ปี 

                  60 ปีขึนไป             

1 

6 

8 

7 

1 

 4.4 

26.0 

34.8 

30.4 

4.4 

ระยะเวลา/ประสบการณ์ในการทาํงาน 

                  1-3 ปี 

                  4-6 ปี 

                  7-10 ปี 

                  มากกวา่ 10 ปี 

 

8 

3 

4 

8 

 

34.8 

13.0 

17.4 

34.8 
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 จากตารางที 22 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดงันี 

 เพศ พบวา่  ผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2

เพศชายจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 

 อาย ุพบวา่ ผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง  41-50 ปี จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.8 รองลงมามีอายุระหวา่ง 51-60 ปี จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4  อายุระหว่าง 31-40 ปี 
จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0  และอายุระหวา่ง 21-30 ปี มีจาํนวนเท่ากนักบัอายุ 60 ปีขึนไป 
จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4  
 ระยะเวลา/ประสบการณ์ในการทาํงานทีเกียวกับการดาํเนินงานองค์การบริหารส่วน
ตาํบล พบว่า ระยะเวลา/ประสบการณ์ในการทาํงานส่วนใหญ่มีระยะเวลาการทาํงาน 1-3 ปี ซึงมี
จาํนวนเท่ากนักบัระยะเวลาการทาํงาน มากกวา่ 10 ปี จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมา
ระยะเวลา/ประสบการณ์ในการทาํงาน 7-10 ปี จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 และระยะเวลา/
ประสบการณ์ในการทาํงาน 4-6 ปี จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0  

 

ตอนท ี2 ระดับการนํารูปแบบการบริหารจัดการทดีีขององค์การบริหารส่วนตําบลเพือพัฒนาชุมชนใน
พนืทภีาคตะวนัตกไปปฏิบัติ 
 
 การวิเคราะห์ระดบัการนาํรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบล
เพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกไปปฏิบติั จาํแนกตามองคป์ระกอบโดยใชค้่าความถี ค่าร้อยละ 
ดงัตารางที 23 ถึงตารางที 30 

 

ตารางที 23 ระดบัการนาํรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน
ในพืนทีภาคตะวนัตกไปปฏิบติั ในภาพรวม 

                   (n=23) 

องคป์ระกอบ 
ระดบัการนาํไปปฏิบติั 

X  S.D. แปลผล ลาํดบั 
. ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้(WE = Wise Executive) 4.44 0.10 มาก 3 

2. ความพึงพอใจ โปร่งใส เปิดเผย (ST = Satisfied Transparency) 4.37 0.26 มาก 4 
3. ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ (B = Best Supporter) 4.47 0.05 มาก 2 
4. การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั (E = Education  and Learning by Action) 4.33 0.06 มาก 5 
5. เครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผล (NE = Network Communication with 

     Effectiveness)  
4.44 0.04 มาก 3 
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ตารางที 23 ระดบัการนาํรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน
ในพืนทีภาคตะวนัตกไปปฏิบติั ในภาพรวม (ต่อ) 

                   (n=23) 

องคป์ระกอบ 
ระดบัการนาํไปปฏิบติั 

X  S.D. แปลผล ลาํดบั 
6. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (F =  Facilitator for  Participation) 4.48 0.05 มาก 1 

7. การนาํไปปฏิบติัและความรับผดิชอบ (IT = Implement and Trust) 4.32 0.10 มาก 6 
รวมทุกองคป์ระกอบ 4.41 0.08 มาก  

 

จากตารางที 23 ระดบัการนาํรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
เพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกไปปฏิบติั ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.08) 
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.05) รองลงมาคือ ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.47, 

S.D. = 0.05) ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.10) เครือข่ายการสือสารทีมี
ประสิทธิผล อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.04) ตามลาํดบั 

จะเห็นได้ว่าการนํารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชนไปทดลองใช้กบักลุ่มเป้าหมายโดยการประชุมเสวนาแลกเปลียนเรียนรู้นนัในภาพรวม 
พบว่า คนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตาํบลงิวรายให้ความสําคญัเรืองการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนเป็นอนัดบัหนึง รองลงมาเป็นผูป้ฏิบติัของอบต.หรือผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ เพราะเป็นผูล้งมือทาํ
จริงช่วยเหลือเกือกูลกนัทาํให้งานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ สําเร็จตามเป้าหมาย และผูน้าํนกับริหารที
รอบรู้มีความสาํคญัเท่ากบัเครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผล ผูน้าํตอ้งสือสารให้ผูป้ฏิบติังานทุกคนมี
ความเข้าใจทีตรงกัน เช่นการสือสารถึงบทบาทหน้าทีของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติงาน เพือจะได้
ปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกนั 
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ตารางที 24 ระดบัการนาํรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน 
ในพืนทีภาคตะวนัตกไปปฏิบติั  ดา้นผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ 

                   (n=23) 

องคป์ระกอบ 
ระดบัการนาํไปปฏิบติั 

X  S.D. แปลผล ลาํดบั 
ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ (WE = Wise Executive) 
1.มีวสิยัทศัน์ทีกวา้งไกล 4.39 0.66 มาก 3 
2.มีคุณธรรม มีความเป็นกลาง และ มีความซือสตัย ์ 4.57 0.59 มากทีสุด 1 

3.เป็นตวัอยา่งทีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 4.52 0.67 มากทีสุด 2 
4.มีความเขา้ใจแนวทางการปฏิบติังาน กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ 4.30 0.76 มาก 5 
5.สามารถทาํงานประสานกบัผูป้ฏิบติังานของอบต.ไดเ้ป็นอยา่งดี   4.35 0.49 มาก 4 
6.มีความเป็นกนัเองกบัคนในชุมชน เพือใหค้นในชุมชน เกิดความ 

  ไวว้างใจ และเห็นความจริงใจของผูน้าํ 
4.52 0.51 มากทีสุด 2 

รวม 4.44 0.10 มาก  
 

จากตารางที 24  พบว่า ระดบัการนาํรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกไปปฏิบติั ดา้นผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.10) เมือพิจารณาเป็นองคป์ระกอบยอ่ยของผูน้าํนกับริหารทีรอบ
รู้ ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูน้าํนักบริหารทีรอบรู้ ควรมีคุณธรรม มีความเป็นกลาง 
และ มีความซือสัตย ์อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.57, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ ผูน้าํนกับริหารทีรอบ
รู้ ควรเป็นตวัอยา่งทีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.52 , S.D. = 0.67) ซึงมีค่าเฉลีย
เท่ากนักบัผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ ควรมีความเป็นกนัเองกบัคนในชุมชน เพือให้คนในชุมชน เกิดความ
ไวว้างใจ และเห็นความจริงใจของผูน้าํอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.52, S.D. = 0.51) ผูน้าํนกับริหารที
รอบรู้ ควรมีวสิัยทศัน์ทีกวา้งไกลอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.66) ตามลาํดบั 

การบริหารจัดการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน ตาํบลงิวราย 
จงัหวดันครปฐม ด้านผูน้ํานักบริหารทีรอบรู้ จะเป็นผูน้ําทีคนในชุมชนยอมรับ เพราะเป็นผูน้ํามี
วิสัยทัศน์ทีกว้างไกล  มีคุณธรรม  มีความเป็นกลาง  มีความซือสัตย์ และเป็นตัวอย่างทีดีแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความเป็นกนัเองกบัคนในชุมชน ทาํให้คนในชุมชน เกิดความไวว้างใจ และเห็น
ความจริงใจของผูน้าํ สามารถทาํงานประสานกบัผูป้ฏิบติังานของอบต.ไดเ้ป็นอย่างดี  และมีความ
เขา้ใจแนวทางการปฏิบติังาน กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ดงัคาํบอกเล่าของกลุ่มผูป้ฏิบติังานของอบต. 
เกียวกบัภาวะผูน้าํขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย วา่ 
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“...หากผู้นาํชุมชนไม่มีความรู้ ไม่มีวิสัยทัศน์ ทาํให้ยากต่อ
การพัฒนาชุมชนให้เจริญทัดเทียมกับชุมชนอืน นอกจากจะมีความรู้แล้วยัง
ต้องมีคุณธรรม จริยธรรมด้วย ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ อืน และ
ตัดสินใจอย่างยุ ติธรรม  จะทําให้การบริหารจัดการอบต . งิวรายมี
ประสิทธิภาพและตรงเป้าหมาย หากผู้นาํขาดความรู้ก็จะทาํให้ผู้ตามไม่
สามารถปฏิบัติงานได้องค์กรเกิดการสับสนและขัดแย้งในเรืองหลักการ 
กฎ ระเบียบ ฯลฯ การบริหารจัดการอบต. กจ็ะขบัเคลือนไปได้ยาก...” 

 

สอดคลอ้งกบัคาํบอกกล่าวของกลุ่มสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย ซึงเห็นดว้ย
กบัผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ ควรเป็นองคป์ระกอบหนึงของการบริหารจดัการทีดีสําหรับองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ดงัวา่ 

 

“...เพราะ คุณสมบัติทีมีความสําคัญมากทีสุดของผู้ ทีจะมา
เป็นผู้นาํทีดี พืนฐานทีสําคัญคือต้องเป็นบุคคลทีมีความรู้ครอบคลุมใน
ทุกๆ เรืองหรือทุกแขนง เพราะในสถานการณ์ปัจจุบัน หลายๆ หน่วยงาน
และชาวบ้านจะมีความรู้ความเข้าใจในเรืองของการเมืองเพิมมากขึน ผู้นาํที
มีความรู้จึงจะสามารถนาํองค์กรอยู่รอดและประสบความสําเร็จในเรือง
ต่างๆ โดยเฉพาะในเรืองการบริหารจัดการทีดีซึงมีความสําคัญและจาํเป็น
อย่างมากในองค์กรต่างๆ...” 

 
 สรุปว่าผูน้ําควรมีความรู้ความสามารถเพราะมีผลต่อการพฒันาตาํบลและสามารถ

แนะนาํแกปั้ญหาในชุมชนได ้ ผูน้าํทีดีควรเป็นผูที้มีความรู้ในระบบต่างๆ ในการทาํงาน อยา่งนอ้ยหาก
เกิดความผดิพลาดหรือแกปั้ญหาในความไม่เขา้ใจก็สามารถชีนาํใหลุ้ล่วงไปได ้ดงันนัผูน้าํนกับริหารที
รอบรู้ เป็นหวัใจหลกัของการพฒันา 
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ตารางที 25 ระดบัการนาํรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน 

                   ในพืนทีภาคตะวนัตกไปปฏิบติั ดา้นความพึงพอใจ โปร่งใส เปิดเผย 

                   (n=23) 

องคป์ระกอบ 
ระดบัการนาํไปปฏิบติั 

X  S.D. แปลผล ลาํดบั 
ความพึงพอใจ โปร่งใส เปิดเผย (ST = Satisfied Transparency) 
1.การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใหป้ระชาชนทราบ 4.57 0.51 มากทีสุด 1 
2.การปิดประกาศ ประชาสมัพนัธ์ เสียงตามสาย 4.57 0.51 มากทีสุด 1 
3.สามารถตรวจสอบการทาํงานของอบต.ได ้ 4.52 0.51 มากทีสุด 2 
4.การบริหารงานพสัดุและการเงินทีเขม้งวด 4.00 1.09 มาก 4 
5.การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนหรือสือมวลชนในการจดัซือจดัจา้ง 4.22 0.80 มาก 3 
รวม 4.37 0.26 มาก  

 

จากตารางที 25 พบว่า ระดบัการนาํรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกไปปฏิบติั ดา้นความพึงพอใจ โปร่งใส เปิดเผยใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.26) เมือพิจารณาเป็นองคป์ระกอบยอ่ยของความพึง
พอใจ โปร่งใส เปิดเผยทีมีค่าเฉลียมากทีสุด 3 อันดับแรก  ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนทราบ และ การปิดประกาศ ประชาสัมพนัธ์ เสียงตามสาย อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.57, 

S.D. = 0.51) รองลงมาคือ สามารถตรวจสอบการทาํงานของอบต.ได้ อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.52 

, S.D. = 0.51) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนหรือสือมวลชนในการจดัซือจดัจา้ง อยูใ่นระดบัมาก 
( X = 4.22, S.D. = 0.80) ตามลาํดบั 

การบริหารจัดการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน ตาํบลงิวราย 
จงัหวดันครปฐม ด้านความพึงพอใจโปร่งใส เปิดเผย นัน ให้ความสําคญัในเรืองการเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารใหป้ระชาชนทราบ การปิดประกาศ ประชาสัมพนัธ์ เสียงตามสาย และสามารถตรวจสอบการ
ทาํงานของอบต.ได้ รวมทงัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนหรือสือมวลชนในการจดัซือจดัจา้ง ดงัคาํ
บอกเล่าของกลุ่มผูป้ฏิบติังานขององค์การบริหารส่วนตาํบลงิวราย เกียวกับเรืองความพึงพอใจ 
โปร่งใส เปิดเผย วา่   

“...ลักษณะทีสําคัญอีกหนึงประการของบริหารจัดการทีดีคือ
การปฏิบัติหน้าทีของตัวผู้นาํทีจะชีวัดการทํางานนีสอดคล้องและเป็นที
ยอมรับของชุมชนก็คือการทาํงานให้ตรงกับความต้องการของชาวบ้านให้
มากทีสุดและต้องมีการเปิดเผยการทาํงานทุกๆ ขันตอนให้ชุมชนรับรู้ด้วย 
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แต่ระบบขององค์กรต่างๆ ในประเทศเรายั งไม่เอืออํานวยให้เกิดการ
เปิดเผยของข้อมลูการทาํงานทีแท้จริงมากนัก...” 
 

สอดคลอ้งกบัความเห็นของกลุ่มสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลงิวราย เกียวกบัเรือง
การบริหารโดยความพึงพอใจ โปร่งใส เปิดเผย ซึงเห็นวา่เป็นสิงทีดีทาํใหค้นในชุมชนมีความพึงพอใจ 
เกิดประโยชน์สุขแก่คนในชุมชน วา่ 

 

“... ระบบการทาํงานควรมีการประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศ 
ทังข้อมลูข่าวสารต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในองค์กรทาํให้เกิดความ
พึงพอใจต่อคนในองค์กร/ชุมชนได้ บริหารโดยความพึงพอใจ โปร่งใส 
เปิดเผยเป็นสิงทีดีทาํให้ทุคนมีส่วนร่วมมากขึน...” 

 

นอกจากนี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลงิวราย กล่าวเสริมว่า เห็นดว้ยว่าความพึง
พอใจ โปร่งใส เปิดเผย เป็นองคป์ระกอบหนึงของการบริหารจดัการทีดีเพราะหากอบต.งิวรายไม่มีสิง
เหล่านีก็จะทาํใหค้นในชุมชนมีคุณภาพชีวติทีไม่ดีและทาํใหก้ลายเป็นอบต.ทีไร้คุณภาพในการบริหาร
จดัการ 

สรุปว่าองค์ประกอบย่อยขอ้นีมีความสําคญั การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารให้ประชาชน
ทราบและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกียวกับการจดัซือจดัจ้าง เป็นความพึงพอใจ โปร่งใส 
เปิดเผยเพราะส่งผลต่อการทาํงานสามารถตรวจสอบได้ ทาํให้คนในชุมชนเกิดความไวว้างใจและ
เชือถือในระบบการทาํงานของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย 

 

ตารางที 26 ระดบัการนาํรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน 
ในพืนทีภาคตะวนัตกไปปฏิบติั ดา้นผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ 

                   (n=23) 

องคป์ระกอบ 
ระดบัการนาํไปปฏิบติั 

X  S.D. แปลผล ลาํดบั 
ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ (B = Best Supporter) 
1.มีคุณธรรม มีความตงัใจและทุ่มเทในการทาํงาน 4.48 0.51 มาก 2 
2.มีความเขา้ใจเป้าหมายและวสิยัทศัน์ขององคก์ร 4.35 0.49 มาก 4 
3.มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ เพือนาํความรู้มาพฒันาต่อยอดงาน 4.43 0.59 มาก 3 
4.มีความซือสตัยสุ์จริต 4.61 0.58 มากทีสุด 1 

รวม 4.47 0.05 มาก  
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จากตารางที 26 พบวา่ ระดบัการนาํรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกไปปฏิบติั ดา้นผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.05) เมือพิจารณาเป็นองคป์ระกอบยอ่ยของผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศทีมี
ค่าเฉลียมากทีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศควรมีความซือสัตยสุ์จริต อยูใ่นระดบัมาก
ทีสุด ( X = 4.61, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ มีคุณธรรม มีความตงัใจและทุ่มเทในการทาํงาน อยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 4.48 , S.D. = 0.51) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ เพือนาํความรู้มาพฒันาต่อยอดงานอยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.59) ตามลาํดบั 

การบริหารจัดการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน ตาํบลงิวราย 
จงัหวดันครปฐม ด้านผูส้นับสนุนทีเป็นเลิศ  นันสิงทีสําคัญทีสุดคือควรมีความซือสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม มีความตงัใจและทุ่มเทในการทาํงาน และมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ เพือนาํความรู้มาพฒันาต่อ
ยอดงานช่วยเสริมสร้างมความเขม้แข็งให้กบัชุมชน ดงัคาํบอกเล่าของกลุ่มผูป้ฏิบติังานของอบต.และ
กลุ่มสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย เกียวกบัผูส้นบัสนุนทีดีในการปฏิบติังาน วา่  

 

“...ผู้ สนับสนุนต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานทีตนเอง
รับผิดชอบ ปฏิบัติตามคาํสังผู้บังคับบัญชา  ผู้สนับสนุนทีเป็นเลิศจะเป็น
ผู้สนับสนุนทีดีได้จะต้องมีผู้นาํทีดีด้วย  ผู้ สนับสนุนทีดีจะต้องศึกษาหา
ความรู้และมีความขยัน อดทนต่อการหาความรู้ให้กับตนเองถึงจะเป็นผู้ ที
เป็นเลิศได้ สําหรับอบต.งิวราย เนืองจากผู้ สนับสนุนทีดีจะเป็นกาํลังพลที
เข้มแขง็ต่อการทาํงานและสามารถตอบสนองความต้องการของนโยบาย/
แผนงานได้อย่างคล่องตัว ในยุคสมัยปัจจุบัน การแข่งขันทางการเมืองใน
หลายๆ พืนทีมีสูงขึน ผู้สนับสนุนทีดีจึงมีความสําคัญในทังสถานะของ
เจ้าหน้าทีองค์กร หรือนักการเมืองในกลุ่มต่างๆ ผู้ปฏิบัติหน้าทีซึงมีส่วน
สําคัญในองค์กร ถ้ามีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้ตามคาํสังในงาน
ต่างๆ ผลสัมฤทธิก็จะเกิดกับหน่วยงานและผลประโยชน์กับชุมชนก็จะดี
เยียมด้วย...” 
 
ผูส้นับสนุนทีเป็นเลิศควรส่งเสริมเป็นอย่างยิงเพือพฒันาความรู้ ทกัษะ ในระบบการ

ทาํงานในหน้าทีของตนเองให้ดีและมีความถูกตอ้งมากขึน  สามารถนาํความรู้มาใช้ในเชิงปฏิบติัได้
อย่างถูกตอ้ง การพฒันาชุมชนไปในแนวทางดีหรือไม่อย่างไรนนั ไม่เพียงแต่ผูน้าํทีมีความรู้เท่านัน 
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ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ ก็เป็นองค์ประกอบทีสําคญัเช่นเดียวกนั ผูน้าํไม่สามารถปฏิบติังานต่างๆ ได้
เพียงลาํพงั 

 

ตารางที 27 ระดบัการนาํรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน
ในพืนทีภาคตะวนัตกไปปฏิบติั ดา้นการศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั 

                   (n=23) 

องคป์ระกอบ 
ระดบัการนาํไปปฏิบติั 

X  S.D. แปลผล ลาํดบั 
การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั (E = Education and Learning by Action) 
1.การเรียนรู้จากการทาํงานจริง 4.43 0.51 มาก 1 

2.การเรียนรู้จากประสบการณ์ผูอื้น 4.22 0.60 มาก 4 
3.การพฒันาชุมชนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ 4.35 0.57 มาก 3 
4.การเรียนรู้ดา้นภูมิปัญญา ประเพณี และวถีิชีวติ 4.17 0.65 มาก 5 
5.การเรียนรู้ในโครงการพระราชดาํริ 4.43 0.66 มาก 1 
6.การจดัอบรมความรู้ใหแ้ก่คนในชุมชน 4.39 0.58 มาก 2 
รวม 4.33 0.06 มาก  

 

จากตารางที 27 พบว่า ระดบัการนาํรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกไปปฏิบติั ดา้นการศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติัใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.06) เมือพิจารณาเป็นองคป์ระกอบยอ่ยของการศึกษา
และเรียนรู้เชิงปฏิบติัทีมีค่าเฉลียมากทีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การเรียนรู้จากการทาํงานจริง อยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.51) ซึงมีค่าเฉลียเท่ากนักบัการเรียนรู้ในโครงการพระราชดาํริอยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.66) รองลงมาคือ การจดัอบรมความรู้ให้แก่คนในชุมชนอยูใ่นระดบั
มาก ( X = 4.39 , S.D. = 0.58) การพฒันาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอยูใ่นระดบัมาก ( X = 

4.35, S.D. = 0.57) ตามลาํดบั 

การบริหารจัดการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน ตาํบลงิวราย 
จงัหวดันครปฐม ดา้นการศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั เป็นการเรียนรู้จากการทาํงานจริง การเรียนรู้ใน
โครงการพระราชดาํริทาํให้คนในชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานมากยิงขึน มีการจดั
อบรมความรู้ให้แก่คนในชุมชน รวมทงัมีการพฒันาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ผูอื้น  และการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา ประเพณี และวิถีชีวิต  ดังคาํบอกเล่าของกลุ่ม
ผูป้ฏิบติังานขององค์การบริหารส่วนตาํบลงิวราย  เกียวกบัการศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั การเรียนรู้
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ในโครงการพระราชดาํริ เช่น โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ทาํให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเขา้ใจใน
การปฏิบติังานมากยงิขึน ส่งผลใหค้นในชุมชนมีคุณภาพชีวติทีดีขึน ดงัวา่ 

 

“...การลงมือปฏิบัติในเรืองต่างๆ ในองค์กรท้องถินจะส่งผล
ต่อการพัฒนาอย่างยงัยืน เช่นโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึงถ้าเป็น
แค่การศึกษาแต่เพียงทฤษฎี กค็งจะไม่เกิดผลสัมฤทธิ แต่ถ้าลงมือทาํปฏิบัติ
อย่างจริงจัง ผลทีเกิดขึนกับชุมชนก็จะยังยืนและเกิดประโยชน์ต่อตาํบล
มากทีสุด...” 
 

การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติัทาํให้คนในชุมชนสามารถพึงตนเองได้ สอดคล้องกบั
ความเห็นของกลุ่มสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย เกียวกบัการศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั ซึง
ทาํให้คนในชุมชนจะตอ้งนาํความรู้ทีมีมาลงมือปฏิบติัในการทาํงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จะได้
ช่วยกนัคิด ช่วยทาํใหดี้ขึนดว้ย วา่ 

 

“...การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบัติทําให้ชุมชนแข็งแรง
สามารถเลียงตัวเองได้ในอนาคต คนในชุมชนพึงตนเองได้ มีการปฏิบัติใน
การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยังยืน เป็นการรู้ในลักษณะของปัญหาที
ชุมชนสนใจมีผลกระทบต่อชุมชน นาํการเรียนรู้ไปแก้ปัญหาต่างๆ และลง
มือแก้ ปัญหาอ ย่างแท้จ ริง  การลงมือทําจ ริงจะทํา ใ ห้ผู้ ป ฏิบั ติไ ด้
ประสบการณ์จากการลงมือทํา  และเป็นการเรียนรู้โดยการแลกเปลียน
ประสบการณ์กับผู้อืน...” 

 
 สรุปไดว้า่การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติัเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัของการบริหารจดัการ
ทีดี ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานไดเ้กิดการเรียนรู้วา่หากเกิดปัญหาจะแกไ้ขอยา่งไร การลงมือปฏิบติัจริงนาํไปสู่
การรู้จริงมากกว่าการเรียนรู้เฉพาะแนวทางตามทฤษฎีเท่านนั การเรียนรู้เชิงปฏิบติัทาํให้การพฒันา
ชุมชนเขม้แข็งและยงัยืน คนในชุมชนสามารถเลียงตวัเองได้ พึงตนเองได้ นาํการเรียนรู้ไปแก้ไข
ปัญหาต่างๆ 
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ตารางที 28 ระดบัการนาํรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน
ในพืนทีภาคตะวนัตกไปปฏิบติั ดา้นเครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผล 

(n=23) 

องคป์ระกอบ 
ระดบัการนาํไปปฏิบติั 

X  S.D. แปลผล ลาํดบั 
เครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผล (NE = Network Communication with  Effectiveness) 
1.การแจง้ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบังานบริการใหแ้ก่คนในชุมชน 4.52 0.59 มากทีสุด 1 

2.การเปิดโอกาสใหมี้การแลกเปลียนและการแสดงความคิดเห็น 4.48 0.59 มาก 2 
3.การติดต่อประสานงานระหวา่งผูป้ฏิบติังานของอบต.กบัคนใน 

   ชุมชนอยา่งสมาํเสมอ 

4.43 0.66 มาก 3 

4.การสือสารหลายรูปแบบเพือใหไ้ดรั้บขอ้มูลอยา่งทวัถึง 4.48 0.59 มาก 2 
5.การสือสารถึงบทบาทหนา้ทีของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน 4.52 0.59 มากทีสุด 1 
6.การสือสารเป้าหมายของการพฒันาชุมชน 4.22 0.67 มาก 4 
รวม 4.44 0.04 มาก  

 

จากตารางที 28 พบว่า ระดบัการนาํรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกไปปฏิบติั ดา้นเครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผล 
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.04) เมือพิจารณาเป็นองคป์ระกอบยอ่ยของเครือข่าย
การสือสารทีมีประสิทธิผล ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การแจง้ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบั
งานบริการใหแ้ก่คนในชุมชน การสือสารถึงบทบาทหนา้ทีของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน อยูใ่นระดบั
มากทีสุด ( X = 4.57, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ การเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลียนและการแสดง
ความคิดเห็น การสือสารหลายรูปแบบเพือให้ไดรั้บขอ้มูลอยา่งทวัถึง อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.48 , 

S.D. = 0.59) การติดต่อประสานงานระหวา่งผูป้ฏิบติังานของอบต.กบัคนในชุมชนอยา่งสมาํเสมออยู่
ในระดบัมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.66) ตามลาํดบั 

การบริหารจัดการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน ตาํบลงิวราย 
จงัหวดันครปฐม ดา้นเครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผล ควรมีการแจง้ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบังาน
บริการให้แก่คนในชุมชน ควรสือสารถึงบทบาทหนา้ทีของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน ตลอดจนมีการ
เปิดโอกาสใหมี้การแลกเปลียนและการแสดงความคิดเห็น และการสือสารควรมีหลายรูปแบบเพือให้
ได้รับขอ้มูลอย่างทวัถึง และควรมีการติดต่อประสานงานระหว่างผูป้ฏิบติังานของอบต.กบัคนใน
ชุมชนอยา่งสมาํเสมอ รวมทงัการสือสารเป้าหมายของการพฒันาชุมชนดว้ย  ดงัคาํบอกเล่าของกลุ่ม
ผูป้ฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย เกียวกบัเครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผล วา่ 
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“...การสือสารอย่างมีประสิทธิผลเป็นองค์ประกอบสําคัญ 
หากการสือสารไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ทังไม่เป็นไป
ตามความต้องการและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การสือสารต้องพูดคุย
กันอย่างใกล้ชิด แลกเปลียนความคิดกัน ถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงาน
ภาครัฐสู่ชุมชน ทาํกิจกรรมร่วมกัน การสือสารอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วย
ในการติดต่อกันระหว่างชุมชนกับองค์การบริหารส่วนตาํบลได้ดีและ
ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาได้...” 
 
การถ่ายทอดความรู้หรือข่าวสารต่างๆ ให้คนในชุมชนรับทราบนนั ซึงแต่ละคนอาจมี

พนืฐานทีแตกต่างกนัไป ควรใชค้าํพดูหรือภาษาทีเขา้ใจง่าย การพูดทีมีหลกัการบางครังก็อาจไม่เขา้ใจ 
การกาํหนดนโยบายในการทาํงานจากผูบ้ริหารจากส่วนราชการผูบ้งัคบับญัชาจาํเป็นจะตอ้งมีการ
สือสารทีดีทีถูกต้องครบถ้วนไปสู่ผูป้ฏิบัติงานเพือการนํานโยบายไปปฏิบัติจะได้ไม่เกิดความ
คลาดเคลือนผิดพลาด ซึงสอดคล้องกบัความเห็นของกลุ่มสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลงิวราย 
เกียวกบัเครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผล วา่ 

 

“...มีความเห็นด้วยกับองค์ประกอบเรืองเครือข่ายการสือสาร
ทีมีประสิทธิผล เพราะการถ่ายทอดความรู้หรือข่าวสารต่างๆ ให้ชาวบ้าน
รับทราบซึงอาจมีพืนฐานทีแตกต่างกันออกไป การใช้คาํพูดในการสือสาร
อาจต้องใช้ง่ายๆ เข้าใจได้ บางครังการพูดอย่างมีหลักการก็อาจยากทีจะ
เข้าใจ ดังนันในการสือสาร ควรจะไตร่ตรองคาํพูดหรือการสือสาร ให้
เข้าใจตรงกัน ลดการขัดแย้งอันเนืองจากความเข้าใจทีไม่ตรงกัน  การ
สือสารทีดี ควรมีประสิทธิภาพ เพือให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจหรือรู้หลัก
ในการจัดทาํงาน เช่น การประชุม การประชาคม...” 

 
สรุปว่า การสือสารทีดีควรสือสารไดห้ลายช่องทาง ใช้ภาษาทีเขา้ใจง่ายควรสือสารถึง

บทบาทหน้าทีของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานให้มีความเขา้ใจทีตรงกนั ตลอดจนมีการเปิดโอกาสให้มี
การแลกเปลียนและแสดงความคิดเห็น การสือสารควรมีหลายรูปแบบเพือให้ไดรั้บขอ้มูลอยา่งทวัถึง
รวมทงัมีการติดต่อประสานงานระหวา่งผูป้ฏิบติังานของอบต.กบัคนในชุมชนอยา่งสมาํเสมอ เพืองาน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ จะไดป้ระสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายทีตงัไว ้
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ตารางที 29 ระดบัการนาํรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน
ในพืนทีภาคตะวนัตกไปปฏิบติั ดา้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

(n=23) 

องคป์ระกอบ 
ระดบัการนาํไปปฏิบติั 

X  S.D. แปลผล ลาํดบั 
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน(F = Facilitator for Participation) 
1.การเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมเกียวกบัการดาํเนินงาน  
   ของอบต.  

4.61 0.58 มากทีสุด 1 

2.การเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมเกียวกบัปัญหาของ 

   ชุมชน 

4.52 0.59 มากทีสุด 2 

3.การเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดขนัตอน 

   การดาํเนินกิจกรรม/โครงการของอบต. 
4.52 0.51 มากทีสุด 2 

4.การเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมเกียวกบัการจดัทาํ 
   แผนพฒันาของอบต. 

4.43 0.59 มาก 3 

5.การเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการ 

   จดัซือจดัจา้ง 

4.39 0.66 มาก 4 

6.การเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ 

   ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของอบต. 
4.39 0.66 มาก 4 

รวม 4.48 0.05 มาก  
 

จากตารางที 29 พบว่า ระดบัการนาํรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกไปปฏิบติั ดา้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.05) เมือพิจารณาเป็นองคป์ระกอบยอ่ยของการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนทีมีค่าเฉลียมากทีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมเกียวกบัการดาํเนินงานของอบต. อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.61, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ การ
เปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมเกียวกบัปัญหาของชุมชนอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.52 , S.D. 

= 0.59) ซึงมีค่าเฉลียเท่ากนักบัการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดขนัตอนการ
ดาํเนินกิจกรรม/โครงการของอบต.อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.52, S.D. = 0.51) การเปิดโอกาสให้
คนในชุมชนมีส่วนร่วมเกียวกบัการจดัทาํแผนพฒันาของอบต.อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.43, S.D. = 

0.59) ตามลาํดบั 

การบริหารจัดการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน ตาํบลงิวราย 
จงัหวดันครปฐม ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ความสําคญักับการเปิดโอกาสให้คนใน
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ชุมชนมีส่วนร่วมเกียวกบัการดาํเนินงานของอบต. เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเกียวกับ
ปัญหาของชุมชน เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดขนัตอนการดาํเนินกิจกรรม/
โครงการของอบต. รวมทงัการเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมเกียวกบัการจดัทาํแผนพฒันาของ
อบต. ดงัคาํบอกเล่าของกลุ่มผูป้ฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย เกียวกบัการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน วา่ 

 

“...การพัฒนาทีดีจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
เพือจะได้รู้ความต้องการของคนในชุมชน องค์การบริหารส่วนตาํบลจะได้
กาํหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนนันๆ การ
เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการกาํหนด
ทิศทางในการพัฒนาชุมชน มีการวางแผนและการตัดสินใจ...” 

 
ถ้าองค์การบริหารส่วนตาํบลจดัทาํโครงการต่างๆ แล้วไม่มีชาวบ้านสนับสนุนหรือ

ร่วมมือในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตาํบล แสดงให้เห็นถึงการทาํงานของผูน้ําหรือ
ผูป้ฏิบติังานขององค์การบริหารส่วนตาํบล ไม่สามารถเขา้ถึงคนในชุมชนได ้ซึงเป็นคาํบอกเล่าของ
กลุ่มสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย ดงันนัองค์การบริหารส่วนตาํบล จึงให้ความสําคญักบั
การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเกียวกบัการดาํเนินงานของอบต. สอดคลอ้งกบัความเห็น
ของกลุ่มสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย เกียวกบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน วา่ 

 

“...ถ้าคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานจะได้รู้ความ
เป็นไปว่าเกิดอะไรขึน มีปัญหาอะไร ทาํไมถึงไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
ทีตังไว้ การทีอบต.จะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีทีสุดคือ
การให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการกําหนดภารกิจ ความต้องการ 
เป้าหมายและการดาํเนินงานรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน...” 

 
สรุปวา่ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นองคป์ระกอบทีสําคญัของการบริหารจดัการ

ทีดี การปฏิบติังานขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือให้คนในชุมชนเกิดประโยชน์สุขนัน ต้อง
ตอบสนองความตอ้งการของคนในชุมชนได ้ซึงควรเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมเกียวกบัการ
ดาํเนินงานของอบต. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชน มีส่วนร่วมในการกาํหนดขนัตอนการ
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ดาํเนินกิจกรรม/โครงการของอบต. รวมทงัการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเกียวกบัการ
จดัทาํแผนพฒันาของอบต. 

 
ตารางที 30 ระดบัการนาํรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน

ในพืนทีภาคตะวนัตกไปปฏิบติั  ดา้นการนาํไปปฏิบติัและความรับผดิชอบ 

                   (n=23) 

องคป์ระกอบ 
ระดบัการนาํไปปฏิบติั 

X  S.D. แปลผล ลาํดบั 
การนาํไปปฏิบติัและความรับผิดชอบ (IT  = Implement and Trust) 
1.การใส่ใจปัญหาสาธารณะของทอ้งถิน 4.39 0.58 มาก 3 
2.การกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา 4.43 0.59 มาก 2 
3.การรับผิดชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมาย 4.48 0.59 มาก 1 

4.การสร้างความเป็นเจา้ของงานร่วมกบัคนในชุมชน 4.26 0.62 มาก 6 
5.การมีเป้าหมายและแผนการทาํงานทีชดัเจน 4.30 0.63 มาก 5 
6.การแบ่งหนา้ทีความรับผิดชอบ 4.09 0.85 มาก 7 
7.การมีจิตสาํนึกต่อชุมชน 4.26 0.75 มาก 6 
8.การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 4.35 0.71 มาก 4 
รวม 4.32 0.10 มาก  

 

จากตารางที 30 พบว่า ระดบัการนาํรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกไปปฏิบติั ดา้นการนาํไปปฏิบติัและความรับผิดชอบ
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.32, S.D. = 0.10) เมือพิจารณาเป็นองคป์ระกอบยอ่ยของดา้นความ
รับผดิชอบต่อชุมชนทีมีค่าเฉลียมากทีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การรับผิดชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมาย
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ การกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา อยูใ่นระดบั
มาก ( X = 4.43 , S.D. = 0.59) การใส่ใจปัญหาสาธารณะของทอ้งถิน อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.39, S.D. 

= 0.58) ตามลาํดบั 

การบริหารจัดการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน ตาํบลงิวราย 
จงัหวดันครปฐม ดา้นการนาํไปปฏิบติัและความรับผิดชอบนนั ผูป้ฏิบติังานควรรับผิดชอบต่องานที
ไดรั้บมอบหมาย กระตือรือร้นในการแกปั้ญหา ควรใส่ใจปัญหาสาธารณะของทอ้งถิน มีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบติังาน มีเป้าหมายและแผนการทาํงานทีชัดเจน ตลอดจนสร้างความเป็น
เจา้ของงานร่วมกบัคนในชุมชน ให้มีจิตสํานึกต่อชุมชน และควรแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบอย่าง
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ชดัเจน ดงัคาํบอกเล่าของกลุ่มผูป้ฏิบติังานขององค์การบริหารส่วนตาํบลงิวราย เกียวกบัการนาํไป
ปฏิบติัและความรับผดิชอบ วา่ 

 

“...คนในชุมชนต้องรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย
อย่างจริงจังและทาํประโยชน์เพือชุมชน ใส่ใจปัญหาของท้องถิน  ความ
รับผิดชอบต่อชุมชนเป็นหน้าทีของทุกคนทีจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน
ช่วยเหลือกัน การใส่ใจปัญหาให้ประชาชน การกระตือรือร้น เคารพใน
ความคิดเห็น และมีการปลุกจิตสํานึก ควรมีการส่งเสริมให้ชุมชนรักและ
สามัคคีกันในตาํบล รักษาสภาพแวดล้อม อนุรักษ์เอกลักษณ์ของตาํบลไว้ 
ปลูกฝังพืนฐานจิตใจ ให้ห่วงใยดูแลซึงกันและกัน...” 

 

การปฏิบติังานโดยมีจุดมุ่งหมายชัดเจนนันเพือคนในชุมชนและคนในชุมชนมองว่า
ความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมายเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อชุมชนด้วย  และควร
ตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อหนา้ทีของตนเอง เพือพฒันาตาํบลของตนเองถา้ทาํผิดตอ้งกลา้ยอมรับ 
สอดคลอ้งกบัความเห็นของกลุ่มสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย เกียวกบัการนาํไปปฏิบติัและ
ความรับผดิชอบ วา่ 

 

“...การนาํไปปฏิบัติและความรับผิดชอบเป็นองค์ประกอบ
สําคัญในการบริหารงานเป็นฐานในการสร้างจิตสํานึกของการรับผิดชอบ
ต่อชุมชน เมือทุกฝ่ายทุกส่วนทุกระดับมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบย่อมทาํ
ให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือง  และมีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน…” 

 
 สรุปว่า การนาํไปปฏิบติัและความรับผิดชอบเป็นองค์ประกอบสําคญัของการบริหาร
จดัการทีดี เป็นการใหทุ้กคนตระหนกัถึงสิทธิหนา้ทีของตน แบ่งหนา้ทีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน มี
จิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม รวมทงัการใส่ใจในปัญหาของชุมชน และตอ้งเคารพการตดัสินใจของ
คนในชุมชนดว้ย ถา้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อชุมชน รู้จกัหนา้ทีของตนเองก็จะทาํให้ชุมชนพฒันา
ไปได ้

2. การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ละเสวนา ครังที 2  
       การบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน จะประสบ
ผลสาํเร็จไดเ้กิดจากการทีมีผูน้าํทีดี การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ช่วยกนัคิด ช่วยกนัวางแผน มีการ
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ทาํโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนือง เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ลงมือปฏิบัติงานจริง ประกอบกับมี
ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ มีการสร้างความเป็นเจา้ของงานให้กบัคนในชุมชน ผูน้าํมีความเป็นกนัเองกบั
คนในชุมชนทาํให้เกิดความไวว้างใจ รวมทงัมีการสือสารอย่างมีประสิทธิภาพ คนในชุมชนได้รับ
ประโยชน์ร่วมกนัจากการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิต
ทีดีขึน นาํมาสู่การพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื สามารถพฒันาใหเ้กิดความเขม้แข็งและช่วยเหลือตนเองได ้
ซึงนาํผลทีไดจ้ากการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้และเสวนาในครังที 1 มาศึกษาผลลพัธ์ของการบริหาร
จดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน ในวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2558 เวลา 13.30 – 
15.30 น. ณ ห้องประชุมทองสิมา ตาํบลงิวราย จงัหวดันครปฐม จาํนวน 23 คน โดยนาํผลทีไดม้า
วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ละเสวนา  ดงันี 

 

ตอนท ี 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จะเหมือนกบัตารางที 25 เป็นผูต้อบ
แบบสอบถามชุดทีจดัประชุมเสวนาแลกเปลียนเรียนรู้รอบที 2 มีรายละเอียดดงันี 

 เพศ พบวา่  ผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2

เพศชายจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 

 อาย ุพบวา่ ผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง  41-50 ปี จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.8 รองลงมามีอายุระหวา่ง 51-60 ปี จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4  อายุระหว่าง 31-40 ปี 
จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0  และอายุระหวา่ง 21-30 ปี มีจาํนวนเท่ากนักบัอายุ 60 ปีขึนไป 
จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4  
 ระยะเวลา/ประสบการณ์ในการทาํงานทีเกียวกับการดาํเนินงานองค์การบริหารส่วน
ตาํบล พบว่า ระยะเวลา/ประสบการณ์ในการทาํงานส่วนใหญ่มีระยะเวลาการทาํงาน 1-3 ปี ซึงมี
จาํนวนเท่ากนักบัระยะเวลาการทาํงาน มากกวา่ 10 ปี จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมา
ระยะเวลา/ประสบการณ์ในการทาํงาน 7-10 ปี จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 และระยะเวลา/
ประสบการณ์ในการทาํงาน 4-6 ปี จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0  

 
 ตอนท ี2  ข้อมูลจากการเวทแีลกเปลยีนเรียนรู้ 

จากการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้เกียวกบัการบริหารจดัการทีดีตามลกัษณะองคป์ระกอบ
ของรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีตะวนัตก 
(WEST  BENEFIT  Model)  ในครังที 1 จะไดแ้นวทางพฒันา และพบวา่ ยงัมีปัจจยัทีสนบัสนุน
รูปแบบการบริหารจดัการทีดีเพือใหค้นในชุมชนสามารถพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งยงัยนื คือ การพฒันาขีด 
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ความสามารถในการบริหารจดัการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไดแ้ก่ 
1. ให้คนในชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการบริหารจดัการทีดีเพือพฒันาชุมชน

อยา่งชดัเจน 
2. สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

ซึงสอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของกลุ่มผูป้ฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล เกียวกบั
ปัจจยัทีสนบัสนุนในการพฒันารูปแบบ วา่  

 

“...จากการทีได้รับการอบรมทาํให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ
บทบาทและหน้าทีในหลักการบริหารจัดการทีดี สามารถนาํมาประยุกต์ใช้
กับการพัฒนาชุมชนได้ ส่งผลต่อการพัฒนาตาํบล แนะนาํแก้ปัญหาใน
ชุมชน  ส่ งผลใ ห้อง ค์กรมีการ พัฒนามีการดํา เ นินงานได้อ ย่ าง มี
ประสิทธิภาพ และสามารถรองรับและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆทีจะ
เกิดขึนได้...” 

 
แนวทางในการปฏิบติัเพือการพฒันาชุมชน ตอ้งมีการวางแผนทีเป็นระบบ เพือให้การ

ดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ โดยผลจากการวางแผน คือการจดัทาํแผนพฒันาตาํบล ซึงใชเ้ป็นเครืองมือ
หรือแนวทางในการปฏิบติั หลกัสําคญัของการพฒันาชุมชน เป็นกระบวนการพฒันาคนและกลุ่มคน
ในชุมชนด้วยวิธีการพฒันาชุมชนเพือให้มีศกัยภาพเพียงพอและผนึกกาํลงักันปรับปรุงชีวิตความ
เป็นอยู่ของตนเองและชุมชนตามแผนและโครงการทีร่วมกนักาํหนดดว้ยการใช้ศกัยภาพของชุมชน
อยา่งเตม็ที โดยบริหารจดัการตามแนวคิดของการบริหารจดัการทีดี 
 

ส่วนท ี 4 ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการทดีีขององค์การบริหารส่วนตําบลเพือ
พฒันาชุมชนในพนืทีภาคตะวนัตก 
 
 1. การวิจยัเรือง รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก ไดจ้ากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลทงัจากวรรณกรรมทีเกียวขอ้งและ
การเก็บขอ้มูลเกียวกบัสภาพการณ์ทวัไปและความตอ้งการของคนในชุมชน ดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพ ทาํให้
ไดข้อ้มูลเพือนาํไปออกแบบและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก โดยรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบล
เพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกนัน ผูว้ิจยัสร้างขึนโดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการ
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บริหารจดัการทีดีทีมีการปฏิบติัทีเป็นเลิศ  (Best Practice) มาเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบ และผา่นการ
รับรองรูปแบบจากผูเ้ชียวชาญ 5 ท่าน จึงไดน้าํมาทดลองใช้กบัองค์การบริหารส่วนตาํบลงิวราย จงัหวดั
นครปฐม ซึงยินยอมและเต็มใจให้ความร่วมมือในการนาํรูปแบบไปทดลองใช้ โดยผูว้ิจยันาํรูปแบบการ
บริหารจดัการทีดีไปปฏิบติัในพืนที ผลการประเมินการนาํรูปแบบไปปฏิบติัในพืนที ทีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ 
ตามตารางที 25 พบวา่  การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมาคือผูส้นบัสนุนที
เป็นเลิศ และ ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ กบั เครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผล ตามลาํดบั แต่เมือให้
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจดัอนัดบัความสําคญัขององค์ประกอบรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก ทีเห็นวา่สําคญัทีสุดในการนาํไปปฏิบติัจริง
ในพืนที เพือดูในภาพรวมวา่รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ทีใชใ้นพืนที
จริงนนั พบวา่อนัดบัที 1 คือ ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ อนัดบัที 2 คือ เครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผล 
อนัดบัที 3 คือ การนาํไปปฏิบติัและความรับผิดชอบ อนัดบัที 4 คือ การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั 
อนัดบัที 5 คือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อนัดบัที 6 คือ ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ และ อนัดบัที 7 
คือ ความพึงพอใจ โปร่งใส เปิดเผย ดงัตารางที 33 ในภาคผนวก ก 
 สรุปได้ว่า การนํารูปแบบไปปฏิบติัในพืนทีองค์ประกอบทีสําคญัทีทาํให้การบริหาร
จดัการองค์การบริหารส่วนตาํบลประสบความสําเร็จคือการมีผูน้าํทีดีเป็นนกับริหารทีรอบรู้ และการ
สือสารทีมีประสิทธิผล เป็นการสือสารสองทาง ให้มีความรู้ ความเขา้ใจในแนวทางปฏิบติัทีตรงกนั 
ตลอดจนการนาํไปปฏิบติัและความรับผดิชอบ 

2. ผลการถอดบทเรียน จากการดาํเนินการวิจยัลงพืนทีเพือศึกษาจากกิจกรรมการอบรม 
การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้และเสวนา การประชุมกลุ่มยอ่ย ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการถอดบทเรียน
ออกมาดงันี 

   บทเรียนที 1 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ทุกๆ คนในชุมชนเขา้มาช่วยกนัร่วมกนั
ในการขับเคลือนกระบวนการพัฒนาชุมชน ทําให้กิจกรรม/โครงการ สามารถเดินหน้าไปสู่
ความสําเร็จได ้ส่งผลให้คนในชุมชนเกิดจิตอาสา เมือมีการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีแลว้ 
นาํไปใช้ไดจ้ริง คนในชุมชมเห็นการพฒันาเกิดขึน ทาํให้เกิดจิตอาสาทีจะร่วมพฒันามากขึน เกิด
จิตสํานึกชุมชนว่าตนเองเป็นเจา้ของชุมชน มีความตงัใจทีจะรับผิดชอบปัญหาต่างๆ ร่วมกบับุคคล
อืนๆ อย่างเท่าเทียมกนั และสมานฉันท์ ยอมรับในศกัยภาพของกนัและกนั สอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่า
ของกลุ่มผูบ้ริหารและกลุ่มผูป้ฏิบติังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เกียวกบั คนในชุมชนเกิดจิตอาสาวา่ 

 

“...เพราะถ้าชาวบ้านมีความรักในบ้านเกิดแล้วจึงทาํให้อยาก
มีส่วนร่วมในการอาสาหรือประสานงานในการทํางานร่วมกันมากขึน 
ก่อให้เกิดความรักและความสามัคคี เวลาทาํงานเพือชุมชน  ทุกคนจะให้
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ความร่วมมือกันในการทาํงาน มีความสมานฉันท์ ยอมรับในศักยภาพของ
กันและกัน...” 

 
สอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของกลุ่มสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เกียวกบัการมีส่วน

ร่วมของคนในชุมชนทาํใหค้นในชุมชนเกิดจิตอาสาทีจะพฒันาชุมชน  ดงัวา่ 
 

“...การจัดการทีดีในทีนีคือการมีส่วนร่วมกับชุมชนทีดี เมือ
ภาครัฐกับชุมชนร่วมมือกันดี เมือมีการจัดกิจกรรมอะไรขึนในพืนที 
ชาวบ้านกจ็ะให้ความร่วมมือ คนในชุมชนอยากมาร่วมงานกับภาครัฐมาก
ขึน ก่อให้เกิดจิตอาสามากขึน เพราะเค้ารู้ว่าทีมาช่วยก็เพือพัฒนาชุมชน
ของตนเอง...” 

 

 จะเห็นไดว้่า การพฒันาการบริหารจดัการทีดี ย่อมส่งผลให้เกิดสิงทีดีตามมาในชุมชน 
ไม่วา่จะเป็นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การมีคุณภาพชีวติทีดีขึน เกิดการพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม  
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นส่วนสาํคญั ทีทาํใหง้านทุกอยา่งบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย 

 

บทเรียนที 2 เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั จากการปฏิบติั เป็นการพฒันาการเรียนรู้ของคนใน
ชุมชนทีไดจ้ากการปฏิบติังานหรือจากประสบการณ์จากการลงมือทาํดว้ยตนเอง และเรียนรู้จากผูอื้น 
การทํางานเป็นทีม  เช่น การเรียนรู้วิธีการทํางานทีได้จากเพือน จากผู ้มีความชํานาญซึงจะมี
ประสบการณ์ทีแตกต่างกนัไป เมือทุกคนไดเ้รียนรู้จากการทีมีการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดี
แล้วนาํไปใช้ได้จริงย่อมเกิดประโยชน์สุขแก่คนในชุมชน ทาํให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน 
ส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนชุมชน อยากเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน จะ
ทาํให้คนนันรักและหวงแหนในชุมชนของเขาเองโดยอตัโนมติั สอดคล้องกบัคาํบอกเล่าของกลุ่ม
ผูบ้ริหารและกลุ่มผูป้ฏิบติังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เกียวกบั รักและหวงแหนชุมชน วา่ 

 

“ถ้าอบต. สามารถพัฒนาและชาวบ้านมีส่วนร่วมในการรับ
ฟังและเสนอแนะปัญหาต่างๆ ร่วมกับมีการลงมือปฏิบัติร่วมกัน ทาํให้เกิด
ความเข้าใจและเกิดความรักทีจะทาํให้บ้านของตนเองพัฒนาและน่าอยู่” 
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เนืองจากผลการพฒันาการบริหารจดัการทีดี จะทาํให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตทีดี มี
ทรัพยากรสิงแวดลอ้มทีดี ส่งผลให้คนในชุมชนรักและหวงแหนชุมชนของตนเอง สอดคลอ้งกบัคาํ
บอกเล่าของกลุ่มสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เกียวกบัรักและหวงแหนชุมชนวา่ 

 

“...การจัดการทีดีเพือสร้างคุณภาพชีวิตทีดีให้แก่คนในชุมชน 
เมือคุณภาพชีวิตดีคนในชุมชนก็จะไม่ย้ายไปไหน บางคนกลับมาพัฒนา
ท้องถินให้ดีขึน เมือท้องถินดีคนกจ็ะรักและหวงแหนบ้านเกิดมากขึน...” 

 

 สรุปวา่ ถา้มีการบริหารจดัการทีดีแลว้จะส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน ก็จะ
ไม่ย ้ายออกไปอยู่ที อืน  ทําให้เกิดความรักและหวงแหนชุมชนของตนเองทางอ้อมได้ แต่ใน
ขณะเดียวกันบางความเห็นมองว่าประเด็นรักและหวงแหนชุมชนไม่ได้มาจากการมีรูปแบบการ
บริหารจดัการทีดี ทงันีการรักและหวงแหนชุมชนเป็นจิตสํานึกส่วนบุคคลมากกวา่ ในบางชุมชน เมือ
ชุมชนมีปัญหา การบริหารงานของผูน้าํไม่ดี ชุมชนไม่พฒันา ก็เป็นพลงัให้คนในชุมชนเกิดความรัก
และหวงแหนชุมชนเช่นกนั 

 
บทเรียนที 3 สามารถนําไปปฏิบติัได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึงจากการเขา้อบรมทาํให้มี

ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการบริหารจดัการทีดี  นาํไปปฏิบติัในงานไดถู้กตอ้ง และเป็นรูปธรรม อีก
ทงัคนในชุมชนสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนัได้  มีความเขา้ใจบทบาทหน้าทีมากขึน 
ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่คนในชุมชน  แต่นิยามของประโยชน์สุขแก่คนนนัไม่เหมือนกนั บางคน
ก็เกิดประโยชน์สุขมาก บางคนก็เกิดประโยชน์สุขน้อย ขึนอยู่กบัพฤติกรรมการดาํรงชีวิตประจาํวนั 
หากการบริหารจดัการทีดีเป็นระบบทาํใหก้ารพฒันาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่
คนในชุมชนอย่างแน่นอน สามารถปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ซึงสอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของกลุ่ม
ผูบ้ริหารและกลุ่มผูป้ฏิบติังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เกียวกบัการเกิดประโยชน์สุขแก่คนในชุมชน 
วา่ 

 

“...แนวทางการทํางานทีดีย่อมส่งผลดีอย่างแน่นอน เมือมี
รูปแบบการบริหารจัดการทีดีย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจ เกิดประโยชน์
ต่อคนในชุมชน แต่การเกิดประโยชน์สุขแก่ชุมชนอาจจะไม่ได้เกิดกับทุก
คน แล้วแต่พฤติกรรมการดาํรงชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน กท็าํให้เกิด
ประโยชน์สุขทีแตกต่างกัน...” 
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 การบริหารจดัการทีดียอ่มส่งผลต่อคนในชุมชนเป็นหลกั เพราะทุกโครงการ/กิจกรรมที
ทาํเพือสร้างความมนัคงใหแ้ก่คนในชุมชน เช่นการสร้างอาชีพก็เพือให้คนในชุมชนสามารถอยูไ่ดด้ว้ย
ตนเอง สอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของกลุ่มสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เกียวกบัการเกิดประโยชน์
สุขแก่คนในชุมชน วา่ 
 

“...เพราะเมืออบต.มีผลการพัฒนาการบริหารจัดการทีดี คน
ในชุมชนย่อมเกิดความภูมิใจและยินดีทีจะให้ความร่วมมือ  ถ้าเรามีการ
บริหารการจัดการทีดีครบทังหลักการทัง 7 หัวข้อ จะก่อให้เกิดประโยชน์
และประชาชนมีความสุขกับระบบของการทาํงานของอบต...” 

 

 จะเห็นได้ว่า ถ้าองค์การบริหารส่วนตาํบลนําหลกัการบริหารจดัการทีดีมาใช้ในการ
พฒันาชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตทีดีขึนอย่างแน่นอน เมือคุณภาพชีวิตดีขึนยอ่มเกิด
ประโยชน์สุขตามมา 
 

   บทเรียนที 4  ชุมชนมีความเขม้แข็งมากขึน เมือมีการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการ
ทีดีแลว้ นาํไปใช้ได้จริง และจากทีกล่าวมาทุกขอ้นนั ส่งผลให้ชุมชนมีความเขม้แข็งมากขึนอย่าง
แน่นอน เป็นการปูพืนฐานเพือให้ชุมชนสามารถจดัการตนเองได้ เมือไม่มีภาครัฐคอยสนับสนุน 
สอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของกลุ่มผูบ้ริหารและกลุ่มผูป้ฏิบติังานองค์การบริหารส่วนตาํบล เกียวกบั
ชุมชนมีความเขม้แขง็มากขึน วา่ 

 

“...เมือการพัฒนาเป็นระบบทีสมบูรณ์แบบกจ็ะทาํให้ชุมชนมี
ความเข้มแขง็มากขึน รวมทังถ้าทุกๆ คนในชุมชนปฏิบัติหน้าทีพลเมืองซึง
ถือว่าเป็นสิงสาํคัญทีสุด ชุมชนกจ็ะมีความเข้มแขง็มากขึน...” 
 

สอดคล้องกบัคาํบอกเล่าของกลุ่มสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล เกียวกบัชุมชนมี
ความเขม้แขง็มากขึนส่งผลใหค้นในชุมชนมีคุณภาพชีวติทีดีขึนดว้ย ดงัวา่  

 

“...ถ้าเกิดความรักและความสามัคคีแล้ว ทังอบต.และคนใน
ชุมชนก็จะร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาตาํบลขอตนเองให้มีความเข้มแข็งและ
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พัฒนาต่อไปเรือยๆ โดยมีองค์กรเป็นผู้สนับสนุน และใช้หลักการบริหาร
จัดการทีดีมาร่วมพัฒนา...” 

 
สรุปวา่ การพฒันาการบริหารจดัการทีดีนนัช่วยเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเขม้แข็งมาก

ขึน คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันามากขึน ตระหนกัถึงประโยชน์และโทษทีเกิดขึนในชุมชน 
คนในชุมชนยอมพฒันาสิงต่างๆ ไปพร้อมๆ กนั ร่วมมือกนั สร้างสมดุลต่อความเจริญทางวตัถุและ
คุณค่าทางจิตใจ ยอ่มทาํใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็ คนในชุมชนเกิดจิตอาสาทีจะพฒันาชุมชนของตวัเอง
ให้มนัคงและยงัยืน กระบวนการบริหารจดัการทีดีย่อมเป็นการสร้างการพฒันาคนและชุมชนไป
พร้อมๆ กนั เมือชุมชนมีการสร้างกระบวนการอย่างเป็นระบบย่อมสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชนมาก
ขึน 

อยา่งไรก็ตาม รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือการพฒันา
ชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก “WEST BENEFIT Model” เป็นส่วนของรูปแบบทีสร้างขึนมาจากผลการ
ศึกษาวิจยัในพืนทีทีใช้ในการศึกษา ดงันนัการนาํรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลเพือการพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการทีดีของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีอืนนัน ควรพิจารณาถึงบริบทเงือนไข และ
ศกัยภาพของการบริหารจดัการองค์การบริหารส่วนตาํบล เพราะว่าองค์การบริหารส่วนตาํบลแต่ละ
แห่งนนั จะมีวิธีการบริหารจดัการทีแตกต่างกนัตามความเหมาะสมและสภาพปัญหา สภาพแวดลอ้ม 
กระบวนการทาํงานทีเป็นระบบ หลกัสําคญัของการบริหารจดัการขององค์การบริหารส่วนตาํบล ที
ควรนาํไปใช้คือ การเขา้ใจเป้าหมายของการพฒันา เป้าหมายองค์กร วิสัยทศัน์ บทบาทหน้าทีของ
ตนเองรวมทงัเขา้ใจกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ  ทีใช้ปฏิบติัร่วมกนั เพือให้เกิดกระบวนการทาํงาน
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพมากขึน  มีการเสริมสร้างและพฒันาผูน้ําและพฒันาบุคลากรใน
หน่วยงาน  เพราะผูน้าํจะเป็นผูก่้อให้เกิดการเปลียนแปลงทีจะนาํไปสู่ความสําเร็จและบรรลุเป้าหมาย
ทีตงัไว ้ถา้มีผูน้าํทีมีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการทีดี มีการสือสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่างผูน้ํากับผู ้ปฏิบัติงาน และประสานงานติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ ส่งผ่านข้อมูลทีเป็น
ประโยชน์ ทาํให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ ส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เข้าใจถึง
กระบวนการทาํงาน สร้างความเป็นเจา้ของงาน และกระบวนการทาํงานอยา่งเป็นระบบยอ่มทาํให้การ
บริหารจดัการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีประสิทธิภาพมากขึน ส่งผลใหชุ้มชนมีความเขม้แข็งมากขึน
ดว้ย 
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ภาพที 12 แสดงการถอดบทเรียนรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 

สามารถปฏิบติั 

ไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรม 

การเรียนรู้
ร่วมกนั 

การมีส่วนร่วม
ของคนใน
ชุมชน 

ความรู้ความ
เขา้ใจหลกัการ
บริหารจดัการทีดี 

รูปแบบการ
บริหารจดัการ 

ทีดี 

คนใน
ชุมชนเกิด
จิตอาสา 

เกิดประโยชน์
สุขแก่คนใน

ชุมชน 

รักและหวงแหนชุมชน 

ชุมชนมีความเขม้แขง็ 



 

บทท ี7 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน
ในพืนทีภาคตะวนัตก   เป็นการวิจยัแบบการวิจยัและพฒันา มีวตัถุประสงคเ์พือ 1) ศึกษาสภาพการณ์
การพฒันาชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพืนทีภาคตะวนัตก   2) ศึกษาวิธีปฏิบติัทีเป็นเลิศใน
การบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพืนทีภาคตะวนัตก  3) เพือพฒันารูปแบบของ
การบริหารจดัการทีดีเพือพฒันาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาํบลในพืนทีภาคตะวนัตก โดยใช้
ระเบียบวธีิการวจิยัแบบ การวจิยัและพฒันา(Research and Development: R&D) ซึงมีขนัตอนดงันี  

ขนัตอนที   การวิจยั (Research: R1) ศึกษาสภาพการณ์และวิธีปฏิบติัทีเป็นเลิศโดย
การศึกษาขอ้มูลพืนฐานด้วยการศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร ทงันโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ การ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัทีเกียวขอ้งเพือให้ไดก้รอบแนวคิดในการวิจยัทีจะนาํไปสู่การศึกษา
บริบทชุมชน ศึกษาปัญหาและความตอ้งการ ศึกษาวธีิการปฏิบติัทีเป็นเลิศในการบริหารจดัการทีดีของ
องค์การบริหารส่วนตาํบล และรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วน รวมถึงการ
วเิคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการพฒันาชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล นาํ
ผลทีไดม้าเป็นแนวทางในการสร้างและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ใชก้ารสัมภาษณ์เชิง
ลึก การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนือหา สร้างแผนภูมิความสัมพนัธ์ของ
องค์ประกอบของรูปแบบ ได้ร่างรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก ซึงพืนทีทีใชใ้นการศึกษาคือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพืนทีภาค
ตะวนัตกทีเป็นตน้แบบ จาํนวน  แห่ง ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองไผ่ จงัหวดักาญจนบุรี 
องค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม จงัหวดันครปฐม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ จงัหวดั
ราชบุรี และองค์การบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ จงัหวดัสุพรรณบุรี และผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ในแต่ละพืนที
โดยการเลือกแบบเจาะจง จาํนวน 70 คน ประกอบดว้ย กลุ่มผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และ
พนกังานเจา้หน้าที กลุ่มผูน้าํชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล  กลุ่มคณะกรรมการหมู่บา้น 
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน คณะกรรมการประชาคม
หมู่บา้นและประชาคมตาํบล กลุ่มประชาชนในพืนที ไดแ้ก่ ครู พระ ปราชญช์าวบา้น และผูสู้งอาย ุ

ขนัตอนที 2 การพฒันา (Development: D1)  เป็นการออกแบบและพฒันา (Design and 

Development : D and D) การออกแบบและพฒันาเครืองมือการ 
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วิจัยรูปแบบการบริหารจัดการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาค
ตะวนัตก  การวิเคราะห์และสร้างรูปแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนือหา และการ
ตรวจสอบรูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบจากผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 คน ใช้การ
เลือกแบบเจาะจง เครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือแบบความเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้น
การนาํไปปฏิบติั รวมถึงขอ้เสนอแนะในประเด็นต่างๆ ตามองค์ประกอบของรูปแบบ ทีไดจ้ากการ
ตรวจสอบรูปแบบโดยผูเ้ชียวชาญ แลว้นาํมาวิเคราะห์โดยใชค้่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์เนือหา เพือจดัหมวดหมู่ตามองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาจดัการทีดีขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล นาํมาปรับปรุงร่างรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก ใหมี้ความชดัเจนและเหมาะสมมากยงิขึน 

ขนัตอนที 3 เป็นการวิจยั (Research: R2) การทดลองใช้รูปแบบ หรือนาํเครืองมือไปใช ้
(Implementation : I) การทดลองใชรู้ปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก กลุ่มเป้าหมายคือ องค์การบริหารส่วนตาํบลงิวราย จังหวดั
นครปฐม โดยการจดัอบรม โครงการพฒันาการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก เครืองมือทีใช้ประกอบดว้ยคู่มือการอบรม แบบทดสอบความรู้
ก่อนและหลงัการอบรม แบบประเมินผลหลงัการอบรม โดยผูเ้ขา้รับการอบรมเป็น นายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เลขานายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล สมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และผูป้ฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย จาํนวน 40 คน 
การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติทีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี ค่าร้อย
ละ  

ขนัตอนที 4 การพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation 

: E)  โดยการประชุมเสวนาแลกเปลียนเรียนรู้การใชรู้ปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก และประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
จดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก โดยใชค้่าเฉลีย และค่า
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ผูป้ระเมินเป็นผูที้มีส่วนไดเ้สียจากการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบล จาํนวน 23 คน  เครืองมือทีใช ้แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบ และแบบบนัทึก
ขอ้เสนอแนะในประเด็นต่างๆ ตามองคป์ระกอบ เพือบนัทึกความคิดเห็น และขอ้วิพากษ ์ทีไดจ้ากการ
ทดลองใช้รูปแบบนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง เพือให้ไดรู้ปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกทีเหมาะสมและสมบูรณ์ยงิขึน 
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สรุปผลการวจัิย 
 1.สภาพการณ์ของการพฒันาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาํบลในพืนทีภาคตะวนัตก 
ซึงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทงั 4 แห่งเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทีไดรั้บรางวลัการบริหารจดัการ
ทีดี มีการจดัทาํโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชน และดาํเนินงานโดยใช้หลกัการ
บริหารจัดการทีดี มีจุดมุ่งหมายเพือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและเพือเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนเป็นสําคญั มีการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์และแผนพฒันาตาํบลสามปี มีกิจกรรม/โครงการ
เพือให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน สนบัสนุนการพฒันาทกัษะความรู้ของผูน้าํชุมชน 
และทอ้งถิน มุ่งเนน้ความตอ้งการและความพึงพอใจของคนในชุมชนผูรั้บบริการเป็นหลกั อีกทงัยงัมี
การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน ซึงการบริหาร
จดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนนันบริหารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี โดยมีแผนพฒันาสามปีขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลเป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาํบล การพฒันาชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลเพือให้ชุมชนมีความเขม้แข็งและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัคุณภาพชีวติและความเป็นอยูที่ดีของคนในชุมชน ผูบ้ริหารขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลจึงให้ความสําคญัเป็นอย่างมาก โดยการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การ
บริหารส่วนตาํบลในแต่ละดา้น ดงันี 
 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืนฐานและการคมนาคม ดา้นจุดแข็งดา้นบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาํบลมีคุณวุฒิอยู่ในระดบัทีพร้อมทีจะดาํเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

ผูป้ฏิบติังานไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งต่อเนือง และมีการกาํหนดแผนอตัรากาํลงัตามโครงสร้าง สําหรับ
จุดอ่อน ยงัขาดการประสานการทาํงานร่วมกนัทีชดัเจนเป็นรูปธรรมระหว่างหน่วยงานทีให้บริการ
สาธารณะในชุมชน  

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม และสาธารณสุข ดา้นจุดแข็งมีหมู่บา้นทีเขม้แข็งหลาย
หมู่บา้น กลุ่มอาชีพและชมรมต่างๆ ทีองค์การบริหารส่วนตาํบล สนบัสนุนมีการรวมกลุ่มดาํเนิน
กิจกรรมต่างไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานเพือประโยชน์ต่อชุมชน ทาํให้
ชุมชนเจริญกา้วหนา้ สาํหรับจุดอ่อน คนในชุมชนบางส่วนยงัขาดความสนใจทีจะเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของตาํบล ขาดระเบียบวนิยัในการดาํเนินชีวติ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ ด้านจุดแข็ง มีต้นทุนทรัพยากรท้องถินและภูมิ
ปัญญาทีควรไดรั้บการพฒันาส่งเสริมและสนบัสนุน สําหรับจุดอ่อนมีการวา่งงานในชุมชน เกิดจาก
เมือจบการศึกษาแลว้ไม่มีงานทาํ ตลอดจนมีผูมี้ความรู้นอ้ย  
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ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการการเมือง  และ การบริหาร ด้านจุดแข็ง ผูบ้ริหารมี
วิสัยทศัน์กวา้งในการบริหารงานเพือเกิดธรรมาภิบาลในองคก์ร คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานและตรวจสอบการทาํงานของอบต.มากขึน สาํหรับจุดอ่อน บุคลากรในองคก์รมีความถนดั
เฉพาะดา้น ซึงไม่สามารถทาํงานไดห้ลากหลายและทดแทนกนัในกรณีทีขาดบุคลากร บุคลากรขาด
การบูรณาการร่วมกนัในการยึดเป้าหมายเพือองค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นสําคญั ยึดเพียงเป้าหมาย
ของตนเพียงเพืองานในส่วนทีรับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้ม และการ
ท่องเทียว ดา้นจุดแขง็ ผูบ้ริหารมีนโยบายทีชดัเจนในการส่งเสริมการท่องเทียวในองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในรูปแบบท่องเทียวเชิงอนุรักษแ์ละประวติัศาสตร์ เพือเป็นการประชาสัมพนัธ์การท่องเทียว มี
แหล่งท่องเทียวทางด้านประวติัศาสตร์ ซึงองค์การบริหารส่วนตาํบลสามารถพฒันาขึนเป็นแหล่ง
ท่องเทียวทีมีชือเสียง สาํหรับจุดอ่อน คนในชุมชนบางส่วนขาดจิตสาํนึกในการรักษาความสะอาด เช่น
การทิงขยะไม่เป็นที มาตรการควบคุมดูแลการเก็บขยะมูลฝอยยงัขาดประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ดา้นจุดแข็ง ผูบ้ริหารให้
ความสําคญัต่อการพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา มีการจดัเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ สถานที 

บุคลากร ส่งผลให้คนในชุมชนมีทศันคติทีดีและคุณภาพชีวิตทีดีขึน สําหรับจุดอ่อน ขาดการสืบทอด
ในการสานต่อภูมิปัญญาทอ้งถินทีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

 นอกจากการทาํการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพฒันาแต่ละด้านแล้ว ยงัต้องให้คนใน
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาชุมชนร่วมกบัคณะผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลและผูป้ฏิบติังานของอบต. เพราะคนในชุมชนจะทราบสภาพปัญหาและความตอ้งการของคนใน
ชุมชนดีทีสุด 
 2. วิธีปฏิบติัทีเป็นเลิศในการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก พบวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจหนา้ทีตามพระราชบญัญติัสภา
ตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.   และทีแกไ้ขเพิมเติมจนถึงฉบบัที  พ.ศ.   กาํหนด
อาํนาจหนา้ทีใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะตอ้งทาํตามมาตรา  และอาํนาจหนา้ทีทีองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลอาจเลือกทาํบางกิจกรรมก็ไดต้ามมาตรา  ซึงการดาํเนินงานของแต่ละองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลนนัมีวิธีการดาํเนินงานการบริหารงานตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ. 2546 คือ 

      2.1 การบริหารงานเพือใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ผูบ้ริหารขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลคาํนึงถึงประโยชน์สุขของคนในชุมชน ตอ้งการให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกนัดว้ยความสงบ
สุข สามคัคี สังคมมีระเบียบวินัย มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลให้คนในชุมชน มี
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คุณภาพชีวิตทีดีขึน มีความปลอดภยัของสังคมส่วนรวม การบริหารงานเพือให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน ประกอบดว้ย มีการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถินประจาํปี รายงานการประชุมทอ้งถิน รายงาน
การประชุมคณะผูบ้ริหารทอ้งถินและรายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี มีการจดัตงัศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 
เผยแพร่ขอ้มูลนโยบาย ผลการดาํเนินงาน การจดัซือจดัจา้งของชุมชนให้คนในชุมชนทราบ มีการ
แต่งตงัตัวแทนคนในชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการตดัสินใจในการจดัซือจดัจ้าง รวมทังส่งเสริม
สนบัสนุนกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาการทุจริตคอรัปชนั ส่งเสริมและพฒันาจิตสํานึก และจรรยาบรรณ
ให้กับเจา้หน้าที มีการประเมินความพึงพอใจของคนในชุมชนและนําผลการประเมินมาเป็นแนว
ทางการแกไ้ขปรับปรุงพฒันา โดยใชโ้ครงการหรือกิจกรรมเป็นตวัเชือมโยงระหวา่งผูป้ฏิบติังานของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกบัคนในชุมชน  ซึงการบริหารงานเพือใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนจะ
สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรัฐ การปฏิบติัภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาํบลตอ้งเป็นไปโดย
ซือสัตยสุ์จริต สามารถตรวจสอบได ้ถา้ภารกิจใดส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนตอ้งรับฟังความคิดเห็น
จากคนในชุมชน โดยเฉพาะผูบ้ริหารและเจา้หน้าทีขององค์การบริหารส่วนตาํบลตอ้งรับฟังความ
คิดเห็นและความพึงพอใจของชุมชนโดยรวมและคนในชุมชนผูรั้บบริการ นอกจากนีการบริหารงาน
เพือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนนนัยงัมีความสอดคลอ้งกบัองค์ประกอบของหลกัการบริหาร
จดัการทีดี ดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกัคุณธรรม และดา้นหลกัความโปร่งใส 

  2.2 การบริหารงานเพือให้เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจ การปฏิบติังานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลตอ้งสามารถวดัผลสัมฤทธิของภารกิจทีกระทาํไดอ้ยา่งชดัเจน บริหารงานแบบบูรณาการ 
และพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบลให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การบริหารโดยมุ่งผลลพัธ์ทีเกิด
กบัคนในชุมชน หรือผูรั้บบริการ การปรับปรุงงานบริการใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐาน ตามทีคนในชุมชน
ตอ้งการและรายงานผลงานให้สาธารณะทราบจดัให้มีการประชุมจดัทาํแผนชุมชน ซึงมีเจา้หน้าที
สํานกังานพฒันาชุมชน สภาองคก์รชุมชน องคก์รภาคประชาชน และสํานกังานส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถินอาํเภอ ร่วมในการจดัทาํแผนชุมชน  ซึงองค์การบริหารส่วนตาํบล  เป็นองค์กรอาํนวยการ
ขบัเคลือนการบูรณาการ การสนบัสนุน จดัทาํทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน แผนพฒันาตาํบลสามปี 
แผนปฏิบติังานประจาํปี  นาํโครงการ/กิจกรรมทีเป็นขอ้เสนอแนะของประชาคมทอ้งถินหรือแผน
ชุมชนบรรจุในแผนพฒันาสามปี มีรายงานติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี รวมทงัจดัทาํ
รายงานการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ซึงใชห้ลกัการมีส่วนร่วม คือให้คนในชุมชน 
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผูแ้ทนประชาคมเป็นคณะกรรมการพฒันาท้องถิน  ซึงสอดคล้องกับ
องคป์ระกอบหลกัการบริหารจดัการทีดี ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 

  2.3 การบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจ ผูบ้ริหารของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลกาํหนดวิธีการปฏิบติังานและมาตรฐานการทาํงานให้กบัขา้ราชการและ
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ผูป้ฏิบติังานของอบต. มีระบบควมคุมภายใน มีคาํสังแบ่งงานรับผิดชอบอยา่งชดัเจน ดาํเนินงานตาม
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัทีวางไว ้รวมทงัมีการควบคุมการจดัซือจดัจา้ง อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยทาํบญัชี
หรือทะเบียนคุมพสัดุ สามารถตรวจสอบได ้ มีการสร้างความเป็นเจา้ของงานร่วมกนักบัคนในชุมชน  
โดยให้ความรู้ ให้การศึกษาซึงจะนาํไปสู่การผลกัดนัให้คนในชุมชนไดรู้้สึกถึงความเป็นเจา้ของ และ
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการบริการสาธารณะและร่วมพฒันาชุมชนกบัองค์การบริหารส่วนตาํบล 
ซึงสอดคลอ้งกบัองค์ประกอบหลกัการบริหารจดัการทีดี ดา้นหลกัความรับผิดชอบ นอกจากนี การ
ดําเนินงานโครงการต่างๆ  ทีองค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําขึนนัน คํานึงถึงความประหยัด
งบประมาณ ใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ซึงสอดคลอ้งกบัหลกั
ความคุม้ค่า องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบริหารจดัการและใชท้รัพยากรทีมีจาํกดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวม ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ยงัยนื 

    2.4  การลดขนัตอนการปฏิบติังาน เป็นการกระจายอาํนาจการตดัสินใจ ผูบ้ริหารของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งมีแนวคิดทีคลา้ยคลึงกนักล่าวคือมีการมอบหมายหนา้ทีและความ
รับผดิชอบใหเ้จา้หนา้ทีแต่ละคนอยา่งชดัเจน มีการจดัทาํหนงัสือหรือคาํสังมอบอาํนาจชดัเจนและเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ซึงการมอบอาํนาจเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัการให้บริการคนในชุมชน มีการแจง้เวียน
หรือติดประกาศใหพ้นกังานและขา้ราชการ หรือคนในชุมชนทราบ มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชง้านเพือลดขนัตอนการปฏิบติังาน ตลอดจนมีการจดัทาํแผนภูมิแสดงขนัตอน กาํหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน  และประกาศ  ณ  จุดบริการทุกจุด  ทีคนในชุมชนมองเห็นได้ชัดเจน  รวมทังการ
ประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบดว้ย  ซึงสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบหลกัการบริหารจดัการทีดี ดา้นหลกัความ
รับผดิชอบ 

    2.5  การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  ผูบ้ริหาร
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล คาํนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลกั จึงทาํให้การบริหารงาน
นนัตอ้งบริการอาํนวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของคนในชุมชนให้มากทีสุด มีการ
ปรับปรุงขันตอนระยะเวลาการรับชําระภาษีโรงเรือนและทีดิน ภาษีบาํรุงท้องที ภาษีป้าย โดย
กาํหนดให้เจา้หน้าทีจดัเก็บ ณ จุดเดียวกนั มีการกาํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานบริการสาธารณะ
ของแต่ละงาน และประกาศให้คนในชุมชนทราบ มีการจดัเกา้อีเพือรองรับบริการคนในชุมชนอย่าง
เพียงพอ มีป้ายบอกทาง/แผนผงักาํหนดผูรั้บชอบแต่ละขนัตอนอยา่งชดัเจน มีกล่อง/ตูรั้บความคิดเห็น 
มีแบบคาํร้องพร้อมตวัอยา่งต่างๆ  มีจุดประชาสัมพนัธ์และมีเจา้หนา้ทีประจาํ ตลอดจนมีการให้บริการ
อินเตอร์เน็ต มีจุดบริการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของคนในชุมชน รับเรืองราวร้องทุกข ์ร้องเรียน 
รับขอ้เสนอแนะ สอบถามหรือเสนอความคิดเห็นจากคนในชุมชน จึงทาํให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
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แต่ละแห่ง ไม่ค่อยถูกร้องเรียน กรณีมีขอ้ร้องเรียน เมือไดด้าํเนินการแลว้เสร็จจะแจง้ผลเป็นหนงัสือให้
คนในชุมชนทราบภายใน 15 วนั 

    2.6  การประเมินผลการปฏิบติังาน เป็นปัจจยัหนึงทีทาํให้การบริหารการจดัการ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีประสิทธิภาพ  มีการประเมินผลอย่างต่อเนืองเพือนาํผลการประเมินการ
ปฏิบติังานมาแก้ไขปรับปรุงการทาํงานให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน ดังนันผูบ้ริหารขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่ง จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังาน ซึงมีการแต่งตงัคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน โดยมีผูแ้ทนชุมชน องค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  จาํนวน  คน ร่วม
เป็นกรรมการ มีการจดัทาํรายงานการประชุม รายงานผลการประเมินและเสนอแนวทางแกไ้ขและ
พฒันาการปฏิบติังาน  มีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน นอกจากนี ยงัไดรั้บ
การประเมินผลการปฏิบติังานจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน อีกดว้ย 

  ในปัจจุบันหลักการบริหารจัดการทีดีจะนํามาใช้กับทุกหน่วยงานทังในภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพือบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน รัฐบาลจึง
พยายามผลักดนัให้ทุกภาคส่วนนําหลกัการบริหารจดัการทีดีมาใช้ โดยส่งเสริมให้มีการประกวด
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีมีการบริหารจดัการทีดีเป็นประจาํทุกปี เพือให้หน่วยงานทีอยูใ่นความ
ดูแลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน นาํหลกัการบริหารจดัการทีดีมาใชใ้นการบริหารงาน 

 เงือนไขความสําเร็จในการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชน ไดแ้ก่ การมีผูน้าํและผูต้ามทีดี การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีการวางแผนการดาํเนินงานทีดี 

มีการสือสารร่วมกนั รวมทงัมีกิจกรรม/โครงการ ทีส่งเสริมในการพฒันาชุมชนให้ยงัยืนและต่อเนือง
องค์การบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งจะมีกิจกรรม/โครงการดา้นการบริการสาธารณะทีคลา้ยคลึงกนั 
คือจะเน้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมเขม้แข็ง ได้แก่โครงการกองทุนหมุนเวียน 
โครงการส่งเสริมอาชีพ สามารถเป็นไดท้งัอาชีพหลกั หรืออาชีพเสริม นอกจากนี องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลก็ได้นาํโครงการพระราชดาํริมาใช้ในการพฒันา ไดแ้ก่ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึงคนใน
ชุมชนมีความพึงพอใจกบัโครงการนีมาก 

 3. รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนที
ภาคตะวนัตก จากการวิจยัครังนี ใชชื้อวา่ “WEST BENEFIT Model” ในการดาํเนินการเพือไปสู่การ
บริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนให้มีความเขม้แข็งและยงัยืนนัน
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 7 ประการ ไดแ้ก่ 1. ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ (WE = Wise Executive) 2. 

ความพึงพอใจ โปร่งใส เปิดเผย (ST = Satisfied Transparency) 3.  ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ (B = Best 

Supporter) 4. การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั (E = Education and Learning by Action) 5. เครือข่ายการ
สือสารทีมีประสิทธิผล (NE = Network Communication with Effectiveness) 6. การมีส่วนร่วมของคน



273 

ในชุมชน (F = Facilitator for Participation) 7. การนาํไปปฏิบติัและความรับผิดชอบ (IT = Implement 

and Trust) โดยการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัของรูปแบบการ
บริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก พบวา่รูปแบบ
การบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการที
ดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด 
( X  = 4.87, S.D. = 0.12  )  และมีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัของรูปแบบการบริหารจดัการทีดี
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด 
( X  = 4.69 ,S.D. =  0.13) เมือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบ พบวา่ ความเหมาะสมของรูปแบบทุก
องค์ประกอบอยู่ในระดับมากทีสุด ทงั 7 องค์ประกอบ หากพิจารณารายองค์ประกอบหลัก ด้าน
เครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีคะแนนสูงสุด( X  = 5.00 , 

S.D. =  0.00) รองลงมาคือ ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ ( X  = 4.90 , S.D. =  0.24) ส่วนดา้นทีมีคะแนน
ตาํสุดคือ ความพึงพอใจ โปร่งใส เปิดเผย( X  = 4.76 , S.D. =  0.23) และความเป็นไปได้ในการนาํไป
ปฏิบติั อยู่ในระดบัมากทีสุด มี 6 องคป์ระกอบ และ อยูใ่นระดบัมากมี 1 องคป์ระกอบ หากพิจารณา
รายองคป์ระกอบหลกั ดา้นเครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผลมีคะแนนสูงสุด ( X  = 4.87 , S.D. =  

0.23) รองลงมา คือ การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั ( X  = 4.80 , S.D. =  0.00) ส่วนดา้นทีมีคะแนน
ตาํสุดคือ ความพึงพอใจ โปร่งใส เปิดเผย ( X  = 4.40 , S.D. =  0.17) ดงันนั การนาํรูปแบบการบริหาร
จดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก ไปประยุกตใ์ชใ้นการ
บริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีอืนนัน ควรพิจารณาถึง
บริบทเงือนไข และศกัยภาพของการบริหารจดัการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพราะวา่องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลแต่ละแห่งนนั จะมีวธีิการบริหารจดัการทีแตกต่างกนัไปขึนอยูก่บัความเหมาะสมและสภาพ
ปัญหา สภาพแวดลอ้ม กระบวนการทาํงานทีเป็นระบบ หลกัสําคญัของการบริหารจดัการขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล ทีควรนาํไปใช้คือ การเขา้ใจเป้าหมายของการพฒันา เป้าหมายองค์กร วิสัยทศัน์ 
บทบาทหน้าทีของตนเองรวมทงัเขา้ใจกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ  ทีใช้ปฏิบติัร่วมกนั เพือให้เกิด
กระบวนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากขึน 

 
อภิปรายผล 

1.สภาพการณ์การพฒันาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาํบลในพืนทีภาคตะวนัตก การ
พฒันาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือให้ชุมชนมีความเขม้แข็งและเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูที่ดีของคนในชุมชน 
ผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจึงใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก โดยศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
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การพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบลในแต่ละดา้น และตอ้งให้คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัทาํแผนพฒันาชุมชนร่วมกบัคณะผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลและผูป้ฏิบติังานของอบต. 
เพราะคนในชุมชนจะทราบสภาพปัญหาและความตอ้งการของคนในชุมชน สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ถนอมศกัดิ รวมธรรม ( ) พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมจดัทาํแผนพฒันาชุมชนอาศยัอยูใ่นชุมชนเป็นระยะ
เวลานานและส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชนและดาํรงตาํแหน่งดาํรงตาํแหน่ง
ต่างๆ ในชุมชนมากกวา่หนึงตาํแหน่ง ซึงถือเป็นจุดแข็งเนืองจากทาํให้เขา้ใจสภาพปัญหาของตนเอง
สามารถนาํเสนอปัญหาของตนเองได้ รวมทงัทราบสภาพความเป็นไปได ้ ทรัพยากร ความสามารถ
ศกัยภาพของชุมชนของตนเอง อนัสามารถนาํเขา้สู่หลกัการของการมีส่วนร่วมนาํสู่ชุมชนเขม้แข็ง
ต่อไป  ซึงการจดัทาํแผนพฒันาชุมชนนีองค์การบริหารส่วนตาํบลไดท้าํการสํารวจความคิดเห็นของ
คนในชุมชน โดยการจดัเวทีประชุมประชาคมเพือรับฟังปัญหาและความตอ้งการของคนในชุมชน ทาํ
ให้องค์การบริหารส่วนตาํบลไดรั้บขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ พบวา่ประเด็นทีตอ้งการพฒันาชุมชนซึง
เกียวขอ้งกบัการดาํรงชีวิตประจาํวนั มี 6 ดา้นไดแ้ก่ 1) ดา้นโครงสร้างพืนฐาน 2) ด้านสังคมและ
สาธารณสุข 3) ดา้นเศรษฐกิจ 4) ดา้นการเมือง การบริหาร 5) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และการ
ท่องเทียว 6) ดา้นการศึกษา และการกีฬา ดงันนั การพฒันาชุมชน เป็นกระบวนการทีมุ่งส่งเสริมความ
เป็นอยูข่องประชาชนใหดี้ขึน โดยประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา หน่วยงานทีเกียวขอ้งตอ้ง
ประสานความร่วมมือกบัประชาชนในชุมชนนันๆ ร่วมกนัพฒันาชุมชนทงัในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การมือง สิงแวดลอ้ม และสุขภาพ โดยเกิดจากความริเริมขึนของประชาชน อาศยัความร่วมมืออย่าง
จริงจงัของประชาชนในการร่วมมือกนัพฒันาโดยการใชศ้กัยภาพของชุมชนอยา่งเต็มทีเพือยกระดบั
คุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ของคนในชุมชนให้ดีขึน ซึงขอ้คน้พบนีสอดคล้องกบัแนวคิดของโกวิทย ์   
พวงงาม ( ข) การพฒันาชุมชน คือ การปฏิบติัการอยา่งมีระบบและประสิทธิภาพของกลุ่มชน เพือ
ทาํให้มีการเปลียนแปลงสภาพของสังคม เศรษฐกิจ และสิงแวดล้อมให้ดีขึน และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของพรรณี โลกลินไลน์ ( ) ทีวา่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล คณะผูบ้ริหารองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล และพนักงาน มีบทบาทในการพฒันาชุมชน  แนวทางการพฒันาชุมชนทงัด้าน
โครงสร้างพืนฐานและด้านการพฒันาสังคมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ได้แก่ มี
สถานทีเพือการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทียวเพือกระตุน้เศรษฐกิจ มีการจดัสวสัดิการให้ผูสู้งอาย ุ
ส่งเสริมการดาํรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับงานวิจยัของสัญชัย บรรณโศภิษฐ ์
( ) ทีวา่ผูน้าํกลุ่มต่างๆ ในชุมชนบวัคูณ มีบทบาทในการพฒันาชุมชน โดยผูน้าํชุมชนในกลุ่มต่างๆ 
มีสภาพปฏิบติังานในดา้นต่างๆ   ดา้นตามบทบาทของผูน้าํชุมชนจากมากไปนอ้ยตามลาํดบัไดด้งันี 

) การส่งเสริมและปลูกฝังจิตสาํนึกดา้นหลกัคุณธรรมจริยธรรม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิน ) การส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพดีทงักายและใจ  ) การพฒันา
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และยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุข )  การส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพฒันาประชาธิปไตยและพฒันาชุมขน ) การป้องกนัปัญหายาเสพติด ) การบริหาร
จดัการมลพิษ การอนุรักษธ์รรมชาติและสิงแวดลอ้ม ) การมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ด้านความมันคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   ) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค /
สาธารณูปการ ) การจดัระบบการศึกษา ) การพฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรภายในชุมชน 
เช่น ถนน ท่อระบายนาํ กาํแพงกนัดิน  ) การพฒันาผงัเมือง ระบบการคมนาคมหรือการจราจร และ 

) การเตรียมความพร้อมเพือรองรับความร่วมมือระหวา่งประเทศและหน่วยงานอืน  
 2. วิธีปฏิบติัทีเป็นเลิศในการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพืนทีภาค

ตะวนัตก จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบติัทีเป็นเลิศของการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในพืนทีภาคตะวนัตก พบว่า องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทงั 4 แห่ง บริหารจดัการตามพระราช
กฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ. 2546 ซึงมี  องค์ประกอบ
ไดแ้ก่  

2.  การบริหารงานเพือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตอ้งการให้คนในชุมชนอยู่
ร่วมกนัดว้ยความสงบสุข สามคัคี สังคมมีระเบียบวนิยั มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ส่งผลให้
คนในชุมชน มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน มีความปลอดภยัของสังคมส่วนรวม โดยจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน
ประจาํปี และรายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี จดัตงัศูนยข์อ้มูลข่าวสาร เผยแพร่ขอ้มูลนโยบาย ผล
การดาํเนินงาน การจดัซือจดัจา้งให้คนในชุมชนทราบ มีการแต่งตงัตวัแทนคนในชุมชนเขา้ร่วมเป็น
กรรมการตดัสินใจในการจดัซือจดัจา้ง รวมทงัส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาการทุจริต
คอรัปชนั ส่งเสริมและพฒันาจิตสํานึก และจรรยาบรรณให้กบัเจา้หนา้ที มีการประเมินความพึงพอใจ
ของคนในชุมชนและนาํผลการประเมินมาเป็นแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงพฒันา ซึงการบริหารงาน
เพือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนจะสอดคล้องกบัแนวนโยบายของรัฐ การปฏิบติัภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลต้องเป็นไปโดยซือสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ถ้าภารกิจใดส่ง
ผลกระทบต่อคนในชุมชนตอ้งรับฟังความคิดเห็นจากคนในชุมชน โดยเฉพาะผูบ้ริหารและเจา้หนา้ที
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของชุมชนโดยรวมและคนใน
ชุมชนผูรั้บบริการ นอกจากนีการบริหารงานเพือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนนันยงัมีความ
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของหลกัการบริหารจดัการทีดี ดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกัคุณธรรม และ
ดา้นหลกัความโปร่งใส ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปาริชาติ เทพอารักษ ์และ อมราวรรณ ทิวถนอม 
( )   ทีว่าหลักการบริหารงานทีมุ่งเน้นหลักการ โดยมิใช่หลักการทีเป็นรูปแบบทฤษฎีการ
บริหารงาน แต่เป็นหลกัการทาํงานทีมุ่งสร้างความโปร่งใส สร้างความเป็นธรรม การมีส่วนร่วม ความ
มีประสิทธิภาพและคุม้ค่า ตลอดจนรับผดิชอบต่อผลการกระทาํ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเจษฎาภรณ์ 
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ยาหอม ( ) ทีวา่การนาํหลกัเกณฑก์ารบริหารจดัการทีดีของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนั 
สามารถทาํให้การบริหารงานง่ายขึน การทาํงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความสะดวก
รวดเร็วแก่ประชาชน มีความโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได ้ส่วนหลกัการบริหารทีทุกหน่วยงาน
ให้ความสําคญั คือ การยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาทอ้งถิน การสร้างความเข้าใจแก่
ประชาชนในการบริหารงานของทอ้งถินและการมีส่วนร่วมของประชาฃนในการเขา้ร่วมตรวจสอบ
การบริหารงาน เพือตอบสนองความตอ้งการประชาชน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมอนจา โบนิเฟส อี
เลียมินี แซมเวล (Mgonja, Boniface Eliamini Samwel, 10) กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขององคก์รมีความ
จาํเป็นต่อความสาํเร็จของเป้าหมายทีจะพฒันาทอ้งถิน 

2.  การบริหารงานเพือให้เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจ การปฏิบติังานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลตอ้งสามารถวดัผลสัมฤทธิของภารกิจทีกระทาํไดอ้ยา่งชดัเจน บริหารงานแบบบูรณาการ 
และพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบลให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การบริหารโดยมุ่งผลลพัธ์ทีเกิด
กบัคนในชุมชน หรือผูรั้บบริการ การปรับปรุงงานบริการใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐาน ตามทีคนในชุมชน
ตอ้งการ รวมทงัจดัใหมี้การประชุมจดัทาํแผนชุมชน ซึงมีเจา้หนา้ทีสาํนกังานพฒันาชุมชน สภาองคก์ร
ชุมชน องคก์รภาคประชาชน และสาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถินอาํเภอ ร่วมในการจดัทาํแผน
ชุมชน  ซึงองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เป็นองค์กรอาํนวยการขบัเคลือนการบูรณาการ การสนบัสนุน 
จดัทาํทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน แผนพฒันาตาํบลสามปี แผนปฏิบติังานประจาํปี  มีรายงานติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาสามปี รวมทังจัดทาํรายงานการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี ซึงใชห้ลกัการมีส่วนร่วม คือให้คนในชุมชน มีส่วนร่วมในการคดัเลือกผูแ้ทนประชาคมเป็น
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน  ซึงสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบหลกัการบริหารจดัการทีดี ดา้นหลกัการมี
ส่วนร่วม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของทรงศกัดิ โอษะคลงั ( ) ทีวา่ประชาชนทีเป็นกลุ่มผูน้าํชุมชน 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล คณะกรรมการหมู่บา้น ขา้ราชการในพืนทีเขา้มามีส่วนร่วมใน
การดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลไร่ โดยมีส่วนร่วมในการกาํหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพฒันา การจดัทาํแผนพฒันาตาํบล การวางแผนงานและนโยบายขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลไร่ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปราสาท สายดวง ( ) ทีวา่การบริหารงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลตามหลกัธรรมาภิบาล สภาพปัญหาตามหลกัการมีส่วนร่วม พบว่าเจา้หน้าทีทุกคนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตดัสินใจทางนโยบายของหน่วยงานอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของเจษฎาภรณ์ ยาหอม ( ) ทีว่าองค์การบริหารส่วนตาํบลมีการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
เป้าหมายขององคก์ร และมีการสือสารให้ขา้ราชการในหน่วยงานไดรั้บรู้ และเขา้ใจ โดยการกาํหนด
วิสัยทศัน์ขององค์การบริหารส่วนตาํบลนนั จะเป็นการกาํหนดแนวทางการพฒันาทีจะทาํให้องคก์าร
บริหารสาวนตาํบลพฒันาไปขา้งหน้า อย่างมีเป้าหมาย และในการกาํหนดวิสัยทศัน์ขององค์การ
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บริหารส่วนตาํบลได้มีการร่วมกันทุกหน่วยงานราชการในพืนทีซึงส่วนใหญ่จะพบว่า มีการยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการมีส่วนร่วมของประชาชน พฒันาชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ เนน้การบริหารจดัการทีดี และทนัต่อการเปลียนแปลงสถานการณ์โลกในยคุโลกาภิวตัน์ 

2.  การบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจ  ผูบ้ริหารของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลกาํหนดวิธีการปฏิบติังานและมาตรฐานการทาํงานให้กบัขา้ราชการและ
ผูป้ฏิบติังานของอบต. มีระบบควมคุมภายใน มีคาํสังแบ่งงานรับผิดชอบอยา่งชดัเจน ดาํเนินงานตาม
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัทีวางไว ้มีการควบคุมการจดัซือจดัจา้ง อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทาํบญัชีหรือ
ทะเบียนคุมพสัดุ สามารถตรวจสอบได้  รวมทงัมีการสร้างความเป็นเจา้ของงานร่วมกนักบัคนใน
ชุมชน  โดยให้ความรู้ ให้การศึกษาซึงจะนําไปสู่การผลกัดนัให้คนในชุมชนได้รู้สึกถึงความเป็น
เจา้ของ และเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการบริการสาธารณะและร่วมพฒันาชุมชนกบัองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ซึงสอดคล้องกับองค์ประกอบหลักการบริหารจัดการทีดี ด้านหลักความรับผิดชอบ  
นอกจากนี การดาํเนินงานโครงการต่างๆ ทีองค์การบริหารส่วนตาํบลจดัทาํขึนนัน คาํนึงถึงความ
ประหยดังบประมาณ ใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ซึงสอดคลอ้ง
กับหลักความคุ้มค่า องค์การบริหารส่วนตาํบลบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรทีมีจาํกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างคุม้ค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์
ยงัยืน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปราสาท ปรายดวง ( ) ทีว่าการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลตามหลกัธรรมาภิบาล สภาพปัญหาตามหลกัความรับผิดชอบ พบวา่ ผูบ้ริหารหน่วยงานได้
มีการสือสารและทาํความเข้าใจในเรืองแผนปฏิบติังานย่อยทีทุกคนตอ้งรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็น
เจา้หนา้ทีในองคก์ร หรือผูน้าํชุมชน อยูใ่นระดบัปานกลาง และหลกัความคุม้ค่า พบวา่ หน่วยงานนีใช้
ทรัพยากรต่างๆ อยา่งคุม้ค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  2.  การลดขนัตอนการปฏิบติังาน เป็นการกระจายอาํนาจการตดัสินใจ ผูบ้ริหารของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งมีแนวคิดทีคลา้ยคลึงกนักล่าวคือมีการมอบหมายหนา้ทีและความ
รับผดิชอบใหเ้จา้หนา้ทีแต่ละคนอยา่งชดัเจน มีการจดัทาํหนงัสือหรือคาํสังมอบอาํนาจชดัเจนและเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ซึงการมอบอาํนาจเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัการให้บริการคนในชุมชน มีการแจง้เวียน
หรือติดประกาศใหพ้นกังานและขา้ราชการ หรือคนในชุมชนทราบ มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชง้านเพือลดขนัตอนการปฏิบติังาน ตลอดจนมีการจดัทาํแผนภูมิแสดงขนัตอน กาํหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน  และประกาศ  ณ  จุดบริการทุกจุด  ทีคนในชุมชนมองเห็นได้ชัดเจน  รวมทังการ
ประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบดว้ย  ซึงสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบหลกัการบริหารจดัการทีดี ดา้นหลกัความ
รับผิดชอบ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของคิมเมท (Kimmet, 2005) ทีวา่ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ คือ
ความรับผิดชอบต่อความตอ้งการของประชาชนและความสามารถในการตรวจสอบการปฏิบติังาน
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ของรัฐได ้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเจษฎาภรณ์ ยาหอม ( ) พบว่า ส่วนใหญ่จะมีการกระจาย
อาํนาจการตดัสินใจจากผูบ้งัคบับญัชาสู่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระดบัรองลงมา ไม่ว่าจะเป็นขา้ราชการฝ่าย
การมือง หรือขาราชการฝ่ายประจาํเพือให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบติังานและให้ประชาชนเกิด
ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อราชการโดยมีการมอบอาํนาจทีชัดเจน มีการทาํเป็นคาํสัง
และเป็ยลายลกัษณ์อกัษร รวมทงัมีการแจง้เวียนให้ขา้ราชการ พนกังานทุกคนไดท้ราบ เพือให้เกิด
ความรวดเร็วในการปฏิบติังานและมีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใชใ้นหน่วยงาน
เพือลดขนัตอนการปฏิบติั 
  2.  การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ผูบ้ริหาร
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล คาํนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลกั จึงทาํให้การบริหารงาน
นนัตอ้งบริการอาํนวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของคนในชุมชนให้มากทีสุด มีการ
ปรับปรุงขันตอนระยะเวลาการรับชําระภาษีโรงเรือนและทีดิน ภาษีบาํรุงท้องที ภาษีป้าย โดย
กาํหนดให้เจา้หน้าทีจดัเก็บ ณ จุดเดียวกนั มีการกาํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานบริการสาธารณะ
ของแต่ละงาน และประกาศให้คนในชุมชนทราบ มีการจดัเกา้อีเพือรองรับบริการคนในชุมชนอย่าง
เพียงพอ มีป้ายบอกทาง/แผนผงักาํหนดผูรั้บชอบแต่ละขนัตอนอยา่งชดัเจน มีกล่อง/ตูรั้บความคิดเห็น 
มีแบบคาํร้องพร้อมตวัอยา่งต่างๆ  มีจุดประชาสัมพนัธ์และมีเจา้หนา้ทีประจาํ ตลอดจนมีการให้บริการ
อินเตอร์เน็ต มีจุดบริการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของคนในชุมชน รับเรืองราวร้องทุกข ์ร้องเรียน 
รับขอ้เสนอแนะ สอบถามหรือเสนอความคิดเห็นจากคนในชุมชน จึงทาํให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
แต่ละแห่ง ไม่ค่อยถูกร้องเรียน กรณีมีขอ้ร้องเรียน เมือไดด้าํเนินการแลว้เสร็จจะแจง้ผลเป็นหนงัสือให้
คนในชุมชนทราบภายใน 15 วนั สอดคล้องกบังานวิจยัของอาภรณ์ ชยัออน (2551) ทีว่าผลการ
ดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลในจงัหวดัเชียงใหม่ตามยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดีพบวา่
ภายหลงัทีเทศบาลตาํบลไดน้าํแนวคิดการบริหารจดัการบา้นเมืองทีดี มาปรับใช้กบัการบริหารงาน
เทศบาลตาํบล มีผลให้เทศบาลตาํบลมุ่งเนน้การบริหารงานทีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
มากย ิงขึน มีการจดัระบบการบริหารทีเอือประโยชน์ต่อการให้บริการประชาชนทีรวดเร็ว สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของประชาชน อีกทงัลดขนัตอนการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ทียุง่ยากใหร้วดเร็วขึน 

 2.  การประเมินผลการปฏิบติังาน เป็นปัจจยัหนึงทีทาํให้การบริหารการจดัการองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลมีประสิทธิภาพ  มีการประเมินผลอยา่งต่อเนืองเพือนาํผลการประเมินการปฏิบติังาน
มาแก้ไขปรับปรุงการทาํงานให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน ดงันนัผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลแต่ละแห่ง จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังาน ซึงมีการแต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน โดยมีผูแ้ทนชุมชน องค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน จาํนวน  คน ร่วมเป็นกรรมการ มี
การจัดทาํรายงานการประชุม รายงานผลการประเมินและเสนอแนวทางแก้ไขและพฒันาการ
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ปฏิบติังาน  มีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอย่างชัดเจน นอกจากนี ยงัได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบติังานจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเจษฎาภรณ์ ยา
หอม ( ) พบวา่ ส่วนใหญ่จะมีการประเมินผลการปฏิบติังานขององค์กรทุกปี โดยมีการแต่งตงั
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน โดยมีภาคเอกชนร่วมเป็นกรรมการ และมีคณะกรรมการฯ 
กาํหนดกรอบวางแนวทางการประเมิน มีการรายงานผลการประเมิน และผูบ้ริหารทุกองคก์รจะนาํผล
การประเมินมาพิจารณาปรับปรุงระบบงาน 
 ซึงในปัจจุบนัภาครัฐไดส่้งเสริมให้ทุกหน่วยงานทงัในภาครัฐและภาคเอกชนนาํหลกัการ 
บริหารจดัการทีดีจะมาใชก้บัองคก์ร เพือบริหารจดัการงานใหมี้ประสิทธิภาพยิงขึน และเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน ดงันนั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินจึงพยายามผลกัดนัให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
นาํหลกัการบริหารจดัการทีดีมาใช ้โดยมีการส่งเสริมการจดัประกวดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีมี
การบริหารจดัการทีดีเป็นประจาํทุกปี เพือให้หน่วยงานทีอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน นาํหลกัการบริหารจดัการทีดีมาใชใ้นการบริหารงาน ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของละอองดาว 
วงเงิน (ม.ป.ป.) แนวความคิดในการบริหารจดัการทีดี และตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพล
เรือน พ.ศ.   กาํหนดให้ขา้ราชการพลเรือนสามญัตอ้งรักษาจรรยาขา้ราชการ  ให้ส่วนราชการ
กาํหนดข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาข้าราชการให้สอดคล้องกับลักษณะงานในส่วนราชการนัน ทงันี  
เพือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีการบริหารจดัการทีดีอนัจะทาํให้
ประชาชนเกิดความมนัใจ ศรัทธาและไวว้างใจในการบริหารราชการแผน่ดินของรัฐบาล  จึงไดมี้การ
กาํหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างระบบการกาํกบัดูแลตนเองทีดี เกิดความโปร่งใส มนัใจ และสามารถ
ตรวจสอบได้  รวมทังทาํให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
ประชาชน และต่อสังคม และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดขององค์การความร่วมมือระหวา่งประเทศของ
ญีปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA , 1995) การบริหารจดัการทีดีจะนาํไปสู่การ
พฒันาทียงัยืน พึงตนเองได้และมีความยุติธรรมทางสังคม รัฐมีหลักการในการทาํหน้าทีอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นรากฐานของการพฒันาอย่างมีส่วนร่วม กาํหนดให้รัฐมีหน้าที
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างบรรยากาศให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของวรยุทธ ช่วยณรงค์ ( ) ทีว่า องค์การบริหารส่วนตาํบลทงั  แห่ง มีการบูรณาการ
หลกัการและแนวคิดการบริหารจดัการทีดีเขา้ไปในการบริหารจดัการ ดา้นกาํหนดนโยบายและแผน 
ดา้นการเงินการคลงั ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการจดับริการประชาชนโดยมีวิธีการหรือ
กลไก การบูรณาการในลกัษณะทีคลา้ยๆ กนัคือใช้ หลกันิติธรรมเป็นตวัตงั แลว้บูรณาการหลกัความ
รับผดิชอบ หลกัความคุม้ค่า และหลกัความโปร่งใส เขา้ไปในกระบวนการหรือขนัตอนต่างๆ ของการ
ดาํเนินการ ส่วนหลกัคุณธรรมและหลกัการมีส่วนร่วม จะมีการเลือกใช้ตามความเหมาะสม ซึงไม่
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จาํเป็นตอ้งใชค้รบทงั  หลกัในการบริหารจดัการ ทงันีขึนอยูก่บัลกัษณะของแต่ละงาน และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของนภดล ขนัทมาลา (2550) ทีวา่ การบริหารจดัการบา้นเมืองทีดีในรูปแบบของธรรมาภิ
บาล มีความสําคญัเป็นอย่างมาก ดงันนัการบริหารทีจะให้ไดป้ระโยชน์และเป็นธรรมต่อประชาชน 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะตอ้งยดึถือหลกัธรรมาภิบาลอยูเ่สมอ 

 3. การพฒันารูปแบบของการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพือ
พฒันาชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพืนทีภาคตะวนัตก ใชชื้อวา่“WEST BENEFIT Model” 
ประกอบดว้ย  1) WE = Wise Executive (ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้) 2) ST = Satisfied Transparency 

(ความพึงพอใจ โปร่งใส เปิดเผย)  3) B = Best Supporter (ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ) 4) E = Education 

and Learning by Action (การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั) 5) NE = Network Communication with 

Effectiveness (เครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผล) 6) F = Facilitator for Participation (การมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน) 7) IT = Implement and Trust (การนาํไปปฏิบติัและความรับผิดชอบ) ซึงมี
ปัจจยัทีสนบัสนุนปัจจยัสนบัสนุนการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลเพือการพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก คือการพฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการ
องค์การบริหารส่วนตาํบล มีความเขา้ใจหลกัการบริหารจดัการทีดีกบัการพฒันาชุมชนอย่างชดัเจน
และสามารถนาํนโยบายไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยผลลพัธ์ทีไดจ้ากพฒันารูปแบบการบริหาร
จดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก ทาํให้คนในชุมชนเกิด
จิตอาสามากขึน คนในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนบา้นเกิดของตน  เกิดประโยชน์สุขแก่คนใน
ชุมชน และเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเขม้แข็งมากขึน ซึงจาํแนกตามองคป์ระกอบของรูปแบบของ
การบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพืนทีภาคตะวนัตก “WEST BENEFIT Model” 
ประกอบดว้ย 

 1. ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้(Wise Executive) หมายถึง ผูน้าํทีจะเป็นผูบ้ริหารทีดี เป็น
ผูน้าํนกับริหารทีมีความรอบรู้ ตอ้งมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เป็นแบบอย่างทีดีให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มี
คุณธรรม มีความเป็นกลาง และ มีความซือสัตย์ ข้อคน้พบสําคญัในการศึกษา คือ คนเป็นปัจจยัที
สําคญัทีทาํให้การพฒันาชุมชนประสบความสําเร็จ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของโกวิทย ์พวงงาม ( ) 
ทีวา่การพฒันาชุมชนนนัตอ้งเชือมนัในศกัยภาพหรือพลงัความสามารถของคน เพราะการดาํรงอยูห่รือ
การล่มสลายของชุมชน การพฒันาหรือการเสือมถอยของชุมชน ขึนอยู่กบัคนในชุมชนเป็นสําคญั จึง
ตอ้งใหค้นเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาดว้ยการพฒันาคนใหมี้ศกัยภาพในการพฒันาตนเองและชุมชน 
ร่วมกนัสร้างมาตรฐานในการดาํรงชีวิตหรือมีคุณภาพชีวิตทีดี มีความพร้อมทีจะพฒันาชุมชนของ
ตนเอง  โดยเฉพาะผูน้าํหรือผูบ้ริหารเป็นปัจจยัสําคญัทีสุดในการพฒันา ผูน้าํทีมีความรู้ ประกอบดว้ย 
มีวิสัยทัศน์ทีกว้างไกล  มีคุณธรรม  มีความเป็นกลาง และ มีความซือสัตย์  เป็นตัวอย่างทีดีแก่
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความเขา้ใจแนวทางการปฏิบติังาน กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ สามารถทาํงาน
ประสานกบัฝ่ายขา้ราชการพนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี  และ มีความเป็นกนัเองกบัคนในชุมชน เพือให้คน
ในชุมชน เกิดความไวว้างใจ และเห็นความจริงใจของผูน้าํสอดคล้องกบัแนวคิดของ พระชยัวฒัน์ 
ธมฺมวฑฺฒโน ( )  ทีวา่นกับริหารหรือนกัปกครองตอ้งรู้จกับาํเพญ็ตนเป็นผูใ้ห ้ เป็นนกัเสียสละโดย
มุ่งปกครองหรือทาํงานเพือให้ มิใช่หมายจะเอาจากผูอื้น รู้จ ักเอาใจใส่ดูแล จัดสรรสงเคราะห์ 
อนุเคราะห์ให้คนในชุมชนหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้รับประโยชน์สุข ได้รับความสะดวกปลอดภยั 
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผูเ้ดือดร้อน และให้ความสนบัสนุนแก่ผูบ้าํเพญ็คุณงามความดี เช่น ให้
รางวลั ใหเ้ลือนยศเลือนฐานะ เพือเป็นขวญักาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ที  เมือตอ้งการคาํแนะนาํปรึกษา
ก็ช่วยให้แสงสวา่ง  ให้สติปัญญา ทาํให้ดูเป็นแบบอย่าง หากผูน้้อยผิดพลาดไปโดยมิไดต้งัใจ ผูใ้หญ่
ตอ้งรู้จกัให้โอกาสแกไ้ข ให้อภยั ให้นาํใจ  เป็นเหตุนาํมาซึงความสามคัคีในหมู่คณะ ผูน้าํตอ้งมีความ
ประพฤติดีงาม รู้จกัรักษาความซือสัตยสุ์จริต รักษาเกียรติคุณ ประพฤติตนใหเ้ป็นแบบอยา่งมีความงาม
ด้วยศีลและเป็นทีเคารพนับถือของประชาชน  และต้องรู้จักการบริหารคน บริหารงาน  ซึงเป็น
คุณสมบติัของผูน้าํ และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ เจษฎาภรณ์ หอมยา (2551) พบว่า หลกัการ
บริหารทีทุกหน่วยงานให้ความสําคญัคือ การยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาทอ้งถิน การ
สร้างความเขา้ใจแก่ประชาชนในการบริหารงานของทอ้งถิน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
เขา้มาร่วมตรวจสอบการบริหารงาน เพือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนเอง รวมทงัการทาํงาน
เชิงบูรณาการกบัทุกภาคส่วน จึงส่งผลให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมายการบริหารจดัการทีดี  และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของวรยุทธ ช่วยณรงค์ ( ) ทีพบว่า ผูบ้ริหารทีมาจากการเลือกตงัมีส่วน
สําคญัเพราะเป็นผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กรตอ้งเป็นผูที้มีวิสัยทศัน์ มีคุณธรรม  เสียสละ มีความตงัใจ
จริง ในการทาํงานเพือพฒันาทอ้งถิน เขา้ใจแนวทางการปฏิบติังาน และกฎระเบียบต่างๆ รวมทงัตอ้ง
ทาํงานประสานกบัฝ่ายขา้ราชการ พนกังาน ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2. ความพึงพอใจ โปร่งใส เปิดเผย (Satisfied Transparency) หมายถึง การทาํงานที
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเป็นทีพอใจแก่ทุกฝ่าย ขอ้คน้พบสําคญัในการศึกษา คือ ผูบ้ริหาร
ใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบติังานทีสามารถตรวจสอบได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลให้คนในชุมชน ทราบทุก
ครังโดยผา่นเวทีประชาคม คนในชุมชน รับขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเสรี รับรู้การปฏิบติังานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลทุกขนัตอนในการดาํเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ จะมีความโปร่งใส เป็นเรืองที
องค์การบริหารส่วนตาํบลทุกแห่งตอ้งคาํนึงถึงและให้ความสําคญัเป็นหลกัในการบริหารงานเพือให้
เกิดประสิทธิภาพ และความพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย สร้างความไวว้างใจซึงกนัและกนัของคนในชุมชน
โดยปรับปรุงกลไกการทาํงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลให้มีความพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย มีความ
โปร่งใส  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาทีเข้าใจง่าย และมี
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กระบวนการใหค้วามพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย ตรวจสอบได ้ สอดคลอ้งแนวคิดของยุคอนารยะ(2553) การ
บริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหมี้ความโปร่งใสนนัเป็นหลกัการทีมีความสําคญัเป็นอยา่ง
ยงิ  การทาํใหชุ้มชนเป็นสังคมทีเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดโ้ดยการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการทาํงานขององคก์รให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารหรือ
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก ตลอดจนมีกระบวนการ
ตรวจสอบทีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัแนวคิดของโชดราย (Choudry,2002) ทีว่าการพฒันา
เศรษฐกิจโดยอาศยัการศึกษาปัญหาการบริหารในประเทศกาํลงัพฒันามาเป็นกรณีศึกษาแลว้นาํปัญหา
เหล่านันมาวิเคราะห์จดัทาํเป็นรายงานภาวะความโปร่งใส ประกอบด้วย การปฏิบติังานและการ
รายงานผลทีโปร่งใส การจดัตงัรางวลัในการคิดคน้นวตักรรมใหม่ ซึงจะช่วยให้เกิดการแข่งขนัเพือ
เพิมประสิทธิภาพในการสร้างกลไกการบริหารให้มากขึน เช่น การพฒันาระบบการบริหารด้วย
เทคโนโลยี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เจษฎาภรณ์ หอมยา (2551) พบวา่ การนาํหลกัเกณฑ์ของการ
บริหารกิจการบา้นเมืองทีดีของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนั สามารถทาํให้การบริหารงาน
ง่ายขึน การทาํงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชน มีความ
โปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปราสาท ปรายดวง ( ) ทีพบวา่ 
หลกัความโปร่งใส พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัซือ-จดัจ้างอยู่ในระดบัปานกลาง ในทาง
ตรงกนัขา้มถา้ขาดการทาํงานทีโปร่งใส และไม่สามารถตรวจสอบการทาํงานของอบต.ได ้ระบบการ
ควบคุมภายในขาดประสิทธิภาพทาํให้เกิดการทุจริตได้ง่าย สอดคล้องกับงานวิจยัของ สิรินทร์      
พนัธ์เกษม ( ) ทีพบวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีธรรมาภิบาลในระดบัปานกลาง   ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลค่อนขา้งนอ้ย และการทุจริตในการปฏิบติังานสาเหตุมา
จากการขาดการควบคุมทีดี 

 3.  ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ (Best Supporter) หมายถึงผูป้ฏิบติังาน คนในชุมชนทีมีความ
ตงัใจทาํงาน มีคุณธรรม พร้อมทีจะเรียนรู้เพือมาพฒันาต่อยอดงาน ขอ้คน้พบสําคญัในการศึกษา คือ 
นอกจากจะมีผูน้าํทีมีความรู้แลว้  ผูป้ฏิบติัการ/ผูส้นบัสนุน หรือ คนในชุมชน ก็มีความสําคญัไม่นอ้ย
ไปกว่ากนั คนในชุมชนจะมีส่วนช่วยพฒันาให้ชุมชนมีความเขม้แข็ง เพราะเป็นคนในพืนทีจึงทราบ
ปัญหาและความตอ้งการของชุมชนดีทีสุด  สามารถตอบสนองตามความตอ้งการของคนในชุมชน ได ้
เต็มใจทีจะปฏิบติัตามเพือชุมชนของตวัเอง เวลามีกิจกรรมก็ช่วยกนัทาํ เพราะกิจกรรมเหล่านนัช่วย
ส่งเสริมและพฒันาชุมชนให้เจริญมนัคง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึน ผูส้นับสนุนที
เป็นเลิศ ประกอบดว้ย มีคุณธรรม มีความตงัใจและทุ่มเทในการทาํงาน มีความเขา้ใจเป้าหมายและ
วิสัยทศัน์ขององคก์ร มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ เพือนาํความรู้มาพฒันาต่อยอดงาน และมีความซือสัตย์
สุจริต สอดคลอ้งกบัสุดจิต นิมิตรกุล (2543) ความสามารถทีจะพฒันาทรัพยากร และวิธีการบริหาร
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กิจการและสังคมทีดี เจา้หน้าทีของทุกหน่วยงานจะตอ้งไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะเพือให้
สามารถนาํไปปรับใช้กบัการทาํงานได้และมีการกาํหนดขนัตอนการดาํเนินงานทีชดัเจนเพือให้ทุก
หน่วยงานยึดถือเป็นแนวปฏิบติัร่วมกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรยุทธ ช่วยณรงค์ ( ) ที
พบวา่ขา้ราชการ พนกังานตอ้งให้ความร่วมมือ และทาํงานเป็นทีม รวมถึงการไดรั้บความร่วมมือจาก
ประชาชน ทงัหมดเป็นปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จ 

 4. การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั (Education and Learning by Action) หมายถึง เป็น
การศึกษาเรียนรู้ในลกัษณะของกลุ่มยอ่ยทีมีการนาํปัญหาทีชุมชนสนใจและมีผลกระทบต่อชุมชนมา
เขา้สู่กระบวนการแกปั้ญหาและการพฒันาแนวทางแกปั้ญหา และนาํไปลงมือปฏิบติัการแกไ้ขปัญหา
จริง ขอ้คน้พบสําคญัในการศึกษา คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล สามารถเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ได ้คือเป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบติัในการพฒันาชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็และยงัยนื สามารถเลียงตวัเองได้
ในอนาคต และให้คนในชุมชนพึงตนเองได ้ซึงการเรียนรู้ประเภทนีมีความสําคญัและเป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาคนและพฒันาชุมชน โดยลกัษณะของการศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั 1)เป็นการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงในการทาํงาน 2) เป็นการเรียนรู้โดยการแลกเปลียนประสบการณ์กบัผูอื้น 3)การ
เรียนรู้ดา้นภูมิปัญญา ประเพณี และวิถีชีวิต 4)การเรียนรู้ในโครงการพระราชดาํริ 5)การเรียนรู้โดยให้
ผูร่้วมงานวจิารณ์และแนะนาํ รวมทงั 6)การจดัอบรมความรู้ให้แก่ชาวบา้น ตลอดจนการพฒันาชุมชน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสนธยา พลศรี (2548) เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้คือสมาชิกร่วมกนัเรียนรู้ หรือเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม มีความตืนตวัอยูต่ลอดเวลา รู้ข่าวคราวใน
ด้านต่างๆ ทงัทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีองค์ความรู้เกียวกบัชุมชนของตน ทีเป็นผลจากการ
ปฏิบติัหรือประสบการณ์ทีไดรั้บร่วมกนั เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีนาํไปสู่การตดัสินในร่วมกนัผ่าน
การแลกเปลียนขอ้มูล และความคิดร่วมกนั นาํไปใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของการพฒันาชุมชน
ร่วมกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของโกวิทย ์พวงงาม( ) มีลกัษณะเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ คือ 
คนในชุมชนร่วมกนัแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์เกียวกบัเรืองของชุมชนอย่างสมาํเสมอ มี
ศูนยก์ลางในการบริหารจดัการชุมชนร่วมกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเดวิด เอ การ์วิน(David A. 

Garvin,1994) องคก์รจะไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ได ้ตอ้งมุ่งเนน้ในเรืองกระบวนการแกปั้ญหาแบบ
เป็นระบบ การทดลองคน้ควา้ การเรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้จากผูอื้นและการถ่ายทอดความรู้ 

5. เครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผล (Network Communication with Effectiveness ) 
หมายถึง มีการสือสารทีเป็นเครือข่าย เชือมโยงกนั ระหวา่งผูน้าํกบั ผูป้ฏิบติังาน ตลอดจนคนในชุมชน
ซึงการสือสารมีหลายรูปแบบ สือสารเพือให้กิดความเขา้ใจทีตรงกนั ขอ้คน้พบสําคญัในการศึกษา คือ
การสือสารเป็นสิงทีทาํให้ทุกคนเขา้ใจถึงสิงทีองค์กรจะดาํเนินการร่วมกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
อรวรรณ  นอ้ยวฒัน์ (2556)  การสือสารทีสําคญั ไดแ้ก่  1) สือสารเพือให้ความรู้ความเขา้ใจเบืองตน้ 
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เช่น ความหมาย ความสําคญั องค์ประกอบ 2) สือสารเพือสร้างความเขา้ใจเกียวกบักระบวนการ 
ขนัตอนในการปฏิบติังาน ตลอดจนเครืองมือทีจะใช้ในเรียนรู้  3) สือสารถึงบทบาทหน้าทีของ
ผูบ้ริหาร และ ผูป้ฏิบติังาน  และ 4) สือสารเกียวกบัเป้าหมายของการพฒันาชุมชน ตลอดจนอุปสรรค 
และปัญหาทีอาจจะพบในการพฒันาชุมชน ดงันนั การทาํงานให้มีประสิทธิภาพและสําเร็จไดน้นัตอ้ง
ขึนอยูก่บัการพดูคุยกนัอยา่งใกลชิ้ดหรือแลกเปลียนความคิดกนั หรือมีการสือสารร่วมกนั ระหวา่งผูน้าํ
ชุมชน ขา้ราชการ เจา้หน้าที คนในชุมชน ตลอดจนหน่วยภาคเอกชน และเครือข่ายต่างๆ ถ่ายทอด
ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐมาชุมชน ในรูปแบบของการประชุมหรือพูดคุยแบบใกล้ชิด เป็นการ
กระตุน้ใหเ้กิดการทาํกิจกรรมร่วมกนั เพือเสริมสร้างชุมชนให้มีความเขม้แข็งและยงัยืนต่อไป ซึงการ
สือสารในงานวิจยันีเป็นเรืองเกียวกบั 1) การแจง้ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบังานบริการให้แก่คนในชุมชน 
2) การเปิดโอกาสใหมี้การแลกเปลียนและการแสดงความคิดเห็น  3) การติดต่อประสานงานระหวา่งผู ้
ปฏิบติัของอบต.กบัคนในชุมชนอยา่งสมาํเสมอ   4) การสือสารหลายรูปแบบเพือให้ไดรั้บขอ้มูลอยา่ง
ทวัถึง 5) การสือสารถึงบทบาทหนา้ทีของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน และ6) การสือสารเป้าหมายของ
การพฒันาชุมชน  สอดคล้องกบัแนวคิดของโกวิทย ์พวงงาม ส่งเสริมให้มีเวทีลานความคิดของ
ประชาชน เพือให้เป็นเวทีประชาชนไดพ้บปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ การสือสารในองค์กร เป็น
การแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆภายในองคก์ร เพือให้เกิดความเขา้ใจ
ร่วมกนัในการปฏบิัติงานอนัจะเป็นผลใหอ้งคก์รและบุคลาการในองคก์รต่างก็บรรลุเป้าหมายตามทีตงั
ไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภา นานาพูลสิน (2546) ทีพบวา่ ทิศทางการสือสารแบบสองทางและ
การสือสารแบบไม่เป็นทางการ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจต่อการสือสารภายในองคก์ร  
ถา้องค์กรมีการใช้รูปแบบการสือสารสองทางและการสือสารแบบไม่เป็นทางการมากขึน ความพึง
พอใจต่อการสือสารภายในองค์กรจะมากขึนด้วย ดงันนั ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้มีการสือสารแบบ
สองทางและการสือสารแบบไม่เป็นทางการให้มากขึน กวา่ทีเป็นอยูโ่ดยการจดัการให้เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัสภาพการทาํงานของพนกังานให้มากทีสุด เนืองจากการสือสารแบบสองทาง สามารถ
ใช้ตรวจสอบความเข้าใจในการทาํงานร่วมกนั ซึงจะทาํให้เกิดความผิดพลาดในการทาํงานน้อยลง 
ส่วนการสือสารแบบไม่เป็นทางการจะช่วยลดปัญหาความขดัแยง้อนัเนืองจากความคิดเห็นไม่ตรงกนั 
ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและพนกังาน 

6. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (Facilitator for Participation) หมายถึง การเปิด
โอกาสใหค้นในชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานต่างๆ ขอ้คน้พบสําคญัในการศึกษา คือ การ
พฒันาชุมชนทีจะนาํไปสู่การพฒันาทียงัยืนคือการเปิดโอกาสให้คนในชุมชน และองคก์ารต่างๆ ทีอยู่
ใน ชุมชน ทอ้งถินเขา้มามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการกาํหนดทิศทางในการพฒันาชุมชน ร่วม
ตดัสินใจอนาคตของชุมชน ร่วมดาํเนินกิจกรรมการพฒันาและร่วมรับผลประโยชน์ทีเกิดขึน  ให้
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ชุมชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตดัสินใจ ร่วมสร้างความเขา้ใจในการดาํเนินงาน สร้าง
การยอมรับ ความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของชุมชน ให้เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ และเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานทีตนมีส่วนร่วมกระบวนการพฒันาชุมชนอยา่งเต็มเปียม เกิดความต่อเนือง ส่งผล
ใหเ้กิดความสาํเร็จของงานพฒันาชุมชนสูง  เช่น การเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมเกียวกบัการ
ดาํเนินงานของอบต. การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเกียวกบัปัญหาของทอ้งถิน การเปิด
โอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดขนัตอนการดาํเนินกิจกรรม/โครงการของอบต. การ
เปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมเกียวกบัการจดัทาํแผนพฒันาของอบต. การเปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการจดัซือจดัจา้ง และการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วรตาํบล สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของสุดจิต นิมิตรกุล (2543) การมีส่วนร่วม เป็นการมีส่วนร่วมของทงัประชาชนและเจา้หนา้ที
รัฐในการบริหารงาน เพือให้เกิดความริเริมและพลงัการทาํงานทีสอดประสานกนั เพือบรรลุเป้าหมาย
ในการให้บริการประชาชน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของโกวิทย ์พวงงาม(2553ข) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เป็นหัวใจของงานพฒันาชุมชน การพฒันาชุมชนเป็นการให้คนในชุมชนได้เขา้ร่วมคิด 
ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ทีเกิดขึน 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของคิมเมท (Kimmet, 2005) การมีส่วนร่วม คือความยืดหยุน่ของโครงสร้างของ
รัฐ และการทีมีกลไกของรัฐทีเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและแสดงความ
คิดเห็นสอดคล้องกับงานวิจัยของปราสาท สายดวง (2551) ทีพบว่า หลักการมีส่วนร่วม พบว่า
เจา้หนา้ทีทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจทางนโยบายของหน่วยงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรรณี โลกลินไลน์ (2553) ทีพบวา่ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล คณะ
ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และพนกังาน มีบทบาทในการพฒันาชุมชน แนวทางการพฒันา
ชุมชนทงัดา้นโครงสร้างพืนฐานและดา้นการพฒันาสังคมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน 
ไดแ้ก่ มีสถานทีเพือการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทียวเพือกระตุน้เศรษฐกิจ มีการจดัสวสัดิการให้
ผูสู้งอาย ุส่งเสริมการดาํรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 7. การนาํไปปฏิบติัและความรับผิดชอบ (Implement and Trust) หมายถึงการนาํ
รูปแบบไปปฏิบติัได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีความรับผิดชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมายรวมถึงการ
สร้างความเป็นเจา้ของงานร่วมกบัคนในชุมชน ขอ้คน้พบสําคญัในการศึกษา คือ การปฏิบติังานโดยมี
จุดมุ่งหมายชดัเจนวา่ตอ้งทาํประโยชน์เพือประชาชนและสังคมในชุมชน รวมถึงการรับผิดชอบต่องาน
ทีไดรั้บมอบหมาย มีการสร้างความเป็นเจา้ของงานร่วมกบัคนในชุมชน จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกั พบว่าองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีการมอบหมายหน้าทีการทาํงานอยา่งชดัเจน มีเป้าหมายและ
แผนการทํางานทีชัดเจน  กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการแบ่งหน้าทีความ
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รับผิดชอบ มีการบริหารจดัการความเสียงในองคก์รทาํงานโดยสนองความตอ้งการและแกปั้ญหาให้
ประชาชนและ ตระหนักในสิทธิและหน้าที มีความสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจ
ปัญหาสาธารณะของท้องถิน และการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา รับผิดชอบต่องานทีได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นทีแตกต่างและกลา้ทีจะยอมรับต่อผลการกระทาํของตน 
รวมถึงการปลุกจิตสาํนึกดา้นต่างๆ เช่น การประหยดั การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า นอกจากนี ยงัจดัให้
มีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานโดยมีการเชือมโยงกบัระบบแรงจูงใจและระบบการให้
โทษอย่างเป็นรูปธรรม สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Philip, Kimmet.(2005) ทีว่าความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ คือความรับผดิชอบต่อความตอ้งการของประชาชนและความสามารถในการตรวจสอบการ
ปฏิบติังานของรัฐได้ และสอดคล้องกบังานวิจยัของปราสาท  สายดวง (2551) ทีพบว่า หลกัความ
รับผิดชอบ พบวา่ ผูบ้ริหารหน่วยงานไดมี้การสือสารและทาํความเขา้ใจในเรืองแผนปฏิบติังานยอ่ยที
ทุกคนตอ้งรับผดิชอบ ไม่วา่จะเป็นเจา้หนา้ทีในองคก์ร หรือผูน้าํชุมชน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ดงันนั เมือไดรู้ปแบบ WEST BENEFIT Model แลว้ ยงัตอ้งมีการขบัเคลือนการจดัเวที
การแลกเปลียนเรียนรู้และเสวนาในประเด็นของการนาํผลการวิจยัมาใช ้การเรียนรู้ร่วมกนัของคนใน
ชุมชน การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน และการใหค้วามสาํคญัต่อการบริหารจดัการทีดี 

 
 ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 

1. ขอ้เสนอแนะในการนาํ“WEST BENEFIT Model” ไปใช ้

 1.1 ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ จากการวิจยัพบวา่ ผูน้าํมีส่วนสําคญัในการพฒันาชุมชน
ใหเ้กิดการขบัเคลือนในการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ผูน้าํทีมีความรู้นอกจากจะมีวิสัยทศัน์
กวา้งไกล เขา้ใจกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นอยา่งดีแลว้ ผูน้าํควรจะมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะ
สังคมมีการเปลียนแปลงรวดเร็ว จะไดน้าํความรู้มาพฒันาใหท้นัต่อการเปลียนแปลง 

      1.2 ความพึงพอใจ โปร่งใส เปิดเผย จากการวิจยัพบวา่ หลกัสําคญัในการบริหารคือ
การทาํงานทีโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดทุ้กขนัตอนของการดาํเนินงาน เพือป้องกนัการทุจริตทีจะ
เกิดขึนในอนาคต ถึงแมบ้างเรืองไม่สามารถปฏิบติัได ้ดว้ยเหตุผลบางประการ ควรตระหนกัถึงผลเสีย
ทีจะเกิดขึนต่อองค์กรในภาพรวม จึงเป็นหน้าทีของทุกคนทีจะช่วยกันทาํงานเพือความโปร่งใส 

เปิดเผย 

      1.3 ผูส้นับสนุนทีเป็นเลิศ จากการวิจยัพบว่า คนในชุมชน และผูป้ฏิบติังานของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ถึงแมจ้ะมีความตงัใจและทุ่มเททีจะทาํงาน เพือพฒันาชุมชน แต่ก็เป็นเพียง
บางกลุ่ม ดงันนัควรจดัอบรมให้ความรู้และความเขา้ใจเรืองหลกัการบริหารทีดีแก่คนในชุมชน และ



287 

ผูป้ฏิบติังานขององค์การบริหารส่วนตาํบล เพือจะไดน้าํความรู้ไปปรับใชใ้นการดาํรงชีพ และพฒันา
ชุมชนใหย้งัยนื 

     1.4 การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั จากการวิจยัพบวา่ การศึกษาและการเรียนรู้เป็น
สิงจาํเป็นเพราะทาํให้เกิดการพฒันา ถ้าคนในชุมชนได้รับการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงในการทาํงาน  การเรียนรู้โดยการแลกเปลียนประสบการณ์กบัผูอื้น การเรียนรู้ดา้น
ภูมิปัญญา ประเพณี และวิถีชีวิต หรือการเรียนรู้ในโครงการพระราชดาํริ ความรู้ต่างๆ เหล่านีจะ
ติดตามตวัผูเ้รียนไปตลอดชีวติ เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาศกัยภาพคนและพฒันาชุมชน 

     1.5 เครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผล จากการวิจยัพบว่า การสือสารมีหลาย
รูปแบบหลายช่องทาง ไม่วา่จะเป็นการประชุม ถือว่าเป็นการสือสารเพือให้เกิดความเขา้ใจทีตรงกนั 
ในชุมชนควรมีการจัดตังเครือข่ายการเรียนรู้ เพือให้คนในชุมชนร่วมกันแลกเปลียนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ อนัจะนาํไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

     1.6 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จากการวิจยัพบว่า การมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนเป็นส่วนสําคญัทีทาํให้กิจกรรม/โครงการสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ดงันนั ควรเปิดโอกาสให้
สตรีทงัในเมืองและชนบทเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคมในทุก ๆ ดา้น โดยเฉพาะ
อยา่งยงิใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมากขึน 

   1.7 การนาํไปปฏิบติัและความรับผดิชอบ จากการวจิยัพบวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
มีการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานอย่างชดัเจน สร้างความเป็นเจา้ของงานให้แก่คนในชุมชน จึง
ควรมีการติดตาม การประเมินผล และรายงานผลความสําเร็จของการดาํเนินงาน เพือจะได้นํามา
พฒันา/ปรับปรุงระบบการทาํงานให้มีประสิทธิภาพยงิขึนอยา่งชดัเจน และปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

  1.8 การนาํรูปแบบ“WEST BENEFIT Model” ไปใช ้ในภาพรวม จากการวิจยัพบว่า 
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและเครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผลเป็นองคป์ระกอบสําคญัทีจะ
พฒันาชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหมี้ความเขม้แขง็ ผูบ้ริหารจึงควรใหค้วามสาํคญั 
  

   2. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

 2.1 การบริหารจดัการทีดี เป็นเรืองทีทุกหน่วยงานควรให้ความสนใจและนาํไปปฏิบติั
เพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ภาครัฐควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐ หรือเอกชนควรนาํการบริหารจดัการทีดีไปปฏิบติั รวมทงักาํกบัติดตามดูแล 
 2.2 การสนับสนุนให้มีการนาํการบริหารจดัการทีดีไปปฏิบติั นอกจากจะมีโครงการ
ประกวดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินทีมีการบริหารจดัการทีดีแล้ว ภาครัฐควรจดัอบรมให้ความรู้
เกียวกับการบริหารจดัการทีดีอย่างต่อเนือง และส่งเสริมสนับสนุนให้จดัการเรียนรู้และดูงานแก่



288 

ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบัติงานตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพือให้เกิดความรู้       
ความเขา้ใจและร่วมมือกนัในการพฒันาองคก์ร 

 

 3. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป 

     3.1 การศึกษาวิจยัในครังนี เป็นการศึกษาการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลในองค์กรทีได้รับรางวลัการบริหารจดัการทีดี ดงันันจึงควรศึกษาในองค์กรทีไม่ได้รับ
รางวลั โดยเปรียบเทียบและศึกษาวิเคราะห์หาความแตกต่าง และจุดร่วม อนันาํไปสู่การปรับปรุงและ
พฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอืนๆ ทียงัไม่ไดรั้บรางวลัการบริหารจดัการทีดีต่อไป 

     3.2 นาํรูปแบบกระบวนการวิจยัไปขยายผลการศึกษากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 
เทศบาล หรือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เพือนาํไปสู่การบริหารจดัการทีมีประสิทธิผลขององคก์รใน
ระดบัมหภาคต่อไป 
     3.3 ควรศึกษาบทบาทหน้าทีของผูบ้ริหาร ผูน้าํชุมชน ผูน้าํนกับริหาร ผูป้ฏิบติังาน 
รวมทงัคนในชุมชนในด้านการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน เพือนาํไปสู่การพฒันาองค์กรและ
บุคลากรควบคู่กนัไป เพือเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเขม้แข็งและคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน 
ส่งผลต่อการพฒันาประเทศต่อไป  
    3.4 ควรศึกษาเกียวกบัรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือ
เสริมสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 

Action Research) 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการอบรม 

ผลประเมินความสอดคลอ้งของคู่มือการอบรม 

การจดัอนัดบัความสาํคญัของรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 
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ตารางที 31 ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการอบรม 

(n=5) 

ขอ้ รายการ 
ความเหมาะสม 

IOC แปลผล 

1 หลกัการของการอบรมในการนาํไปปฏิบติัจริง 1.0 ใชไ้ด ้

2 วตัถุประสงคข์องการอบรม 1.0 ใชไ้ด ้

3 เนือหาของคู่มือในการนาํไปใชอ้บรมเพือใหบ้รรลุเป้าหมาย 0.8 ใชไ้ด ้

4 การกาํหนดเนือหาในแต่ละหวัขอ้ 0.8 ใชไ้ด ้

5 การเรียงลาํดบัเนือหาในแต่ละหวัขอ้ 0.8 ใชไ้ด ้

6 การส่งเสริมใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในแต่ละหวัขอ้ 1.0 ใชไ้ด ้

7 กิจกรรมและวธีิการอบรมในแต่ละหวัขอ้ 0.8 ใชไ้ด ้

8 การประเมินผลในการอบรม 1.0 ใชไ้ด ้

9 ระยะเวลาในการอบรม 0.8 ใชไ้ด ้

ภาพรวม 0.89 ใชไ้ด ้
 

ตารางที 32 ผลประเมินความสอดคลอ้งของคู่มือการอบรม 

(n=5) 

ขอ้ รายการ 
ความสอดคลอ้ง 

IOC แปลผล 

1 สภาพปัญหาตรงกบัวตัถุประสงคข์องการอบรม 1.0 ใชไ้ด ้

2 สภาพปัญหาตรงกบัเนือหาคู่มือการอบรม 1.0 ใชไ้ด ้

3 วตัถุประสงคข์องการอบรมตรงกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม
ในแต่ละหวัขอ้การอบรม 

0.8 ใชไ้ด ้

4 วตัถุประสงคข์องการอบรมตรงกบัเนือหาของคู่มือการอบรม 1.0 ใชไ้ด ้

5 วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมกบัเนือหาของคู่มือการอบรม 0.8 ใชไ้ด ้

6 วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมกบัวธีิการอบรม 0.8 ใชไ้ด ้

7 เนือหาของคู่มือการอบรมกบัการประเมินผล 0.8 ใชไ้ด ้

8 กิจกรรมและวธีิการอบรมกบัการประเมินผล 0.8 ใชไ้ด ้

ภาพรวม 0.88 ใชไ้ด ้
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ตารางที 33  การจดัอนัดบัความสาํคญัของรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วน   
                    ตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก  

(n=23) 

องคป์ระกอบ จดัอนัดบัความสาํคญัขององคป์ระกอบรูปแบบ 1,2,3,4,5,6,7 

ผล
ที
ได ้

ลาํ
ดบั 

ผูน้าํ 
นกับริหารที
รอบรู้ 

6 1 1 3 6 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 17 1 

ความพึงพอใจ 

โปร่งใส 
เปิดเผย 

7 2 4 5 2 5 1 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 5 2 6 6 10 7 

ผูส้นบัสนุนที
เป็นเลิศ 

3 3 2 7 7 7 5 4 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 11 6 

การศึกษาและ
เรียนรู้เชิง
ปฏิบติั 

2 4 7 6 4 6 7 6 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 7 4 4 5 13 4 

เครือข่ายการ
สือสารทีมี
ประสิทธิผล 

5 5 5 1 5 4 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 4 5 6 5 5 4 16 2 

การมีส่วนร่วม
ของคนใน
ชุมชน 

1 6 6 2 1 1 3 2 6 6 6 6 5 6 6 6 6 7 6 1 6 3 3 12 5 

การนาํไป
ปฏิบติัและ
ความ
รับผิดชอบ 

4 7 3 4 3 3 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 4 7 7 7 15 3 
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รายชือผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 
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 รายชือผู้ให้ข้อมูลสําคัญ  

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่จงัหวดั ตาํบลหนองไผ ่อาํเภอด่านมะขามเตีย จงัหวดักาญจนบุรี 
เก็บขอ้มูลวนัที  29-30 มกราคม 2556 

ลาํดบั รายชือ ตาํแหน่ง 

1 คุณพนม รางดี ประธาน อปพร.ระดบัอาํเภอ 
2 คุณประเสริฐ ชมพู รองประธาน อปพร. 
3 คุณสมชาย ธรรมลงักา เลขา อปพร. 
4 คุณดวงนภา  แสงสกุล ผูป้ฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่
5 คุณมงคลทิพย ์ ผลงาม ผูป้ฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่

6 คุณลภสัรดา  หมืนจอน ผูป้ฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่

7 คุณ สมนึก พวงมาลยั ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 5 
8 คุณ ไพรสน ศิริมวั ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 6 
9 คุณ อนุวฒัน์ วรวงศ ์ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 3 

10 คุณ สมโภช เลง้คาํ สารวตัร 
11 คุณ ธนนัทร์ วงศสุ์วรรณ สารวตัร 
12 คุณธรรมนูญ  ปรีดาชวชั ครูโรงเรียนบา้นหินแดน้ 
13 คุณวชิยั คนชม ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่
14 คุณประสาร ศิริมวั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่
15 คุณพจนีย ์ครุฑวงศ ์ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไผ ่
16 คุณสมหวงั  อิทรโอสถ ปราชญช์าวบา้น 
17 พระสุภทัร ปภากโร ผูช่้วยเจา้อาวาส วดัหินแท่นลาํภาษี 
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม ตาํบลทุ่งกระพงัโหม  อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

เก็บขอ้มูลวนัที  19-20  มีนาคม 2556 

 

ลาํดบั รายชือ ตาํแหน่ง 

1 คุณอนุชา กุลดิลก นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม 
2 คุณอุกฤษฏย์ศ ตรีสุคนธ์ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม 
3 คุณวนิยั มงคลรัตนาสิทธิ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม 
4 คุณโกมล อ่อนสิริ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม 
5 คุณรสสุคนธ์ ตรีธญัญา แพทยป์ระจาํตาํบล 
6 คุณจีราพร รัตนบุญ หวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
7 คุณกณัทิมา พนัเพิมพลู ครูผูดู้แล ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัหนองปลาไหล 
8 คุณสุกญัญา พนัเพิมพลู ครูผูดู้แล ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัหนองปลาไหล 
9 คุณจาํลอง บวัเรือง ทีปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม 

10 คุณสุเทพ ภาคภูมิ ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 5 

11 คุณยอด พนัธ์ปา สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม 
12 คุณอยธุยา ลาวณัยว์สุิทธิ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม 
13 คุณราชนั อ่อนศิริ ผูใ้หญ่บา้น 
14 คุณโสนนอ้ย สังรักษา สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม 
15 คุณประชุมรัตน์ ศรีประเสริฐ ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 

16 คุณดอกไม ้พิมพา ประชาคมหมู่บา้น 
17 คุณสมาน ทองบ่อมะกรูด ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
18 คุณสายทอง ทองบ่อมะกรูด สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม 
19 คุณลว้น ม่วงอยู ่ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกระพงัโหม  
20 คุณยวุรินทร์ ลิขิตธนานนัท์ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ 4 

 

 

 

 

 



308 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่  ตาํบลรัวใหญ่ อาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี  
เก็บขอ้มูลวนัที  5-6 และ 12-13 มีนาคม 2556 
 
ลาํดบั รายชือ ตาํแหน่ง 

1 คุณวนิยั คงเทียม ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ 
2 คุณสุทธิพงษ ์พงษเ์สือ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ 
3 คุณดาํรงศกัดิ โพธิทอง สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ ม.2 

4 คุณสุภาพ หล่อสุวรรณ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ ม.2 

5 คุณประจวบรัตน์ ขาวบริสุทธิ ครูผูดู้แลเด็ก  ศูนยเ์ด็กเล็ก อบต.รัวใหญ่ 
6 คุณประกอบ กรรณะ ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน 
7 คุณสุรีย ์คณิตจินดา รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ 
8 คุณอรพิน จนัทร์มา ปราชญช์าวบา้น 
9 คุณอุบล เขตนิมิต สมาชิกอสม คณะกรรมการหมู่บา้น 

10 คุณพเยาว ์ เกาะโต ผูสู้งอาย ุ
11 พระมหาไพรัตน์ ขนัติสาโร เจา้อาวาสวดักุฎีทอง 
12 นางสุมาลี หงิมห่วง เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ 
13 นายคเชนทร์ จาดทองคาํ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ 
14 นายสุชีพ พนัธ์หวั รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ 
15 นางสมลกัษณ์ อาบสุวรรณ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรัวใหญ่ 
16 คุณสุมลฑา คงเทียม เจา้หนา้ทีวเิคราะห์นโยบายและแผน 
17 คุณเนตรดาว คงสนนั เจา้พนกังานธุรการ 
18 คุณแกว้ตา ปาลพนัธ์ นกัพฒันาชุมชน 5 
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้  ตาํบลหนองออ้ อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  

เก็บขอ้มูลวนัที  26-27 มีนาคม 2556 
 

ลาํดบั รายชือ ตาํแหน่ง 

1 คุณประธาน สงวนรัตน์ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ 
2 คุณประสิทธิ ชวนอยู ่ รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ หมู่ 4 

3 คุณบุญมี บ่อทอง สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ หมู่ 8 

4 คุณประสิทธิ เลา้เจริญ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ หมู่ 9 

5 คุณสายชล พิมพา สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ หมู่ 2 

6 คุณปรีชา เอียมเอม รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ 
7 คุณสง่า ยงรักโชต ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองออ้ 
8 คุณสุวรรณ มะอียง ประธานสตรี  หมู่ 11 

9 คุณสอิง คนอยู ่ ประธานสตรี  หมู่ 1 

10 คุณสาํเนียง นอ้ยโสภา ประธานสตรี  หมู่ 15 

11 คุณปรียาภรณ์ วรสุทธิพิศาล ประธานสตรี หมู่ 7 
12 คุณศรีไพร สุขสาคร ประธานสตรี ต.หนองออ้ 
13 พระครูพิศิษฎศ์าสนการ เจา้อาวาสวดัหนองออ้ตะวนัออก 
14 คุณจิราพร  จนัทร์คาํทรัพย ์ ครูผูช่้วย ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอบต. หนองออ้ 
15 คุณศิริรัตน์  ปานทอง ครูผูดู้แล ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอบต. หนองออ้ 
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เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 
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ชุดท ี   กลุ่มผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานเจ้าหน้าที 
แบบสัมภาษณ์เพือการวจิยัเรือง  

“การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
เพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก” 

ตอนที   ขอ้มูลเกียวกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์  

1.1 ชือ-นามสกุล.................................................................................................... 
1.2 ตาํแหน่ง........................................................................................................... 
1.3 สถานทีทาํงาน.................................................................................................. 
1.4 วนัทีสัมภาษณ์.................................................................................................. 
1.5 เวลาเริมสัมภาษณ์...........................เวลาสินสุดสัมภาษณ์................................. 
1.6 สถานทีสัมภาษณ์.............................................................................................. 

 

ตอนที   คาํถามเกียวกบัการบริหารจดัการทีดีตามหลกัธรรมาภิบาลเพือการพฒันาชุมชน 

          ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพืนทีภาคตะวนัตก 

 .  ด้านหลกันิติธรรม 
. ท่านมีความเห็นวา่ หน่วยงานมีการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ทีการทาํงานอยา่งชดัเจน หรือไม่ อยา่งไร 

    (เช่น แบ่งงานออกเป็นฝ่าย ฝ่ายบุคคล การเงิน พสัดุ บญัชี ธุรการ เป็นตน้) 
. ท่านมีความเห็นวา่ หน่วยงานมีการคาํนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูม้าติดต่อขอใชบ้ริการกบั 

     หน่วยงานหรือไม่ อยา่งไร 

. หน่วยงานใชก้ฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ  มีความถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ และ  
    ขนัตอนก่อนการใชก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ  / ขนัตอนการใชก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ  /  
    ขนัตอนภายหลงัจากการใชก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ    เป็นอยา่งไร 
. ผูบ้งัคบับญัชามีการสังงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือไม่    
. ท่านมีความเห็นวา่ หน่วยงานเคยถูกร้องเรียนในเรืองการใหบ้ริการในดา้นต่าง ๆ  หรือไม่ อยา่งไร 
. ท่านมีความเห็นวา่ กฎหมายต่างๆ ทีใชใ้นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไดรั้บการปฏิรูปอยา่ง 

    สมาํเสมอใหเ้หมาะกบัสภาพการณ์ทีเปลียนแปลงไป 
             2.2 ด้านหลกัคุณธรรม 

. ท่านมีความเห็นวา่  ผูบ้ริหารใชห้ลกัความเป็นกลางในการบริหาร หรือไม่ อยา่งไร 

. ท่านมีความเห็นวา่ ขา้ราชการหรือพนกังานราชการไม่ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความสุจริตเทียงธรรม  
     หรือละทิงหนา้ทีราชการ หรือไม่ อยา่งไร 
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 .  ด้านหลกัความโปร่งใส 
. ท่านมีความเห็นวา่ หน่วยงานมีระบบการตรวจสอบภายในทีเขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ หรือไม่ อยา่งไร 

. ท่านมีความเห็นวา่ หน่วยงานมีการปิดประกาศแผนผงัโครงสร้างหนา้ทีความรับผิดชอบ อยา่งชดัเจน 

    หรือไม่ อยา่งไร 

. ท่านมีความเห็นวา่ หน่วยงานมีระบบการบริหารงานพสัดุและการเงินทีเขม้งวดรัดกุม หรือไม่ อยา่งไร 

. ท่านมีความเห็นวา่  หน่วยงานมีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมรับรู้ในการทาํงาน 

    ของหน่วยงานของท่าน หรือไม่ อยา่งไร 

. ท่านมีความเห็นวา่ หน่วยงานมีความโปร่งใสดา้นการเปิดเผยขอ้มูลในการให้ประชาชนและสือมวลชน 
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัซือจดัจา้ง การออกกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ หรือไม่อยา่งไร  
                  .  ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 

. ท่านมีความเห็นวา่ หน่วยงานเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนรับรู้   เสนอแนะความคิดเห็นทาํ 
    ประชาพิจารณ์ และแสดงประชามติ ในปัญหาทีสาํคญัของทอ้งถิน  หรือไม่ อยา่งไร 

. ท่านมีความเห็นวา่ หน่วยงานมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบังานทีใหบ้ริการแก่ประชาชน   
    เพือใหป้ระชาชนรับทราบ  หรือไม่ มากนอ้ยแค่ไหน อยา่งไร    

.  ท่านมีความเห็นว่า  หน่วยงานมีกระบวนการใช้กรรมการในการตัดสินใจ  โดยการคัดเลือก    
คณะกรรมการด้วยวิธีการแต่งตังโดยผูมี้อาํนาจ หรือ การเสนอชือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไร และมี
กระบวนการในการตดัสินใจอยา่งไร 

 .  ด้านหลกัความรับผดิชอบ 
. ท่านมีความเห็นว่า หน่วยงานมีการสร้างความเป็นเจา้ของงานทีได้รับมอบหมายร่วมกนั อย่างชัดเจน
หรือไม่อยา่งไร 

. ท่านมีความเห็นวา่ หน่วยงานมีเป้าหมายและแผนการทาํงานทีชดัเจน หรือไม่ อยา่งไร 

. ท่านมีความเห็นวา่ หน่วยงานมีการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือไม่ อยา่งไร 

. ท่านมีความเห็นวา่ หน่วยงานมีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนหรือไม่ อยา่งไร  

. ท่านมีความเห็นวา่ หน่วยงานมีการปฏิบติังานตามแผนงบประมาณอยา่งครบถว้น หรือไม่ อยา่งไร 

    .  ด้านหลกัความคุ้มค่า 
. ท่านมีความเห็นวา่ หน่วยงานมีการแบ่งแยกการทาํงานใหก้บัเจา้หนา้ทีเป็นไปอยา่งเหมาะสม  

    หรือไม่  อยา่งไร และมีการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน หรือไม่ อยา่งไร 
. ท่านมีความเห็นวา่ หน่วยงานมีการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน หรือไม่ อยา่งไร 

. ท่านมีความเห็นวา่ หน่วยงานมีนโยบาย แผนงาน วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายเกียวกบัหลกั 

    ความคุม้ค่าหรือไม่ อยา่งไร      
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ชุดท ี   กลุ่มผู้นําชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน คณะกรรมการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล ครู พระ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ 

แบบสัมภาษณ์เพือการวจิยัเรือง  
“การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

เพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก” 
 

ตอนที   ขอ้มูลเกียวกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์  
1.1 ชือ-นามสกุล.................................................................................................... 
1.2 ตาํแหน่ง........................................................................................................... 
1.3 สถานทีทาํงาน.................................................................................................. 
1.4 วนัทีสัมภาษณ์.................................................................................................. 
1.5 เวลาเริมสัมภาษณ์...........................เวลาสินสุดสัมภาษณ์................................. 
1.6 สถานทีสัมภาษณ์.............................................................................................. 

 

ตอนที   คาํถามเกียวกบัการบริหารจดัการทีดีตามหลกัธรรมาภิบาลเพือการพฒันาชุมชน 

               ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพืนทีภาคตะวนัตก 

   .  ด้านหลกันิติธรรม 
. ท่านมีความเห็นวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลากร และ 

         ประชาชน หรือไม่ อยา่งไร 

. ท่านมีความเห็นวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีการคาํนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูม้าติดต่อ 

    ขอใชบ้ริการกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือไม่ อยา่งไร 

. ท่านมีความเห็นวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลใชก้ฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ  มีความถูกตอ้งตาม 

    กฎหมายหรือไม่ และขนัตอนก่อน การใชก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ / ขนัตอนการใชก้ฎ ระเบียบ   
   ขอ้บงัคบัต่างๆ  / ขนัตอนภายหลงัจากการใชก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ  เป็นอยา่งไร 

. ท่านมีความเห็นวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเคยถูกร้องเรียนในเรืองการใหบ้ริการในดา้นต่าง ๆ  แก่ 

    ประชาชน หรือไม่ อยา่งไร 
    2.2 ด้านหลกัคุณธรรม 

. ท่านมีความเห็นวา่ สังคมในชุมชนมีเสถียรภาพ อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุขดว้ยความมีระเบียบวนิยั 

     หรือไม่ อยา่งไร 
. ท่านเคยร้องเรียนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกียวกบัการใหบ้ริการแก่ประชาชนทีมาติดต่อราชการ หรือไม่        

    อยา่งไร 
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. ท่านมีความเห็นวา่ ขา้ราชการหรือพนกังานราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไม่ปฏิบติัหนา้ทีดว้ย 

    ความสุจริตเทียงธรรมหรือละทิงหนา้ทีราชการ หรือไม่ อยา่งไร 

. ท่านมีความเห็นวา่ คุณภาพชีวติของคนในชุมชนมีความเป็นอยูดี่ขึน มีการบริการจดัการและใชท้รัพยาก ร 

    ในชุมชนอยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด หรือไม่ อยา่งไร 
    .  ด้านหลกัความโปร่งใส 

. ท่านมีความเห็นวา่  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีการชีแจง แจง้ ประกาศ โฆษณาประชาสัมพนัธ์เกียวกบั 

    ระบบการตรวจสอบภายในใหป้ระชาชนรับทราบ  หรือไม่ อยา่งไร 

. ท่านมีความเห็นวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีการปิดประกาศแผนผงัโครงสร้างหนา้ทีความรับผิดชอบ  
    อยา่งชดัเจน หรือไม่ อยา่งไร 

. ท่านมีความเห็นวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีระบบการบริหารงานพสัดุและการเงินทีเขม้งวดรัดกุม 

     หรือไม่ อยา่งไร 

. ท่านมีความเห็นวา่  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมรับรู้ 

     ในการทาํงานของเจา้หนา้ทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือไม่ อยา่งไร 

. ท่านมีความเห็นวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีความโปร่งใสดา้นการเปิดเผยขอ้มูลในการใหป้ระชาชน 

    และสือมวลชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัซือจดัจา้ง การออกกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ หรือไม่  
    อยา่งไร 

   .  ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 
. ท่านมีความเห็นวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนรับรู้   เสนอแนะความคิดเห็น  

    ทาํประชาพิจารณ์ และแสดงประชามติ ในปัญหาทีสาํคญัของทอ้งถิน  หรือไม่ อยา่งไร 

. ท่านมีความเห็นวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบังานทีใหบ้ริการแก่ 

    ประชาชน  เพือใหป้ระชาชนรับทราบ  หรือไม่ มากนอ้ยแค่ไหน อยา่งไร    
. ท่านมีความเห็นวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีกระบวนการใชก้รรมการในการตดัสินใจโดยการ 

    คดัเลือกคณะกรรมการดว้ยวธีิการแต่งตงัโดยผูมี้อาํนาจ หรือ การเสนอชือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย อยา่งไร 

    และมีกระบวนการในการตดัสินใจอยา่งไร 

              .  ด้านหลกัความรับผดิชอบ 
. ท่านมีความเห็นวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีการสร้างความเป็นเจา้ของงานร่วมกนักบัประชาชน 

    ในชุมชน หรือไม่ อยา่งไร (งานเกียวกบัการพฒันาชุมชน) 
. ท่านมีความเห็นวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีเป้าหมายและแผนการทาํงานทีชดัเจน หรือไม่ อยา่งไร 

. ท่านมีความเห็นวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือไม่ อยา่งไร   

. ท่านมีความเห็นวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 
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     หรือไม่ อยา่งไร 

. ท่านมีความเห็นวา่ ประชาชนในตาํบลนี ใหก้ารยอมรับและพึงพอใจต่อการบริการของ 
     องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนี หรือไม่ อยา่งไร 
   .  ด้านหลกัความคุ้มค่า 

. ท่านมีความเห็นวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและเจา้หนา้ที ทาํงานคุม้ค่ากบัผลตอบแทนทีไดรั้บกบั 

    ภาระหนา้ที หรือไม่ อยา่งไร 

. ท่านมีความเห็นวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

    ในชุมชน  หรือไม่ อยา่งไร 

. ท่านมีความเห็นวา่ การดาํเนินงานโครงการต่างๆ ทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัทาํขึนนนั คาํนึงถึงความ 

    ประหยดังบประมาณ หรือไม่ อยา่งไร 

. ท่านมีความเห็นวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน หรือไม่ 
    อยา่งไร 
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แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลกึ 

ใช้สําหรับสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบล พนักงานเจา้หน้าที ผูน้าํชุมชน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล คณะกรรมการหมู่บา้น อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 
ปราชญ์ชาวบา้น ครู พระ ประชาชนในชุมชน เกียวกบัวิธีปฏิบติัทีเป็นเลิศ (Best practice) ในการ
บริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบล เพือพฒันาชุมชน ในองค์การบริหารส่วนตาํบลที
เป็นตน้แบบ  
ตอนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 
ชือผูใ้หส้ัมภาษณ์……………………………………………………………….อาย…ุ………….ปี 

ทีอยู…่………………………………………………………………………………………………

อาชีพ…………………………………ตาํแหน่ง………………………………………………….. 

ทีอยูที่ทาํงาน…………………………………………………………………………………….. 

ตอนที 2 ความคิดเห็นเกียวกบัวธีิปฏิบติัทีเป็นเลิศในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ที
มีการบริหารจดัการทีดี เกียวกบัขอ้มูลทวัไป ลกัษณะทางกายภาพ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

1. องค์การบริหารส่วนตาํบล แห่งนีมีประวติัความเป็นมาอย่างไร และมีกระบวนการบริหาร
จดัการทีดี เป็นอยา่งไร  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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2. วิธีการปฏิบติัทีเป็นเลิศในการบริหารจดัการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบล 
เป็นอยา่งไร 

.1 สภาพทางกายภาพ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.2 จุดมุ่งหมาย 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.3 หลกัการ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.4 การจดักิจกรรม/โครงการ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.5 การมีส่วนร่วมของชุมชน 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.6 งบประมาณ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.7 การประเมินผล 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3. องค์การบริหารส่วนตาํบล แห่งนี มีจุดเด่นอย่างไรบา้ง และมีเหตุ/ปัจจยั/แรงบนัดาลใจที
นาํไปสู่การเปลียนแปลงอยา่งไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีการจดักิจกรรม/โครงการทีส่งเสริมการบริหารจดัการทีดีตามหลกั        
ธรรมาภิบาล เพือการพฒันาชุมชนอยา่งไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
5. องค์การบริหารส่วนตาํบล มีแผนการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการเพือการพฒันาชุมชนให้แก่

ชุมชน อยา่งไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

6. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีปัญหา/อุปสรรคในการบริหารจดัการ หรือการดาํเนินงาน หรือไม่ 
อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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7. ปัจจยัแห่งความสาํเร็จขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล แห่งนี คืออะไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

8. ภาพสถานการณ์วิถีชีวิตปัจจุบนัของชุมชนในองค์การบริหารส่วนตาํบล แห่งนีเป็นอย่างไร 

ผลลพัธ์ทีพึงพอใจคืออะไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

9. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล แห่งนี มีการขยายผลและการสร้างความยงัยนื อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

10. บทเรียนทีไดรั้บจากการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ทีผา่นมา มีอะไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที 3 ท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรบา้งเกียวกบัการดาํเนินงาน และรูปแบบของการบริหารจดัการ
ทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมนิคู่มอืการอบรม 

 แบบประเมินฉบบันี เป็นแบบประเมินโครงร่างคู่มือการอบรม เรือง การพฒันาการ
บริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ท่านซึงเป็น
ผูเ้ชียวชาญไดก้รุณาพิจารณาความเหมาะสม และความสอดคลอ้งของเนือหาในคู่มือการอบรม  เพือ
นาํขอ้มูลทีไดไ้ปใชใ้นการปรับปรุงคู่มือการอบรมใหมี้ความเหมาะสมสําหรับการนาํไปใชใ้ห้บรรลุ
เป้าหมายต่อไป 

 โปรดอ่านขอ้ความในแบบประเมินแต่ละขอ้ และทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง       ทีตรง
กบัความเห็นของท่านมากทีสุด ตามเกณฑพ์ิจารณา ดงันี 

 +  หมายถึง  มีความคิดเห็น  ความเหมาะสม/ความสอดคล้องของคู่มือ  มีความ
สอดคลอ้ง 

  0  หมายถึง มีความคิดเห็น ความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งของคู่มือ ไม่แน่ใจ 

 -   หมายถึง มีความคิดเห็น ความเหมาะสม/ความสอดคล้องของคู่มือ ไม่มีความ
สอดคลอ้ง 
 

 ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อ คําตอบของท่านจะเป็น
ประโยชน์อยา่งยงิในการใชป้รับปรุงคู่มือการอบรมใหมี้ความเหมาะสมกบัการนาํไปใชต่้อไป 

 
  

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 

นางสาววรานิษฐ ์ลาํใย 

นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิาพฒันศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

 

 

 

 

โทรศพัท ์099-246-5991 
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ตอนท ี1 แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างคู่มือการอบรม 

คําชีแจง ขอใหท้่านพิจารณาวา่ ประเด็นการประเมินของคู่มือการอบรมต่างๆ ต่อไปนี มีความ
เหมาะสมเพียงใด โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง   ตามระดบัความคิดเห็นของท่าน 

ขอ้ รายการ 
ระดบัความเหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 
+  0 -1 

1 หลกัการของการอบรมในการนาํไปปฏิบติัจริง     

2 วตัถุประสงคข์องการอบรม     

3 เนือหาของคู่มือในการนาํไปใชอ้บรมเพือให้
บรรลุเป้าหมาย 

    

4 การกาํหนดเนือหาในแต่ละหวัขอ้     

5 การเรียงลาํดบัเนือหาในแต่ละหวัขอ้     

6 การส่งเสริมใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในแต่ละ
หวัขอ้ 

    

7 กิจกรรมและวธีิการอบรมในแต่ละหวัขอ้     

8 การประเมินผลในการอบรม     

9 ระยะเวลาในการอบรม     
 

ตอนท ี2 แบบประเมินความสอดคลอ้งของโครงร่างคู่มือการอบรม 

คําชีแจง ขอใหท้่านพิจารณาวา่ ประเด็นการประเมินของคู่มือการอบรมต่างๆ ต่อไปนี มีความ
เหมาะสมเพียงใด โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง    ตามระดบัความคิดเห็นของท่าน 

ขอ้ รายการ 
ระดบัความสอดคลอ้ง 

ขอ้เสนอแนะ 
+  0 -1 

1 สภาพปัญหาตรงกบัวตัถุประสงคข์องการอบรม     

2 สภาพปัญหาตรงกบัเนือหาคู่มือการอบรม     

3 วตัถุประสงคข์องการอบรมตรงกบัวตัถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมในแต่ละหวัขอ้การอบรม 

    

4 วตัถุประสงคข์องการอบรมตรงกบัเนือหาของ
คู่มือการอบรม 
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ขอ้ รายการ 
ระดบัความสอดคลอ้ง 

ขอ้เสนอแนะ 
+  0 -1 

5 วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมกบัเนือหาของคู่มือ
การอบรม 

    

6 วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมกบัวธีิการอบรม     

7 เนือหาของคู่มือการอบรมกบัการประเมินผล     

8 กิจกรรมและวธีิการอบรมกบัการประเมินผล     

 

ขอ้เสนอแนะอืนๆ  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงทีตอบแบบสอบถาม 
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ชือ..................................................................นามสกุล...................................................................... 

  คําชีแจง ใหท้าํเครืองหมาย   ลงในช่องทีท่านเห็นวา่เป็นจริงหรือถูกตอ้ง และทาํเครืองหมาย  
ลงในช่องทีท่านเห็นวา่ไม่เป็นจริงหรือไม่ถูกตอ้ง จากขอ้ความทีกาํหนดใหจ้าํนวนทงัสิน 20 ขอ้ 

 

ขอ้ ขอ้ความ 
คาํตอบ 

ถูก ผดิ 

1 พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี 
พ.ศ.  มี จาํนวน 7 หมวด 

  

2 หลกัการพืนฐานของการบริหารจดัการทีดี มี 7 ประการ   

3 การตรวจสอบหลกัฐานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จากการจดั
ประชุมประชาคม/เวทีชาวบา้น เป็นวธีิปฏิบติัของการบริหารงานเพือใหเ้กิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

  

4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน การสนับสนุนการพฒันา
ทกัษะ ความรู้ของผูน้าํหมู่บา้นชุมชน เป็นวธีิปฏิบติัเพือให้เกิดผลสัมฤทธิต่อ
ภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  

5 การพฒันาระบบขอ้มูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น เป็นวธีิปฏิบติัของ
การลดขนัตอนการปฏิบติังาน 

  

6 ผูน้าํทีมีความรู้ควรเขา้ใจแนวทางการปฏิบติังาน กฏ ระเบียบ และขอ้บงัคบั
ต่างๆ รวมทงัการเป็นตวัอยา่งทีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

  

7 ความรับผดิชอบต่อชุมชนควรกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน   

8 การประกาศสอบราคา,ประกวดราคา มีสัญญาซือขายและสัญญาจา้งทุก
โครงการเป็นวธีิปฏิบติัเพือใหเ้กิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 

  

9 การเขา้ใจเป้าหมายและวสิัยทศัน์ขององคก์รเป็นคุณสมบติัของผูป้ฎิบติังาน   
  

แบบทดสอบความรู้ก่อน-หลงัการอบรม 
การพฒันาการบริหารจัดการทดีีขององค์การบริหารส่วนตําบล 

เพอืพฒันาชุมชน 
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ขอ้ ขอ้ความ 
คาํตอบ 

ถูก ผดิ 

10 การประชาสัมพนัธ์ เสียงตามสาย การปิดประกาศ เป็นวธีิปฏิบติัเพือใหเ้กิด
ความโปร่งใส 

  

11 การยอมรับความคิดเห็นของคนในชุมชนเพือช่วยในการจดัทาํแผนพฒันา
ตาํบลเท่านนั 

  

12 การแต่งตงัคนในชุมชนเขา้ร่วมเป็นกรรมการในการจดัซือจดัจา้งของอบต.
เพือความคล่องตวัในการปฏิบติังาน 

  

13 การติดตามและประเมินผลการปฎิบติังานโดยมีการเชือมโยงกบัระบบ
แรงจูงใจและระบบการใหโ้ทษเป็นองคป์ระกอบของความรับผดิชอบต่อ
ชุมชน 

  

14 การเปิดโอกาสให้คนในชุมชน และองคก์ารต่างๆ ทีอยูใ่น ชุมชน เขา้มามี
ส่วนร่วมและรับผิดชอบในการกาํหนดทิศทางในการพฒันาชุมชนส่งผลให้
เกิดความสาํเร็จของงาน 

  

15 การติดต่อสือสารกบัคนในชุมชนอยา่งทวัถึงและสมาํเสมอควรใชว้ธีิการ
ติดต่อสือสารแบบทางเดียว 

  

16 การเรียนรู้โดยการแลกเปลียนประสบการณ์กบัผูอื้นในชุมชนมีส่วนช่วยใน
การพฒันาชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็และยงัยนืได ้

  

17 การใหบ้ริการแก่คนในชุมชนอยา่งมีความเท่าเทียมกนัเป็นคุณสมบติัของ
ผูน้าํทีมีความรู้ 

  

18 การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมาดว้ยภาษาที
เขา้ใจง่ายเพือความโปร่งใส 

  

19 การสือสารถึงบทบาทหนา้ทีของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน เป็นวธีิปฏิบติั
ของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

  

20 การจดัใหมี้การถ่ายทอดหรือเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากร 
ตลอดจนมีการตงังบประมาณสนบัสนุนใหบุ้คลากรไปศึกษาต่อเพือ       
การบริหารภารกิจเพือใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

  

ขอขอบพระคุณทีกรุณาตอบคาํถาม 
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แบบประเมนิผลความพงึพอใจ 
การอบรม โครงการ “การพฒันาการบริหารจัดการทดีี 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเพอืพฒันาชุมชน” 

 

ขอ้ ประเด็น 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ทีสุด 

 มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

1 เนือหาหลกัสูตรการพฒันาการบริหารจดัการทีดี 
ของอบต. 

     

2 ท่านไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการพฒันา 
การบริหารจดัการทีดีของอบต. 

     

3 จากทีท่านเขา้รับการอบรมช่วยใหท้่านคิดและ
วเิคราะห์ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

     

4 ท่านสามารถนาํความรู้ทีไดไ้ปใชแ้กปั้ญหาไดจ้ริง      

 จากทีท่านเขา้รับการอบรม ท่านคิดวา่มีความรู้
เพิมขึนในเรืองการอบรมมากนอ้ยเพียงใด 

     

 เอกสาร อุปกรณ์ในการฝึกอบรม      

 สถานทีในการอบรม      

 ระยะเวลาในการอบรม      
 

ขอ้เสนอแนะอืนๆ  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ขอขอบพระคุณทีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพือตรวจสอบรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

เพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 
                                                                                                        
คาํชีแจง 
 1. แบบสอบถามนีมีวตัถุประสงคเ์พือสอบถามความคิดเห็นของท่านเกียวกบัความเหมาะสมของรูปแบบ และ
ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติั ของรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก ซึงผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน การตอบแบบสอบถามจะไม่ส่งผลเสียต่อท่านแต่อยา่งใด 

 2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี 

  ส่วนที 1 ขอ้มูลความคิดเห็นทีมีต่อรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 

  โปรดศึกษารูปแบบทีแนบมาพร้อมนี อ่านขอ้ความในแบบสอบถามแต่ละขอ้ และทาํเครืองหมาย ลง
ในช่อง � ทีตรงกบัความเห็นของท่านมากทีสุด ตามเกณฑพิ์จารณา ดงันี 

   5      หมายถึง มีความเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติั  อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

   4      หมายถึง มีความเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติั  อยูใ่นระดบัมาก 

   3      หมายถึง มีความเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบัติ  อยู่ในระดบัปาน
กลาง 
   2      หมายถึง มีความเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติั  อยูใ่นระดบันอ้ย 

   1      หมายถึง มีความเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติั  อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

  ส่วนที 2 ขอ้เสนอแนะอืนๆ ทีมีต่อรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 

  ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามทุกขอ้ คาํตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิงในการ
ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตกต่อไป 

 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 

วรานิษฐ ์ลาํใย 

นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิาพฒันศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

 

 

 

โทรศพัท ์099-246-5991 
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ชือ  ........................................................................................................................................................................... 
หน่วยงาน  ............................................................................................................................................................... 
โทรศพัท ์  .................................................................................................................................................................   

ส่วนท ี1  ความคิดเห็นทีมีต่อรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนที
ภาค ตะวนัตก ตามรูปแบบ “WEST BENEFIT Model” แบ่งออกเป็น 7 ดา้น ดงันี 

1. ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ (WE = Wise Executive)  
 2. การพึงพอใจ โปร่งใส เปิดเผย  (ST = Satisfied Transparency)  

  3. ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ (B = Best Supporter)  
4.  การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั (E = Education and Learning by Action)  

5. เครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผล (NE = Network Communication with Effectiveness)  

6. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (F = Facilitator for Participation)  
7. การนาํไปปฏิบติัและความรับผิดชอบ (IT = Implement and Trust)  
 

 

ขอ้ องคป์ระกอบ 

ความเหมาะสม 

ของรูปแบบ 
ความเป็นไปไดใ้น
การนาํไปปฏิบติั 

ขอ้เสนอแนะ 

ต่อรูปแบบ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ (WE = Wise Executive) 

1 มีวสิยัทศัน์ทีกวา้งไกล            

2 มีคุณธรรม มีความเป็นกลาง และ มีความซือสตัย ์            

3 เป็นตวัอยา่งทีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา            

4 มีความเขา้ใจแนวทางการปฏิบติังาน กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัต่างๆ 

           

5 สามารถทาํงานประสานกบัผูป้ฏิบติังานของ
อบต.ไดเ้ป็นอยา่งดี   

           

6 มีความเป็นกนัเองกบัคนในชุมชน เพือใหค้นใน
ชุมชน เกิดความไวว้างใจ และเห็นความจริงใจ
ของผูน้าํ 

           

การพึงพอใจ โปร่งใส เปิดเผย  (ST = Satisfied Transparency)  

1 การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใหป้ระชาชนทราบ            

2 การปิดประกาศ ประชาสมัพนัธ์ เสียงตามสาย            

3 สามารถตรวจสอบการทาํงานของอบต.ได ้            

4 การบริหารงานพสัดุและการเงินทีเขม้งวด            

5 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน หรือ สือมวลชน 
ในการจดัซือจดัจา้ง 
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ขอ้ 

 

องคป์ระกอบ 

ความเหมาะสม 

ของรูปแบบ 
ความเป็นไปไดใ้นการ

นาํไปปฏิบติั 
ขอ้เสนอแนะ 

ต่อรูปแบบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ (B = Best Supporter) 

1 มีคุณธรรม มีความตงัใจและทุ่มเทในการทาํงาน            

2 มีความเขา้ใจเป้าหมายและวสัิยทศัน์ขององคก์ร            

3 มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ เพือนาํความรู้มาพฒันาต่อ
ยอดงาน 

           

4 มีความซือสัตยสุ์จริต            

การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั (E = Education by Action) 

1 การเรียนรู้จากการทาํงานจริง            

2 การเรียนรู้จากประสบการณ์ผูอื้น            

3 การพฒันาชุมชนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ            

4 การเรียนรู้ดา้นภูมิปัญญา ประเพณี และวถีิชีวติ            

5 การเรียนรู้ในโครงการพระราชดาํริ            

6 การจดัอบรมความรู้ใหแ้ก่คนในชุมชน            

เครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผล (NE = Network Communication with Effectiveness) 

1 การแจง้ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบังานบริการให้แก่คน
ในชุมชน 

           

2 การเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลียนและการแสดง
ความคิดเห็น 

           

3 การติดต่อประสานงานระหว่างผูป้ฏิบัติงานของ
อบต.กบัคนในชุมชนอยา่งสมาํเสมอ 

           

4 การสือสารหลายรูปแบบเพือให้ได้รับข้อมูลอย่าง
ทวัถึง 

           

5 การสือสารถึงบทบาทหน้าทีของผู้บ ริหารและ
ผูป้ฏิบติังาน 

           

6 การสือสารเป้าหมายของการพฒันาชุมชน            

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (F = Facilitator for Participation) 

1 การเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมเกียวกบัการ
ดาํเนินงานของอบต.  

           

2 การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเกียวกับ
ปัญหาของชุมชน 

           

3 การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดขนัตอนการดาํเนินกิจกรรม/โครงการของอบต. 
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ขอ้ 

 

องคป์ระกอบ 

ความเหมาะสม 

ของรูปแบบ 
ความเป็นไปไดใ้น
การนาํไปปฏิบติั 

ขอ้เสนอแนะ 

ต่อรูปแบบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4 การเ ปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม
เกียวกบัการจดัทาํแผนพฒันาของอบต. 

           

5 การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเป็น
กรรมการในการจดัซือจดัจา้ง 

           

6 การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน
ของอบต. 

           

การนาํไปปฏิบติัและความรับผิดชอบ (IT = Implement and Trust) 

1 การใส่ใจปัญหาสาธารณะของทอ้งถิน            

2 การกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา            

3 การรับผิดชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมาย            

4 การสร้างความเป็นเจ้าของงานร่วมกับคนใน
ชุมชน 

           

5 การมีเป้าหมายและแผนการทาํงานทีชดัเจน            

6 การแบ่งหนา้ทีความรับผิดชอบ            

7 การมีจิตสาํนึกต่อชุมชน            

8 การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน            
 

ส่วนท ี2 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอืนๆ ทีมีต่อรูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
เพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 

1. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิมเติมดา้นความเหมาะสม 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
2. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิมเติมดา้นความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติั 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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ภาคผนวก ค 

รายชือผูเ้ชียวชาญในการตรวจสอบเครืองมือ 
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รายชือผูเ้ชียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 

การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

เพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 

 

รายชือ สถานทีทาํงาน ความเชียวชาญ 

อาจารย ์ดร.ธนินทรัฐ  รัตนพงศภิ์ญโญ ภาควชิาการจดัการ
ทวัไป 

คณะวทิยาการจดัาร 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

-การวจิยัทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

รองศาสตราจารย ์ดร.เพญ็ศรี ฉิรินงั ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเอเชีย
อาคเนย ์

-การวจิยัทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

-การพฒันาชุมชน 

รองศาสตราจารย ์ดร.พรรณธิดา  
เหล่าพวงศกัดิ 

คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเอเชีย
อาคเนย ์

-การวจิยัทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

-การพฒันาชุมชน 

อาจารย ์ดร.สมศกัดิ อมรสิริพงศ ์ คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

-การพฒันาชุมชน 

อาจารย ์ดร.สมชาย ลกัขณานุรักษ ์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฎั
นครปฐม 

-การพฒันาชุมชน 

 

 

 



333 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

คู่มือการอบรม 
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คู่มือการอบรม 

 

การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

เพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 
 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาววรานิษฐ ์   ลาํใย    
นกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

 

 

 

 

 

คู่มือการอบรมการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

เพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 

เป็นส่วนหนึงของวทิยานิพนธ์หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวชิาพฒันศึกษา ภาควชิาพืนฐานการศึกษา 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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คํานํา 

 การสร้างระบบการบริหารจดัการทีดีให้เกิดขึน โดยคุณลกัษณะสําคญัของกลไกการ
บริหารจดัการทีดี  ประการ ไดแ้ก่ .หลกันิติธรรม โดยตรากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัต่างๆ ให้ทนัสมยั
และเป็นธรรม เป็นทียอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบติัตามกฎหมาย   .หลัก
คุณธรรม คือยึดมนัในความถูกตอ้งดีงาม ยึดหลกัความซือสัตยสุ์จริต ขยนั อดทน มีระเบียบวินัย 
รณรงคใ์ห้เจา้หน้าทีของรัฐยึดถือหลกันีในการปฏิบติัหน้าทีให้เป็นตวัอยา่งแก่สังคม  .หลกัความ
โปร่งใส คือเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์ให้ประชาชนเขา้ถึงไดส้ะดวก และมีส่วนร่วม
ตรวจสอบความถูกตอ้งในการดาํเนินงาน  .หลกัความมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม รับรู้ และร่วมตดัสินใจในการพฒันาประเทศ  .หลกัความรับผิดชอบโดยตระหนกัถึง
สิทธิหนา้ที การมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจในปัญหาของบา้นเมือง มีความกลา้หาญที
จะรับผิดชอบต่อผลการกระทาํ ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นทีแตกต่าง  .หลกัความคุม้ค่า 
โดยบริหารจดัการทรัพยากรทีมีจาํกดั ให้มีการใช้อย่างประหยดั คุม้ค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และ
สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาอยา่งยงัยนื ถือไดว้า่เป็นยทุธศาสตร์การสร้างระบบบริหารจดัการที
ดีของสังคมไทย เป็นพืนฐานสําคญัของการขบัเคลือนยุทธศาสตร์การพฒันา ซึงตอ้งอาศยัหลกัการ
บริหารจดัการทีดีทงั  ประการ บนพืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลกัปฏิบติัในทุกระดบั
ตงัแต่ ระดบัครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัรัฐ เพือสนบัสนุนการฟืนฟูเศรษฐกิจและสังคม รวมทงั
การสร้างภูมิคุม้กนัและวางรากฐานระบบเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว 

 คู่มือการอบรมการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนนี
เป็นส่วนหนึงของโครงการวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพฒันาศึกษา 
ภาควิชาพืนฐานการศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวตัถุประสงค์เพือการพฒันา
รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 
โดยมีเนือหา 3 หัวข้อได้แก่ หัวข้อที 1 การบริหารจดัการทีดี  การวิเคราะห์การดาํเนินงานของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล หวัขอ้ที 2 องคป์ระกอบของการพฒันาการบริหารจดัการทีดีขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน  หวัขอ้ที 3 แนวทางการพฒันาชุมชน 

 

       นางสาววรานิษฐ ์ ลาํใย 

                      นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต 

                สาขาวชิาพฒันศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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หลกัการและเหตุผล 
 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ. - )  ไดมุ้่งเสริมสร้าง
ระบบบริหารจดัการทีดีให้เกิดขึน โดยยึดคุณลักษณะสําคญัของกลไกการบริหารจดัการทีดี  
ประการ ไดแ้ก่ .หลกันิติธรรม โดยตรากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัต่างๆ ให้ทนัสมยัและเป็นธรรม เป็น
ทียอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบติัตามกฎหมาย   .หลกัคุณธรรม คือยึดมนัใน
ความถูกตอ้งดีงาม ยึดหลกัความซือสัตยสุ์จริต ขยนั อดทน มีระเบียบวินยั รณรงคใ์ห้เจา้หนา้ทีของ
รัฐยดึถือหลกันีในการปฏิบติัหนา้ทีให้เป็นตวัอยา่งแก่สังคม  .หลกัความโปร่งใส คือเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารทีเป็นประโยชน์ให้ประชาชนเขา้ถึงไดส้ะดวก และมีส่วนร่วมตรวจสอบความถูกตอ้งใน
การดาํเนินงาน  .หลกัความมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับรู้ และร่วม
ตดัสินใจในการพฒันาประเทศ  .หลกัความรับผิดชอบโดยตระหนกัถึงสิทธิหนา้ที การมีจิตสํานึก
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจในปัญหาของบา้นเมือง มีความกลา้หาญทีจะรับผิดชอบต่อผลการ
กระทาํ ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นทีแตกต่าง  .หลักความคุ้มค่า โดยบริหารจัดการ
ทรัพยากรทีมีจาํกดั ให้มีการใช้อย่างประหยดั คุม้ค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการพฒันาอยา่งยงัยืน ถือไดว้า่ยุทธศาสตร์การสร้างระบบบริหารจดัการทีดีของสังคมไทย เป็น
เงือนไขความสาํเร็จของแผนพฒันาฯ ฉบบัที  เป็นพืนฐานสําคญัของการขบัเคลือนยุทธศาสตร์การ
พฒันาทีเหลือทงัหมด ซึงตอ้งอาศยัหลกัการบริหารจดัการทีดีทงั  ประการ บนพืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลกัปฏิบติัในทุกระดบัตงัแต่ ระดบัครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัรัฐ เพือ
สนบัสนุนการฟืนฟูเศรษฐกิจและสังคมในระยะเร่งด่วน รวมทงัการสร้างภูมิคุม้กนัและวางรากฐาน
ระบบเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที , ) ขณะเดียวกนันโยบายรัฐไดอ้อกพระราชบญัญติัการกระจายอาํนาจการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ.  ทาํให้หน่วยการปกครองในระดบัทอ้งถินตอ้งปรับตวัเพือรองรับ
การเปลียนแปลงทีเกิดขึน ซึงส่งผลต่อชุมชนและทอ้งถินเป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นในระดบัตาํบล
หรือระดบัหมู่บา้นต่างก็ไดรั้บการพฒันาอยา่งทวัถึง ตลอดจนมีการปรับเปลียนจุดเนน้และแนวคิด
การพฒันามาอยา่งต่อเนือง จนมาถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ. -

) ไดเ้น้นไปสู่ยุทธศาสตร์การสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานทีมนัคง
ต่อการพฒันาประเทศอย่างยงัยืน (วรวิทย  ์ อวิรุทธ์วรกุล และคณะ, )  และรัฐธรรมนูญได้
วางรากฐานและกฎเกณฑ์อนัสอดคลอ้งกบั หลกัการบริหารจดัการทีดี  สะทอ้นให้เห็นถึงแนวคิด
และคุณค่าของหลักการบริหารจัดการทีดีจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม
ประชาธิปไตยทงัในระดบัชาติและในระดบัทอ้งถิน โดยเฉพาะองคก์ารบริหารส่วนตาํบล การทีจะ
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สร้างให้องค์การบริหารส่วนตาํบล ในส่วนทอ้งถินให้มีการบริหารจดัการทีดีเป็นทียอมรับและมี
การศึกษากนัอยา่งแพร่หลายในระดบัสากล ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชน พฒันาการเมือง
ทอ้งถินและทีสําคญัปัญหาการทุจริตเบาบางลง (วิภาส ทองสุทธิ, : 3 ; อรพินท ์ สพโชคชยั 
และคณะ, 2543) 
 ดงันนั การแกไ้ขวกิฤตและฟืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยา่งยงัยืน จาํเป็นตอ้ง
แกปั้ญหาพืนฐานของการบริหารจดัการทีดอ้ยประสิทธิภาพ โดยอาศยัสภาวะแวดลอ้มทีเอืออาํนวย
ทงัภายในและภายนอก เพือสร้างระบบบริหารจดัการทีดีตามหลกัธรรมาภิบาล มีระบบตรวจสอบที
โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันา ปรับบทบาทภาครัฐและลดความซาํซ้อนในการทาํงาน 

พฒันาระบบขอ้มูลและเสริมสร้างขีดความสามารถในการวางแผนและวิเคราะห์  ควบคู่กบัการ
กระจายภารกิจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, )  หลกัสําคญัในการพฒันาชุมชนคือการนาํเอาประชาชนเขา้ร่วมในการ
แกไ้ขปัญหาต่างๆ ของชุมชน อาทิ ปัญหาดา้นสาธารณสุข ปัญหาดา้นการบริการสาธารณะ เป็นตน้ 
เพราะประชาชนในพืนทีคือเจา้ของพืนที ทีจะเขา้ใจว่าปัญหาเกิดจากอะไร และควรจะแกปั้ญหา
อยา่งไร โดยใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และเป็นเจา้ของงาน ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ 
การทีจะพฒันาองค์กรปกครองทอ้งถินให้มีความเขม้แข็งและมีประสิทธิภาพดียิงขึนนัน ตอ้งเริม
จากการพฒันาคนในชุมชน โดยใช้การบริหารจดัการทีดีตามหลกัธรรมาภิบาล เพือสร้างคนดีและ
พฒันาคนเก่ง โดยเริมจากองคก์ร ทีใกลชิ้ดประชาชนมากทีสุดคือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) 
ซึงในอดีตทีผ่านมารัฐบาลพยายามทีจะผลักดันให้เกิดการปกครองท้องถินอย่างกวา้งขวางทงั
ประเทศ โดยไม่ไดพ้ิจารณาถึงความแตกต่างของแต่ละพืนที และความพร้อมของประชาชน ในดา้น
ความรู้ความเขา้ใจ รวมถึงความนิยม และความสนใจของประชาชน ดว้ยเหตุนีการปกครองทอ้งถิน 
จึงเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย ทาํให้การปกครองท้องถินไม่ประสบผลสําเร็จเท่าทีควร จาก
นโยบายการกระจายอาํนาจของรัฐในปัจจุบนัทีมุ่งเนน้ให้ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการปกครองและ
การพฒันามากขึน โดยเฉพาะอย่างยิง องค์การบริหารส่วนตาํบลซึงมีอาํนาจหน้าทีสําคญัเกียวกบั
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทงัมีงบประมาณทีใช้ในการบริหารจดัการจาํนวนมาก จึง
จาํเป็นต้องมีการบริหารจดัการทีดีตามหลักธรรมาภิบาล เพือก่อให้เกิดประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใสตรวจสอบได ้สามารถตอบสนองความตอ้งการให้ประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซึงในประเทศ
กาํลงัพฒันาทงัหลายนกัปกครองทอ้งถินถูกมองวา่เป็นเรืองของการใชอ้าํนาจ อิทธิพลการซือสิทธิ 
ขายเสียงอนันาํไปสู่การทุจริตคอรัปชนัฉ้อราษฎร์บงัหลวง ดงัทีผูว้า่การสํานกังานตรวจเงินแผน่ดิน 
กล่าววา่ปัญหาหน่วยงานทอ้งถินเป็นหน่วยงานทีมีปัญหามากทีสุด แมจ้ะเป็นปัญหาเล็กๆ นอ้ยๆ ก็
ตาม (จารุวรรณ เมณฑกา, ) ตามทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ เห็นไดว้า่การบริหารจดัการทีดีตามหลกั
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ธรรมาภิบาลเป็นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน รวมไปถึงฝ่ายวชิาการ ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจสามารถอยูร่่วมกนัอยา่ง
สงบสุขมีความสามคัคีและร่วมกนัเป็นพลงัก่อให้เกิดการพฒันาอยา่งยงัยืนและเป็นส่วนเสริมความ
เขม้แข็ง (โกวิทย ์พวงงาม, : 26)  ดงันนั ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษารูปแบบวิธีการปฏิบติัทีเป็น
เลิศขององค์การบริหารส่วนตาํบล เพือนํามาพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก ให้มีการพฒันาระบบการบริหารจดัการที
ดีของตนเอง เป็นทียอมรับของชุมชนทอ้งถิน และสังคมทวัไป ให้มีการดาํเนินการบริหารจดัการ
องค์การบริหารส่วนตาํบล เป็นไปในแนวทางทีดีและปฏิบติังานตามอาํนาจหน้าที ทีกฎหมาย
กาํหนด เพือให้เห็นการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล และนาํ
ผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัอืนๆ 
ตลอดจนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินรูปแบบอืนๆ ต่อไป  
 ผูว้จิยัในฐานะทีเป็นนกัพฒันศึกษาทีตระหนกัถึงบทบาทของการบริหารจดัการองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลต่อการพฒันาประเทศ จึงมีความสนใจศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการ
ทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก เพือนาํผลทีได้รับจาก
การศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนที
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนในชุมชนและศกัยภาพ เพือเสริมสร้างชุมชนให้มีความเขม้แข็ง 
และยงัยืน ซึงจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่การอบรมเป็นกระบวนหนึงทีจะทาํให้ผูเ้ขา้รับการ
อบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ เกิดมีทศันคตีทีดี  และนาํความรู้ความสามารถทีไดรั้บจากการอบรมมา
ช่วยในการพฒันาทาํให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงใช้การอบรมเป็น
แนวทางในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจและทศันคติ ให้กบัคนในชุมชนขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลเพือเสริมสร้างชุมชนให้มีความเขม้แข็ง และยงัยืน โดยกระบวนการอบรมจดัทาํในรูปแบบ
ของการถ่ายทอด การแลกเปลียนเรียนรู้ ประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 

 

วตัถุประสงค์ของการอบรม 
 1. เพือให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจดา้นการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลเพือพฒันาชุมชน 

 2. เพือให้ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถนาํความรู้ทีได้ไปปรับใช้ในการบริหารงานของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน 
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แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ในการอบรมผูว้ิจยัเลือกใช้วิธีการจดักิจกรรมแบบมีส่วนร่วม โดยให้ผูเ้ข้ารับการ
อบรมไดมี้ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม โดยเนน้การบรรยาย กระบวนการกลุ่ม การระดมสมอง การ
อภิปราย และการแลกเปลียนเรียนรู้ ขอ้เสนอแนะต่างๆ ระหว่างผูเ้ขา้รับการอบรมดว้ยกนั เพือให้
เกิดการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม เป็นการพฒันาความคิดและต่อยอดการเรียนรู้
ของชุมชน และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น 

 2. เนือหาของคู่มือในการอบรม ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงันี 

     หวัขอ้ที 1 การบริหารจดัการทีดี การวเิคราะห์การดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล 

     หวัขอ้ที 2 องคป์ระกอบของการพฒันาการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลเพือพฒันาชุมชน 

     หวัขอ้ที 3 แนวทางการพฒันาชุมชน 
 3. วธีิการในการอบรม ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดงันี 

     3.1 การบรรยาย โดยวทิยากรจะบรรยายทางวชิาการตามหวัขอ้ทีกาํหนดไวใ้นเอกสาร
ประกอบการอบรม เพือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเกิดความรู้ ความเขา้ใจในเนือหาวชิา  

     3.2 การทาํกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม โดยให้ผูเ้ขา้รับการอบรมลงมือทาํกิจกรรมกลุ่ม
โดยการจดัทาํแผนพฒันาการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบล ตามกิจกรรมที
วิทยากรกาํหนด  วิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการชุมชน เพือนาํมาจดัทาํแผนพฒันาชุมชน แนว
ทางการดาํเนินงาน แลว้นาํมาพิจารณา ปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของชุมชนต่อไป 

    3.3 การอภิปราย ให้ผูเ้ข้ารับการอบรมนําสิงทีได้จากการทาํกิจกรรมร่วมกันมา
แลกเปลียนเรียนรู้ระหวา่งกนั 

    3.4 การสรุป เป็นการสรุปความคิดเห็นต่างๆ ทีไดจ้ากการทาํกิจกรรมร่วมกนั และการ
อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น ซึงจะนาํมาใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 

 4. การวดัและประเมินผล 

     การประเมินผลการอบรมใช้แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจ เป็นเครืองมือในการ
ประเมินผลการอบรม โดยจะใหผู้เ้ขา้รับการอบรมทาํการประเมินผลทงัก่อนและหลงัการอบรม 
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กรอบการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
การพฒันาการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชน 

 

ลาํดับท ี หัวข้อ กระบวนการ ระยะเวลา ผลลพัธ์ 
1 การประเมินความรู้

ก่อนและหลงัการ
อบรม 

อธิบาย/ทาํแบบ
ประเมิน 

15 นาที ทราบระดบัความรู้ของผูเ้ขา้
รับการอบรมก่อนและหลงั
การอบรมเพือเปรียบเทียบ
ความรู้ก่อนและหลงัการ
อบรม 

2 - การบริหารจดัการที
ดี 

- การวเิคราะห์การ
ดาํเนินงานของ 

  องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 

ฟังบรรยาย/
แลกเปลียนความ
คิดเห็น เรียนรู้
ร่วมกนั 

1 ชวัโมง - ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบั 

  การบริหารจดัการทีดี 

- ความเขา้ใจเกียวกบัการ 

  วเิคราะห์การดาํเนินงาน   
  ขององคก์ารบริหาร 

  ส่วนตาํบล 

3 องค์ประกอบของ
ก า ร พั ฒ น า ก า ร
บ ริหารจัดก าร ที ดี
ขององค์การบริหาร
ส่ ว น ตํ า บ ล เ พื อ
พฒันาชุมชน 

ฟังบรรยาย/
แลกเปลียนความ
คิดเห็น เรียนรู้
ร่วมกนั 

3 ชวัโมง ความเขา้ใจเกียวกบั
องคป์ระกอบ ของการ
พฒันาการบริหารจดัการทีดี
ขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลเพือพฒันาชุมชน 

4 แนวทางการพัฒนา
ชุมชน 

ฟังบรรยาย/
แลกเปลียนความ
คิดเห็น เรียนรู้
ร่วมกนั/ แบ่งกลุ่ม
ระดมสมอง/
อภิปรายและสรุป 

3 ชวัโมง  แนวทางการพฒันาการ
บริหารจดัการทีดีของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
เพือพฒันาชุมชน 
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หัวข้อท ี1 
การบริหารจัดการทดีี 

ความหมายการบริหารจัดการทดีี 

 การบริหารจัดการทีดี  หมายถึง การบริหารจัดการทีจะทาํให้งานสําเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม ซึงผูที้อยู่ในองค์กรทุก
ระดบัมีความพึงพอใจ โดยยึดหลกัการพืนฐาน  ประการ ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกั
ความโปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ และหลกัความคุม้ค่า  

1. หลกันิติธรรม หมายถึง การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ โดยถือ
วา่เป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายมิใช่ตามอาํเภอใจหรืออาํนาจของตวับุคคล จะตอ้งคาํนึงถึงความ
เป็นธรรม และความยติุธรรม รวมทงัมีความรัดกุมและรวดเร็วดว้ย 

2. หลกัคุณธรรม หมายถึง การยึดมนัในความถูกตอ้ง ดีงาม การส่งเสริมให้บุคลากร
พฒันาตนเองไปพร้อมกนั เพือใหบุ้คลากรมีความซือสัตย ์สุจริต จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวนิยั 

3.  หลกัความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไวว้างใจซึงกนัและกนัของคนใน 
ทอ้งถิน โดยปรับปรุงกลไกในการทาํงานขององคก์รใหมี้ความโปร่งใส 

4.  หลกัความมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และเสนอแนะความ
คิดเห็นในการตดัสินใจปัญหาสําคญัของทอ้งถินไม่ว่าดว้ยการแสดงความคิดเห็น ประชาพิจารณ์ 
และการแสดงประชามติ 

5.  หลกัความรับผดิชอบ หมายถึง การตระหนกัในสิทธิและหนา้ที ความสํานึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของทอ้งถิน และการกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา 
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นทีแตกต่างและความกลา้ทีจะยอมรับต่อผลการกระทาํของตน 

6.  หลกัความคุม้ค่า หมายถึง การบริหารจดัการและการใช้ทรัพยากรทีมีจาํกดั ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ใชว้สัดุอุปกรณ์อย่างคุม้ค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์
ยงัยนื 

 

ตัวชีวดัการบริหารจัดการทดีีขององค์การบริหารส่วนตําบล  
ตวัชีวดัการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบล โดยนาํหลกัธรรมาภิบาล

ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมทีดี 
พ.ศ.  ไปใช้พฒันากลไกระดบัทอ้งถิน ซึงหลกัการบริหารจดัการทีดีทีใช้ประกอบดว้ยหลกั  
ประการคือ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผล หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน หลกัคุณธรรม พบว่า ตวัชีวดัทีทาํให้เกิดหลกัการ
บริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีดงันี 

ตารางที  ตวัชีวดัหลกัการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

หลกัการบริหารจดัการทีดี ตวัชีวดั 

.หลกันิติธรรม การจดัทาํประชาพิจารณ์เกียวกบัขอ้บงัคบัต่างๆ ทีจะมีผลบงัคบั
ใชก้บัชุมชน 

.หลกัความโปร่งใส การจดัตงัหน่วยการใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน 
การจดัตงัคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสของสมาชิก 
อบต. 

.หลกัความรับผดิชอบ การจัดทําข้อบังคับงบประมาณได้ครอบคลุมปัญหาและ
กลุ่มเป้าหมาย 
สมาชิก อบต. ขาดประชุมไม่เกินร้อยละ  

 การจดัสรรงบประมาณตาํบลมากกวา่ % ของงบพฒันาให้แก่
โครงการในแผนพฒันาตาํบล 

.หลกัประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

การพิจารณาการใช้งบประมาณกบัผลงานทีได้ว่าคุม้กบัเงินที
ไดใ้ชจ่้ายไปหรือไม่ 

.หลัก ก า ร มี ส่ วน ร่ วมขอ ง
ประชาชน 

ฝ่ายบริหาร อบต. ไดใ้ชก้ลไกประชาพิจารณ์ในการตดัสินใจใน
เรืองสําคัญๆ ทีมีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนตําบล
หรือไม่ 
เมือมีขอ้ขดัแยง้ระหวา่งเจา้หนา้ทีของ อบต. และประชาชน ได้
มีการจดัเวทีเพือไต่สวนสาธารณะวา่ขอ้เทจ็จริงคืออะไร 
อบต. ควรจดัใหมี้การลงประชามติของประชาชนในโครงการที
ไม่สามารถหาฉนัทามติได ้
การใหป้ระชาชนเขา้ร่วมรับฟังการประชุมของสภา อบต. 
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดทํา
แผนพฒันาอบต. เพือทาํขอ้บงัคบังบประมาณประจาํปี 

.หลกัคุณธรรม คณะผูบ้ริหาร อบต.ถูกฟ้องหรือร้องเรียนเรืองทุจริตหรือไม่ 
มีการใหบ้ริการประชาชนอยา่งเสมอภาคหรือไม่ 
ประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีตอ้งจดัเก็บไดไ้ม่ตาํกวา่  % 

ทีมา : สถาบนัวจิยัเพือการพฒันาประเทศไทย,   
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 จากขอ้มูลขา้งตน้  ตวัชีวดัหลกัการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล รัฐ
ควรสนบัสนุนให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดมี้การปฏิบติัอยา่งต่อเนือง กระตุน้ให้คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ และตรวจสอบการทาํงานของภาครัฐ ถ้าระบบบริหารราชการมีความ
ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะทําให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ สร้างความเชือถือทังในและ
ต่างประเทศ และสามารถนาํไปสู่การลดปัญหาการทุจริตได ้

ต่อมาได้มีการยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหาร
กิจการบา้นเมืองและสังคมทีดี พ.ศ.   และมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ.   โดยมีรายละเอียดดงันี 

1. การบริหารภารกิจเพือใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
2. การบริหารงานเพือใหเ้กิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจขององคก์ร 
3. การบริหารภารกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจ  
4. การลดขนัตอนการปฏิบติังาน  
5. มีการปรับปรุงภารกิจขององคก์ร ใหท้นัต่อเหตุการณ์  
6. ประชาชนไดรั้บการอาํนวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ  

7. มีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสมาํเสมอ 

 สรุปไดว้า่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีภาระหนา้ทีและการบริหารจดัการดูแลคนใน
ชุมชนให้มีความเป็นอยู่ทีดีขึน มีคุณภาพชีวิตทีดี เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและทีสําคญัคือ
ตอ้งการพฒันาเสริมสร้างชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็และยงัยนืตลอดไป 

 

การวเิคราะห์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 การวิเคราะห์สภาพการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล เป็นกระบวนการ
สําคญัทีจะทาํให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ตนเองในด้านต่างๆ มีการทบทวนประสิทธิผลของการ
บริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลในปัจจุบนั เพือทบทวนและปรับปรุง อนันาํไปสู่
แผนพฒันาการบริหารจดัการทีดี ซึงเป็นเครืองมือสําคญัทีจะกาํหนดแนวทางในการดาํเนินงานของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยศึกษาปัญหาและความตอ้งการของคนในชุมชน กาํหนดทิศทาง และ
เป้าหมายของการพฒันาชุมชน เพือให้การดาํเนินงานสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และ
วางแผนการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  เพือให้บรรลุตามเป้าหมายทีวางไว ้ดาํเนินการไดอ้ยา่ง
ต่อเนืองและไม่เกิดปัญหาในการบริหารจดัการ รวมทงัการจดัสรรทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัให้ถูก
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นาํไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที ในการวิเคราะห์สภาพการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาํบล ประกอบดว้ย การวเิคราะห์สภาพขององคก์ร และการวเิคราะห์การบริหารจดัการทีดี ดงันี 

 

การวเิคราะห์สภาพการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 การวเิคราะห์สภาพการดาํเนินงาน ประกอบดว้ยขนัตอน ดงันี 

 1.  การวิเคราะห์สภาพขององค์กร โดยการสํารวจจากสภาพการณ์ทงัภายในและ
ภายนอก คือ 

       สภาพการณ์ภายใน ไดแ้ก่  โครงสร้าง ระบบ บุคลากร เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การ
พฒันารวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทีใช ้

       สภาพการณ์ภายนอก ไดแ้ก่ สภาพของสังคมความเป็นอยู ่วฒันธรรม วิถีชีวิตของ
คนในชุมชน การเปลียนแปลงเทคโนโลยี  สภาวะทางการเมือง รวมถึงสภาพเศรษฐกิจภายในและ
ภายนอกประเทศ  
 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดว้ยการวิเคราะห์ SWOT 

Analysis  เป็นการวเิคราะห์สถานการณ์ทีเป็นปัจจยัภายในขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในดา้นจุด
แข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) เพือให้รู้จกัตนเอง และการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
ปัจจยัดา้นโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) เป็นการช่วยให้ผูบ้ริหารขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลทราบถึงการเปลียนแปลงต่างๆ ทีเกิดขึนภายนอกองคก์ร รวมทงัสิงทีไดเ้กิดขึนแลว้และ
แนวโนม้การเปลียนแปลงในอนาคต ผลกระทบของการเปลียนแปลงเหล่านีส่งผลต่อองคก์ร ขอ้มูล
เหล่านีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกาํหนดเป้าหมาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และแนวทางการ
พฒันาชุมชนทีเหมาะสมต่อไป  
 2. การวเิคราะห์การบริหารกิจการทีดี 

      การบริหารจัดการทีดีตามหลักธรรมาภิบาลนัน มุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐ
ดาํเนินงานตามภาระหนา้ทีโดยยึดหลกัการพืนฐาน  ประการ ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม 
หลกัความโปร่งใส  หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า โดยแต่ละ
หลกัสามารถวิเคราะห์จาํแนกเป็น  ระดบัคือ ระดบัประเทศ  ระดบัภาครัฐ และระดบัองคก์ร ซึงแต่
ละระดบัจะมีความเชือมโยงสัมพนัธ์กนักล่าวคือ องคก์รทีมีการบริหารจดัการทีดีจะช่วยสนบัสนุน
การบริหารจดัการทีดีระดบัภาครัฐและระดบัประเทศต่อไป  ในทางกลบักนัการกาํหนดบทบาทของ
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนในระดบัประเทศจะส่งผลต่อบทบาทภารกิจและการ
บริหารจดัการของระดบัภาครัฐและระดบัองคก์รดว้ย (สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน , 

) 
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1.   หลกันิติธรรม (rule of law) หมายถึง การตรากฎหมายทีถูกตอ้ง เป็นธรรม 
การบงัคบัใช้กฏหมาย การให้เป็นไปตามกฎหมาย การกาํหนดกฎ กติกา และการปฏิบติัตามกฎ 
กติกาทีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด โดยคาํนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยติุธรรมของสมาชิก 

              ในระดบัประเทศ  หมายถึง  กระบวนการเสนอร่างกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั
ต่างๆ เป็นไปดว้ยความชอบธรรม  เนือหาของกฎหมายมีความทนัสมยั  เป็นธรรม  เป็นทียอมรับ
ของสังคม และสังคมยนิยอมพร้อมใจปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎ ขอ้บงัคบัเหล่านนัซึงจะตอ้งไม่ขดักบั
รัฐธรรมนูญ บงัคบัใช้กบัทุกคนอย่างเสมอภาค  ไม่เลือกปฏิบติั และไม่ขดัแยง้กบัเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย 

               ในระดบัภาครัฐ  หมายถึง  การปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎระเบียบทีใช้ในการ
บริหารงานร่วมกนัภายในภาครัฐ เช่น กฎหมาย กฎ  ระเบียบทีเกียวกบัการบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานพสัดุ และบริหารงานบุคคล  ซึงปัจจุบนัไดป้รับปรุงตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
เพือให้เนือหามีความทนัสมยัและเอือต่อการบริหารงานทีคล่องตวัและรับผิดชอบต่อผลงานและ
ประชาชนของแต่และองคก์ร 

         ในระดับองค์กร  หมายถึง  กฎ กติกาทีใช้ในการบริหารงานควบคุมงาน
ภายใน เช่น การมาปฏิบติังานหรือเขา้ร่วมประชุมให้ตรงต่อเวลา  การให้บริการประชาชนอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมกนั รวมถึงขอ้ตกลงในการสับเปลียนหมุนเวยีนหนา้ทีภายในองคก์ร 

     สําหรับในองค์การบริหารส่วนตาํบล หมายถึง เป็นการบริหารทีดีในระดบั
องคก์ร ซึงมี กฎ กติกา ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ  ทีองค์การบริหารส่วนตาํบล ใชใ้นปัจจุบนั สําหรับ
การบริหารงานควบคุมงานภายในอบต. 
   . หลกัคุณธรรม (ethics) หมายถึง การยึดมนัในความถูกตอ้งดีงาม การส่งเสริม
สนบัสนุนใหป้ระชาชนพฒันาตนเองไปพร้อมกนั เพือใหค้นไทยมีความซือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน 
มีระเบียบวนิยั ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจาํชาติ 

        ในระดับประเทศ  ประชาชนแต่ละคนทาํหน้าทีได้อย่างถูกต้อง คือ เลือก
ทาํงานทีสุจริตและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อส่วนรวม  ปฏิบติัตามกฎหมายและเป็นพลเมืองดีคือ 
ถือปฏิบติัตามฆราวาสธรรม ไดแ้ก่  สัจจะ-การรักษาความสัจ   ทมะ-การรู้จกัข่มใจตนเอง  ขนัติ-การ
อดทน อดกลนัและอดออม   และจาคะ-การรู้จกัละวางความชวั ความทุจริต ทีพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานแก่คนไทยทุกคน เนืองในโอกาสครบ  ปี กรุง
รัตนโกสินทร์ (ปี ) และเจา้หนา้ทีของรัฐจะตอ้งปฏิบติัหน้าทีให้เป็นตวัอย่างทีดีแก่ประชาชน
ดว้ย  



349 

       ในระดบัภาครัฐ  ผูแ้ทนประชาชนทีเขา้ไปบริหารราชการตอ้งเขา้สู่หนา้ทีดว้ย
ความชอบธรรม ทงัเจา้หนา้ทีของรัฐฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาํ จะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของเจา้หนา้ทีของรัฐทีระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญ มาตรา  

       ในระดบัองค์กร  เจา้หน้าทีของรัฐจะตอ้งปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ ให้
ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกนั รวมทงัจดัระบบงานทีตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนและปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ก.พ.วา่ดว้ยจรรยาบรรณของขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 3  คือ มี
จรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชาและผูร่้วมงาน ต่อ
ประชาชนและสังคม 

        สําหรับในองค์การบริหารส่วนตาํบล หมายถึง เป็นการบริหารทีดีในระดบั
องค์กร ผูบ้ริหารตอ้งมีคุณธรรม มีความเป็นกลาง ยึดมนัในความถูกตอ้งดีงาม ผูป้ฏิบติังานตอ้ง
ปฏิบติังานดว้ยความซือสัตย ์สุจริต ตงัใจและทุ่มเทในการทาํงาน  

  . หลกัความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การสร้างความไวว้างใจซึงกนัและ
กนัของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทาํงาน พร้อมทีจะตรวจสอบได ้

        ในระดับประเทศ  ประชาชนมีอิสระในการสือสาร  สือมวลชนสามารถ
ปฏิบติัหน้าทีอย่างเต็มทีและมีจริยธรรม  มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเป็นเป็นประโยชน์ต่อสังคม
อย่างตรงไปตรงมา ด้วยภาษาทีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมี
กระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

        ในระดับภาครัฐ  การตดัสินใจและการปฏิบติังานของภาครัฐต้องมีความ
โปร่งใส เรืองนีเป็นประเด็นสําคญัในการตดัสินใจลงทุนทีเหมาะสมของภาคธุรกิจ  ขอ้มูลข่าวสาร
ของภาครัฐจะช่วยให้ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนตดัสินใจไดถู้กตอ้ง  และประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการทาํงานของภาครัฐไดต้ามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  ช่วย
ให้ประชาชนมีโอกาสมากในการรับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็น
สิงจาํเป็นเพือทีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิ้ทธิทางการเมืองไดโ้ดยถูกตอ้งกบั
ความเป็นจริงอนัเป็นการส่งเสริมใหมี้ความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยงิขึน 

         ในระดบัองคก์ร  ประชาชนรู้ขนัตอนทีจะติดต่องาน และสามารถตรวจสอบ
ทาํงานขององค์กรได ้ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการปฏิบติัราชการเพือประชาชนของ
เจา้หน้าทีของรัฐ พ.ศ.  กาํหนดให้หน่วยงานของรัฐกาํหนดขนัตอนและระยะเวลาการปฏิบติั
ราชการเพือประชาชน และภายในองคก์รจะตอ้งมีความโปร่งใสในการตดัสินใจในการบริหารงาน 
เงิน คน มีการสือสารทีดีภายในดว้ย  เช่น มีการกระจายข่าวรายวนัหรือรายสัปดาห์ เพือให้สมาชิก
ในองคก์รไดท้ราบความเคลือนไหวขององคก์ร 
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         สําหรับในองค์การบริหารส่วนตาํบล หมายถึง เป็นการบริหารทีดีในระดบั
องคก์ร มีการเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์ ให้ประชาชนทราบ และให้มีส่วนร่วมในการทาํงาน 
สามารถตรวจสอบการทาํงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลได ้
   4.  หลกัความมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความคิดเห็นในการตดัสินใจปัญหาสําคญัของประเทศ ไม่วา่ดว้ยการแสดง
ความคิดเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออืนๆ 

        ในระดบัประเทศ  รัฐธรรมนูญกาํหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาของเจา้หนา้ทีของรัฐทีจะมีผลมีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน (มาตรา 

) และใหรั้ฐส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาํหนดนโยบาย  การตดัสินใจ
ทางการเมือง  การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  รวมทงัการตรวจสอบการใช้
อาํนาจรัฐทุกระดบั (มาตรา )  นอกจากนนัยงัให้รัฐตอ้งกระจายอาํนาจให้ทอ้งถินพึงตนเอง และ
ตัดสินใจในกิจการท้องถินได้เอง   พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน  และระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทงัโครงสร้างพืนฐานสารสนเทศในทอ้งถินให้ทวัถึงและเท่าเทียมกันทวั
ประเทศ  รวมทงัพฒันาจงัหวดัทีมีความพร้อมให้เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินขนาดใหญ่ โดย
คาํนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันนั (มาตรา )  และให้เอกชนเขา้มามีส่วนร่วมจดั
การศึกษาอบรมดว้ย (มาตรา ) 
        ในระดบัภาครัฐ  ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 48 กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการรับฟังการแสดงความ
คิดเห็นในปัญหาสาํคญัของชาติทีมีขอ้โตเ้ถียงหลายฝ่าย เพือเป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจของ
รัฐในการดาํเนินงานอนัมีผลกระทบต่อประชาชน และควรมีการสํารวจความเห็นของผูรั้บบริการ
เพือปรับปรุงงานใหเ้กิดประโยชน์สูงขึน 

             ในระดับองค์กร  จะต้องมีการวางระบบการรับฟังความเห็นและมีการรับ
เรืองราวร้องทุกข์ทีจะให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม และขณะเดียวกนัภายในองค์กรเองจะตอ้ง
สนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภายในดว้ย 

        สําหรับในองค์การบริหารส่วนตาํบล หมายถึง เป็นการบริหารทีดีในระดบั
องค์กร รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะโดยจดัเวทีประชาคม  
   .  หลกัความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที
ความสาํนึกในความรับผดิชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมือง และกระตือรือร้น
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ในการแกปั้ญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นทีแตกต่าง และความกลา้ทีจะยอมรับผลดีและ
ผลเสียจากการกระทาํของตน 

         ในระดบัประเทศ   ประชาชนรู้  เขา้ใจการใชสิ้ทธิเสรีภาพ  และปฏิบติัหนา้ที
ตามทีรัฐธรรมนูญกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะอย่างยิงเจา้หน้าทีของรัฐจะตอ้งปฏิบติัหนา้ทีตามกฎหมาย
และใช้อํานาจโดยคํานึงถึงศักดิศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ และมีความรับผิดชอบตามบทบาทหนา้ทีของภาครัฐ  ธุรกิจเอกชนมีหนา้ทีสร้างสรรค์
สินคา้และบริการทีมีคุณภาพ  ปลอดภยัใหผู้บ้ริโภค และไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผูอ้าศยัในทอ้งที 

         ในระดบัภาครัฐ   การจดัสรรหนา้ทีความรับผิดชอบระหวา่งเจา้หนา้ทีของรัฐ 
ฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจาํจะตอ้งมีความชดัเจน  โดยให้ฝ่ายการเมืองรับผิดชอบในเรืองนโยบาย  
ส่วนฝ่ายประจาํรับผิดชอบในการดาํเนินการให้บรรลุผลตามนโยบาย กรณีเกิดปัญหาในสังคม 
ภาครัฐสามารถชีแจง้ต่อประชาชนได ้

       ในระดบัองค์กร มีการกาํหนดโครงสร้างและระบบการใช้อาํนาจรัฐใหม่ มี
การกระจายอาํนาจการตดัสินใจลงสู่ระดบัล่างเพือให้ความรับผิดชอบในทุกระดบัมีความชัดเจน 
และมีรายงานประจาํปี  รายงานผลการปฏิบติังานทีมีตวัชีวดัความสําเร็จ  รณรงค์ให้ประชาชน
รับผดิชอบดว้ย 

        สําหรับในองค์การบริหารส่วนตาํบล หมายถึง เป็นการบริหารทีดีในระดบั
องค์กร มีโครงสร้างการทาํงานชดัเจน แบ่งหนา้ทีและภาระงาน ให้อาํนาจในการตดัสินใจ สร้าง
ความเป็นเจา้ของงาน จดัทาํรายงานประจาํปี  รายงานผลการปฏิบติังานทีมีตวัชีวดัความสําเร็จ  
รวมทงัรณรงคใ์หป้ระชาชนรับผดิชอบ 
   .  หลกัความคุ้มค่า (Value for Money) หมายถึง การบริหารจดัการและใช้
ทรัพยากรทีมีจาํกดั เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงคใ์ห้คนไทยมีความประหยดั
ใชข้องอยา่งคุม้ค่า สร้างสรรคสิ์นคา้และบริการทีมีคุณภาพ สามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีโลกและรักษา
พฒันาทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ยงัยนื 

        ในระดบัประเทศ การใชท้รัพยากรของประเทศตอ้งเป็นไปดว้ยความประหยดั  
หมุนเวียนใชแ้ละสร้างทดแทนใหม่อยา่งมีประสิทธิภาพ  พยายามลดการเกิดมลภาวะทงัในดิน ใน
นาํ และบนอากาศเพือการส่งทอดทรัพยากรทีมีความสมบูรณ์ใหค้นไทยรุ่นถดัไป 

       ในระดบัภาครัฐ  ทุกหน่วยงานจะตอ้งใชง้บประมาณอยา่งประหยดั  มีรายงาน
ผลการทาํงานและแสดงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรต่อสาธารณะ  ซึงเจา้หน้าทีของรัฐตอ้งมี
ความเขา้ใจอยา่งดีในเรืองประสิทธิภาพและความคุม้ค่าของโครงการ 
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        ในระดบัองค์กร  ผูบ้ริหารตอ้งทบทวนงานในความรับผิดชอบทงัหมด เพือ
พิจารณาถ่ายโอนงานทีภาคธุรกิจเอกชนหรือภาคประชาชนทาํไดมี้ประสิทธิภาพสูงกว่าออกไป 
เลือกนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้  และพฒันาความสามารถของเจา้หน้าทีของรัฐอย่างเป็นระบบ
และต่อเนือง 

         สําหรับในองค์การบริหารส่วนตาํบล หมายถึง เป็นการบริหารทีดีในระดบั
องคก์ร บริหารจดัการและใชท้รัพยากรทีมีจาํกดั เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม และให้มี
ประสิทธิภาพ ใชอ้ยา่งประหยดัคุม้ค่า 
     จะเห็นไดว้า่การบริหารจดัการทีดีตงัแต่ระดบัประเทศ จนมาถึงระดบัองค์กร จะมี
ความเชือมโยงกนัการบริหารจะส่งผลต่อกนัและกนั ไม่วา่การทาํงานของหน่วยงานจะอยูใ่นระดบั
ไหนก็ควรยดึหลกัการพืนฐาน 6 ประการ ดงักล่าว 
 

ประโยชน์ของการวิเคราะห์สภาพการดําเนินงาน 
 การวิเคราะห์สภาพการดําเนินงาน เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล ทงัภายในและภายนอก ซึงปัจจยัเหล่านีจะช่วยใหผู้บ้ริหารเขา้ใจไดว้า่ปัจจยัใดทีมี
อิทธิพลต่อผลการดาํเนินงาน  จุดแข็งขององคก์รเป็นความสามารถภายในทีจะนาํมาใช้ประโยชน์
เพือการบรรลุเป้าหมาย ในขณะทีจุดอ่อนขององค์กรเป็นปัจจยัทีอาจจะทาํลายผลการดาํเนินงาน 
โอกาสสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กรเป็นสถานการณ์ทีเอือประโยชน์ต่อการดาํเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย ส่วนอุปสรรคเป็นสถานการณ์ทีขดัขวางไม่ให้การดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย ผลจากการ
วเิคราะห์ SWOT จะช่วยในการใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดเป้าหมาย วสิัยทศัน์ขององคก์ร เพือให้
องคก์รเกิดการพฒันาอยา่งต่อเนืองและเหมาะสม 
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หัวข้อท ี2  
การบริหารจัดการทดีีขององค์การบริหารส่วนตําบลเพอืพัฒนาชุมชน 

 

  จากการศึกษาการบริหารจัดการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชน พบว่า การบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบล บริหารจดัการตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 ได้แก่ )การ
บริหารงานเพือใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน )การบริหารงานเพือให้เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจ  

) การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  ) ลดขันตอนการ
ปฏิบติังาน ) การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และ ) การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน  และสอดคลอ้งกบัหลกัการพืนฐาน  ประการไดแ้ก่ )หลกันิติธรรม )
หลกัคุณธรรม ) หลกัการมีส่วนร่วม ) หลกัความโปร่งใส ) หลกัความรับผิดชอบ และ )หลกั
ความคุม้ค่า ซึงองคป์ระกอบของหลกัการบริหารจดัการทีดีนนัจะมีความแตกต่างกนัไปบา้ง แลว้แต่
จุดเน้นของการนําไปใช้ของแต่ละองค์กร และขึนอยู่กับผูบ้ริหารขององค์กรนันๆ ในการนํา
หลกัการบริหารจดัการทีดีมาใชใ้นการพฒันาชุมชน 
 

รูปแบบการบริหารจัดการทดีีขององค์การบริหารส่วนตําบลเพอืพฒันาชุมชน 
 รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนใน

พืนทีภาคตะวนัตก เรียกวา่ “WEST BENEFIT Model” สามารถอธิบายรายละเอียดขององคป์ระกอบ
ในแต่ละดา้นไดด้งันี 

      1. ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้ (WE = Wise Executive) 

      2. การพึงพอใจ โปร่งใส เปิดเผย (ST = Satisfied Transparency) 

      3. ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ (B = Best Supporter) 

      4. การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั (E = Education and Learning by Action) 

      5. เครือข่ายการสือสารทีมีประสิทธิผล (NE = Network Communication with 

Effectiveness) 

      6. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (F = Facilitator for Participation) 

      7. การนาํไปปฏิบติัและความรับผดิชอบ (IT =  Implement and Trust) 
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ภาพที 1 รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาค
ตะวนัตก : WEST BENEFIT Model 

รูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันาชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก 

หลกัการ         :  เพือเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน 

วตัถุประสงค ์ :  เพือพฒันาการบริหารจดัการและการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหมี้  
                         ประสิทธิภาพมากยงิขึนและมีการพฒันาอยา่งต่อเนือง 

องค์ประกอบ 

1. WE= Wise Executive  
    (ผูน้าํนกับริหารทีรอบรู้)                   
2. ST = Satisfied Transparency           

     (ความพึงพอใจ โปร่งใส   
     เปิดเผย)                                           
3. B = Best Supporter 

    (ผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศ)                    
4. E= Education  and Learning  by  

    Action                                              

    (การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบติั)      
5. NE = Network Communication  

    with   Effectiveness 

   (เครือข่ายการสือสารทีมี 

   ประสิทธิผล) 
6. F = Facilitator for Participation 
    (การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน) 
7. IT = Implement and Trust 

   (การนาํไปปฏิบติัและความ
รับผิดชอบ) 

ปัจจัยสนับสนุนการพฒันารูปแบบ 
 

การพฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

. ให้มีความรู้ ความเขา้ใจ หลกัการบริหารจดัการทีดี 

2. สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

ประเมินผล/
ถอดบทเรียน 

ผลของการพฒันารูปแบบ 

.คนในชุมชนเกิดจิตอาสา 

. รักและหวงแหนชุมชน 

. เกิดประโยชน์สุขแก่คนในชุมชน 

4. ชุมชนมีความเขม้แขง็มากขึน 
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องค์ประกอบของการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชนในพืนทีภาคตะวนัตก  

 

องค์ประกอบท ี1 ผู้นํานักบริหารทรีอบรู้  
ผูน้าํนักบริหารทีรอบรู้นัน ต้องมีวิสัยทศัน์ทีกวา้งไกล มีคุณธรรม มีความเป็นกลาง 

และ มีความซือสัตย ์เป็นตวัอยา่งทีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นผูน้าํทีมีความรู้ ตลอดจนมีความเขา้ใจ
แนวทางการปฏิบติังาน กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ สามารถทาํงานประสานกบัผูป้ฏิบติังานของ
อบต.ไดเ้ป็นอยา่งดี และ มีความเป็นกนัเองกบัคนในชุมชน เพือให้คนในชุมชน เกิดความไวว้างใจ 
และเห็นความจริงใจของผูน้ํา  และควรให้ความสําคัญในเรืองของการบริการประชาชนโดย
ให้บริการคนในชุมชน อยา่งมีความเท่าเทียมกนั แต่ทงันีตอ้งคาํนึงถึงความสําคญัของเรืองงานเป็น
หลกั จากทีกล่าวมาจะสอดคลอ้งกบัแนวคิดธรรมาภิบาลด้านนิติธรรม และ คุณธรรม ซึงผูน้าํที มี
ความรู้ควรจะปฏิบติัและนาํหลกัการทงั 2 มาใชบ้ริหารงาน 

 
องค์ประกอบท ี2  ความพงึพอใจ โปร่งใส เปิดเผย  
การบริหารงานทังภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความโปร่งใสนันเป็นหลักการทีมี

ความสําคญัเป็นอยา่งยิง  เป็นเรืองทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งคาํนึงถึงและให้ความสําคญัเป็น
หลกัในการบริหารงานเพือให้เกิดประสิทธิภาพ และความพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย สร้างความไวว้างใจ
ซึงกนัและกนัของคนในชุมชนโดยปรับปรุงกลไกการทาํงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลให้มี
ความพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย มีความโปร่งใส  เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมา
ดว้ยภาษาทีเขา้ใจง่าย และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดโ้ดยการปรับปรุงระบบและกลไกการ
ทาํงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารหรือเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดโ้ดยสะดวก ตลอดจนมีกระบวนการตรวจสอบทีมีประสิทธิภาพ มี
การปิดประกาศ ประชาสัมพนัธ์ เสียงตามสาย  รวมถึงการบริหารงานพสัดุและการเงินทีเขม้งวด  
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน หรือสือมวลชน ในการจดัซือจดัจา้ง  

   
 องค์ประกอบท ี3 ผู้สนับสนุนทเีป็นเลศิ 
 คนมีส่วนสําคญัในการพฒันาชุมชน นอกจากจะมีผูน้ําทีมีความรู้แล้ว เจ้าหน้าที/

ผูป้ฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือคนในชุมชน ก็ตอ้งเป็นผูส้นบัสนุนทีเป็นเลิศดว้ย ซึง
รวมแลว้ก็คือคนในชุมชนนนัเองทีจะมีส่วนช่วยพฒันาให้ชุมชนมีความเขม้แข็ง เพราะเป็นคนใน
พืนทีจึงทราบปัญหาและความตอ้งการของชุมชนดีทีสุด  สามารถตอบสนองตามความตอ้งการของ
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คนในชุมชนได ้เตม็ใจทีจะปฏิบติัตามเพือชุมชนของตวัเอง มีความเขา้ใจเป้าหมายและวิสัยทศัน์ของ
องคก์ร มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ เพือนาํความรู้มาพฒันาต่อยอดงาน เวลามีกิจกรรมก็ช่วยกนัทาํ เพราะ
กิจกรรมเหล่านันช่วยส่งเสริมและพฒันาชุมชนให้เจริญมนัคง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนดีขึน  

  องค์ประกอบท ี4  การศึกษาและเรียนรู้เชิงปฏิบัติ  
        องค์การบริหารส่วนตาํบล สามารถเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ คือเป็นการศึกษา
และเรียนรู้เชิงปฏิบติัในการพฒันาชุมชนให้มีความเขม้แข็งและยงัยืน สามารถเลียงตวัเองได้ใน
อนาคต และให้ประชาชนพึงตนเองได ้ซึงการเรียนรู้ประเภทนีมีความสําคญัและเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาคนและพฒันาชุมชน เพราะการเรียนรู้เชิงปฏิบติั  เป็นการเรียนรู้ในลกัษณะของกลุ่มยอ่ย
ทีมีการนาํปัญหาทีชุมชนสนใจและมีผลกระทบต่อชุมชนมาเขา้สู่กระบวนการแก้ปัญหาและการ
พฒันาแนวทางแกปั้ญหา และนาํไปลงมือปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาจริง โดยลกัษณะของการเรียนรู้เชิง
ปฏิบติั เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการทาํงาน เป็นการเรียนรู้โดยการแลกเปลียน
ประสบการณ์กบัผูอื้น และ เป็นการเรียนรู้โดยใหผู้ร่้วมงานวจิารณ์และแนะนาํ 
 

องค์ประกอบท ี5  เครือข่ายการสือสารทมีีประสิทธิผล 

การสือสารเป็นสิงทีทาํใหทุ้กคนเขา้ใจถึงสิงทีองคก์รจะดาํเนินการร่วมกนั การสือสาร
ทีสําคญั ได้แก่  1) สือสารเพือให้ความรู้ความเข้าใจเบืองต้น เช่น ความหมาย ความสําคญั 
องค์ประกอบ 2) สือสารเพือสร้างความเขา้ใจเกียวกบักระบวนการ ขนัตอนในการปฏิบติังาน 
ตลอดจนเครืองมือทีจะใช้ในเรียนรู้   3) สือสารถึงบทบาทหน้าทีของผู ้บริหาร  และ 
ผูป้ฏิบติังาน  และ 4) สือสารเกียวกบัเป้าหมายของการพฒันาชุมชน ตลอดจนอุปสรรค และปัญหาที
อาจจะพบในการพฒันาชุมชน (อรวรรณ  น้อยวฒัน์, 2556) ดงันนั การทาํงานให้มีประสิทธิภาพ
และสําเร็จได้นันตอ้งขึนอยู่กบัการพูดคุยกนัอย่างใกล้ชิดหรือแลกเปลียนความคิดกนั หรือมีการ
สือสารร่วมกนั ระหวา่งผูน้าํชุมชน ขา้ราชการ เจา้หนา้ที คนในชุมชน ตลอดจนหน่วยภาคเอกชน 
และเครือข่ายต่างๆ ถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานภาครัฐมาชุมชน ในรูปแบบของการประชุมหรือ
พูดคุยแบบใกลชิ้ด เป็นการกระตุน้ให้เกิดการทาํกิจกรรมร่วมกนั เพือเสริมสร้างชุมชนให้มีความ
เขม้แข็งและยงัยืนต่อไป เช่น การแจง้ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบังานบริการให้แก่คนในชุมชน การเปิด
โอกาสใหมี้การแลกเปลียนและการแสดงความคิดเห็น 
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องค์ประกอบท ี6  การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  

การพฒันาชุมชนทีจะนาํไปสู่การพฒันาทียงัยนืคือการเปิดโอกาสให้คนในชุมชน และ
องคก์ารต่างๆ ทีอยูใ่น ชุมชน ทอ้งถินเขา้มามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการกาํหนดทิศทางในการ
พัฒนาชุมชน  ร่วมตัดสินใจอนาคตของชุมชน  ร่วมดําเนินกิจกรรมการพัฒนาและร่วมรับ
ผลประโยชน์ทีเกิดขึน  ให้ชุมชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตดัสินใจ ร่วมสร้างความ
เข้าใจในการดาํเนินงาน สร้างการยอมรับ ความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของชุมชน ให้เกิด
ความรู้สึกเป็นเจา้ของ และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานทีตนมีส่วนร่วมกระบวนการพฒันาชุมชน
อย่างเต็มเปียม เกิดความต่อเนือง ส่งผลให้เกิดความสําเร็จของงานพฒันาชุมชนสูง  เช่น การเปิด
โอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมเกียวกบัการดาํเนินงานของอบต. การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมเกียวกบัปัญหาของทอ้งถิน การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการกาํหนด
ขนัตอนการดาํเนินกิจกรรม/โครงการของอบต. การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเกียวกบั
การจดัทาํแผนพฒันาของอบต. การเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการจดัซือ
จดัจา้ง และการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการ
ดาํเนินงานของอบต. 

 
องค์ประกอบท ี7 การนําไปปฏิบัติและความรับผดิชอบ  
การปฏิบติังานโดยมีจุดมุ่งหมายชดัเจนว่าตอ้งทาํประโยชน์เพือประชาชนและสังคม

ในชุมชน รวมถึงการรับผิดชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมาย มีการสร้างความเป็นเจา้ของงานร่วมกบั
คนในชุมชน จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั พบว่าองค์การบริหารส่วนตาํบลมีการมอบหมาย
หน้าทีการทาํงานอย่างชัดเจน กาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานอย่างชัดเจน มีการบริหารจดัการ
ความเสียงในองค์กรทาํงานโดยสนองความตอ้งการและแกปั้ญหาให้ประชาชนและ ตระหนกัใน
สิทธิและหน้าที มีความสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของทอ้งถิน 
และการกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นทีแตกต่างและความกลา้
ทีจะยอมรับต่อผลการกระทาํของตน (สถาบนัพระปกเกลา้, 2552) รวมถึงการปลุกจิตสํานึกดา้น
ต่างๆ เช่น การประหยดั การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นอกจากนี ยงัจดัให้มีระบบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบติังานโดยมีการเชือมโยงกบัระบบแรงจูงใจและระบบการให้โทษอย่างเป็น
รูปธรรม 
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หัวข้อท ี3 
แนวทางการพฒันาชุมชน 

จากการศึกษารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพือพฒันา
ชุมชนในพืนทีตะวนัตก : WEST BENEFIT Model  พบวา่ปัจจยัทีสนบัสนุนพฒันารูปแบบ คือ การ
พฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

. มีความเขา้ใจหลกัการบริหารจดัการทีดีกบัการพฒันาชุมชนอยา่งชดัเจน 
2. สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

ผลของการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือ
พฒันาชุมชนในพืนทีตะวนัตก ทาํใหค้นในชุมชน 

.คนในชุมชนมีจิตอาสามากขึน 

. รักและหวงแหนบา้นเกิด 

. เกิดประโยชน์สุขแก่คนในชุมชน 

4. ชุมชนมีความเขม้แขง็มากขึน 
ซึงสอดคลอ้งกบัแนวทางในการปฏิบติัเพือการพฒันาชุมชน ตอ้งมีการวางแผนทีเป็น

ระบบ เพือให้การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ โดยผลจากการวางแผน คือการจดัทาํแผนพฒันาตาํบล 
ซึงใช้ เ ป็นเครือง มือหรือแนวทางในการปฏิบัติ  หลักสําคัญของ การพัฒนาชุมชน  เ ป็น
กระบวนการพฒันาคนและกลุ่มคนในชุมชนดว้ยวิธีการพฒันาชุมชนเพือให้มีศกัยภาพเพียงพอและ
ผนึกกาํลังกันปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชนตามแผนและโครงการทีร่วมกัน
กาํหนดดว้ยการใชศ้กัยภาพของชุมชนอยา่งเตม็ที  

การศึกษาแนวคิดของงานพฒันาชุมชนเป็นสิงสําคญัและทาํให้นกัพฒันาชุมชนสามารถ
ทาํงานร่วมกบัคนในชุมชนไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  ดงันนั การพฒันาชุมชนให้บรรลุ
เป้าหมายควรมีแนวทาง ดงันี (สนธยา พลศรี,  ; โกวทิย ์พวงงาม, ) 

  .  คน  มีความสําคัญมากทีสุด  การพัฒนาชุมชนเชือมันในศักยภาพหรือพลัง
ความสามารถของคน เพราะการดาํรงอยูห่รือการล่มสลายของชุมชน การพฒันาหรือการเสือมถอย
ของชุมชน ขึนอยู่กบัคนในชุมชนเป็นสําคญั จึงตอ้งให้คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาด้วยการ
พฒันาคนใหศ้กัยภาพในการพฒันาตนเองและชุมชน ร่วมกนัสร้างมาตรฐานในการดาํรงชีวิตหรือมี
คุณภาพชีวติทีดี มีความพร้อมทีจะพฒันาชุมชนของตนเอง 
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. การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นหวัใจของงานพฒันาชุมชน การพฒันาชุมชนเป็น
การให้คนในชุมชนไดเ้ขา้ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติังาน ร่วมประเมินผลและ
ร่วมรับผลประโยชน์ทีเกิดขึน 

 . การพึงตนเองของชุมชน จากความเชือในศกัยภาพและพลงัความสามารถของชุมชน
แนวคิดของการพฒันาชุมชนจึงเชือมนัวา่การเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนและชุมชน
นนั ทาํให้คนสามารถทีจะพฒันาชุมชนไดด้ว้ยตนเอง สามารถสร้างชุมชนให้มีความเขม้แข็งและ
พึงตนเองได ้

 . การใชท้รัพยากรในชุมชน ผลประโยชน์ในการพฒันาชุมชนใดยอ่มเกิดขึนแก่ชุมชน
นัน ดังนันจึงต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ ของชุมชน เช่น คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ ทุนทางสังคม และ
ทรัพยากรต่างๆ ไม่พงึพาชุมชนอืนๆ ในการพฒันาชุมชนของตนเอง 

 . การริเริมของประชาชนในชุมชน การพฒันาชุมชนตอ้งเกิดจากความตอ้งการทีแทจ้ริง
ของประชาชนในชุมชน โดยประชาชนเป็นผูริ้เริมในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา จดัทาํแผนและ
โครงการไม่ใช่ถูกกาํหนดโดยบุคคลหรือหน่วยงานนอกชุมชน 

  . ขีดความสามารถของชุมชนและรัฐบาล การพฒันาชุมชนมุ่งเน้นให้ดาํเนินการโดย
คนและทรัพยากรในชุมชนเป็นสําคญั เพราะรัฐบาลมีขีดความสามารถจาํกัดทงัด้านบุคลากร 
งบประมาณและระบบการบริหาร ส่วนชุมชนมีขีดจาํกัดในเรืองความไม่พร้อมของคนและ
ทรัพยากรทีใช้ในการพฒันาไม่เพียงพอ ดังนัน การดาํเนินงานพฒันาชุมชนจึงตอ้งคาํนึงถึงขีด
ความสามารถของชุมชนและรัฐบาล 

 . การร่วมมือกนัระหว่างรัฐกบัประชาชน การพฒันาชุมชนจะประสบความสําเร็จได้
ตอ้งเกิดจากการการร่วมมือกนัระหวา่งรัฐบาลกบัประชาชน ไม่ปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึงรับผิดชอบ
เพียงฝ่ายเดียว 

 . การพฒันาแบบบูรณาการ การพฒันาชุมชน ตอ้งดาํเนินการไปพร้อมๆ กนั หลายๆ 
ดา้น จะมุ่งเพียงดา้นใดดา้นหนึงไม่ไดเ้พราะกิจกรรมการในการการพฒันาชุมชนมีหลายกิจกรรม 
การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ตอ้งสอดคลอ้งและเป็นแนวทางเดียวกนัเพือประหยดัแรงงาน งบประมาณ
และเวลาทีใช ้

. ความสมดุลในการพฒันา การพฒันาชุมชนตอ้งดาํเนินการไปพร้อมกนัทุกดา้น ไม่มุ่ง
เรืองใดเรืองหนึงโดยเฉพาะ เพราะทุกกิจกรรมมีการเกียวขอ้งกนัอยา่งใกลชิ้ดจึงตอ้งคาํนึงถึงความ
สมดุลในการพฒันา เช่น ความสมดุลระหวา่งการพฒันาคนกบัสิงแวดลอ้ม ความสมดุลระหวา่งการ
พฒันาวตัถุกบัการพฒันาจิตใจของคน 
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.  การพฒันาทียงัยนื การพฒันาชุมชนเป็นการศึกษาภาคชีวติ คือ มีลกัษณะเป็นการให้
การศึกษาแก่ประชาชนทุกเพศทุกวยัอยา่งต่อเนืองกนัไปตลอดชีวติ  
 สรุปไดว้า่ การพฒันาชุมชนจะประสบความสาํเร็จอยา่งเต็มทีได ้ถา้รัฐบาลมีความพร้อม
และใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงั มีนโยบายและการวางแผนทุกระดบัตงัแต่ระดบัประเทศถึงระดบั
ทอ้งถิน โดยการบริหารงานในทุกระดบั จะตอ้งมีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพอย่างแทจ้ริง 
รวมถึงการสนับสนุนให้องค์กรของภาคเอกชน องค์การอาสาสมคัรต่างๆ ทงัในระดับท้องถิน 
ระดบัชาติ และนานาชาติ ได้เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา ดงันัน ควรมีการวางแผนให้เกิดการ
พฒันาพร้อมๆ กนั ทงัในระดบัทอ้งถิน และระดบัชาติ หรือระดบัประเทศ  
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สังคมแห่งชาติ ฉบับที . กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. 
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สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน.  ( ).  คู่มือการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมทีดี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมทีดี พ.ศ. .  กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการขา้ราชการพล
เรือน. 

_________. (2546).  คู่มือคําอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. . กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน. 

อรพินทร์ สพโชคชยั และคณะ. (2543).  “อบต. ทีมีธรรมาภิบาล: การวางรากฐานตา้นทุจริต.” งาน
สัมมนาวิชาการประจาํปี 2543 ของสถาบนัวิจยัเพือการพฒันาประเทศไทย เรืองสังคม
โปร่งใสไร้ทุจริต ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี จอมเทียน ชลบุรี 18-19 พฤศจิกายน 

2543. 
อรวรรณ น้อยวฒัน์. (2556). “กระบวนการบริหารจดัการการเปลียนแปลงกบัการจดัการความรู้”. 

จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพออนไลน์. สาขาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ฉบบัที 4. 
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ภาคผนวก จ 

รายชือผูเ้ขา้รับการอบรมและการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ 
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รายชือผูเ้ขา้ร่วมการจดัอบรมและการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้และเสวนา องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
งิวราย  ตาํบลงิวราย  อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

รายชือ ตาํแหน่ง 

1.นายสมชัชา  ทองสิมา นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
2.นายสุรศกัดิ  พรหมสมบติั  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

3.นางสิริลกัษณ์  อินเสือ รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

4.นายวรวทิย ์ พลชยั สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหมู่ 1 

5.นายมณเฑียร  นามขาล สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหมู่ 4 

6.นายเทพรัตน์  รอดเหตุภยั  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหมู่ 3 

7.นายมานะ  สมคัรกิจ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

8.นางสาวกิงแกว้  ปานกลินพุฒ ผูช่้วยบุคลากร 

9.นางสาวอรัญญา  แกว้ศรี   นกัวชิาการการเงินและบญัชี 

10.นางสาวจิราวรรณ  พองสุกรัก พนกังานทวัไป 

11.นางสาวอรุณี  คล่องรักสัตย ์ พนกังานทวัไป 

12.นางสาวสมปอง  อยูส่าํราญ พนกังานทวัไป 

13.นางสาวนาํผงึ  เทียงพนูวงศ ์ ผูช่้วยนกัพฒันาชุมชน 

14.นางวรนุช ทองสิมา เลขานายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

15.นางสาวฐานิยา  คงวจิิตร นกัวชิาการคลงั 

16.นางลาํใย  เทพโพธิจอ้ย พนกังาน 

17.นางสาวเพญ็ศรี พุกประสงค ์ แม่บา้น 

18.นายพฒันาพงษ ์ นาตรีชน หวัหนา้ส่วนโยธา 
19.นางเสวย  เกษมลาบ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

20.นายประศาสน์  เทียงสมพงษ ์ คนงานทวัไป 

21.นายประสูตร  พลัภานุสร สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหมู่ 2 

22.นายสรายทุธ  คุณวนิช พนกังานขบัรถ 
23.นายกาํพล  เทศนาบูรณ์ พนกังานทวัไป 

24.นายพรชยั  เทศนาบูรณ์ พนกังานจดมาตรวดันาํ 
25.นางอิสรีย ์ พิมลจิรบูรณ์ แพทยป์ระจาํตาํบล 
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบลงิวราย  ตาํบลงิวราย  อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

รายชือ ตาํแหน่ง 

26.นางสาวสัณห์สินี  คชศิลา  พนกังานทวัไป 
27.นายเอกระว ี สมบูรณ์ทรัพย ์ นิติกร 
28.นางสาววนัเพญ็  มูลชนัพนัธ์ พนกังานธุรการ 
29.นางณฐัณิชา  อนุนุกรม ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
30.นายวชิา  ผานาค พนกังานทวัไป 
31.นายอรรถพล  เลิศงามเอียม พนกังานทวัไป 
32.นางสาวศิริมา  คุม้สืบสาย หวัหนา้สาํนกัปลดั 
33.นางอารีรัตน์  จนัทร์แสง ผูอ้าํนวยการกองคลงั 
34.นายจรูญ  นนทท์องพลู พนกังานทวัไป 
35.นายปรีชา  เอียงอาริช พนกังานทวัไป 

36.นายพรชยั  เพียนโป้ย คนงานทวัไป 

37.นางสะอาด  เอียมเปียม พนกังาน 

38.นายภิภพ  นาคโปร่ง นกัสาธารณสุข 

39.นายไพโรจน์  ศรีมูล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

40.นายสุรพล  ทองสิมา ทีปรึกษา 
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ภาคผนวก ฉ 

หนงัสือขอเชิญเป็นผูเ้ชียวชาญรับรองรูปแบบงานวจิยั  
หนงัสือขอทดลองเครืองมือวิจยั 

หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 22   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000                          
 

6  มกราคม  2558 
 

เรื่อง   ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญรับรองรูปแบบงานวิจัย 

เรียน   รองศาสตราจารย ดร. เพ็ญศรี ฉิรินัง 

ดวย นางสาววรานิษฐ ลําใย นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาชุมชนขององคการ
บริหารสวนตําบลในพ้ืนที่ภาคตะวันตก”  มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทานในฐานะผูเชี่ยวชาญ
รับรองรูปแบบงานวิจัย เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทาน โปรดเปนผูเชี่ยวชาญรับรองรูปแบบฯ ใหแกนักศึกษา
ดังกลาวดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง     

                                         ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ   ไพวิทยศิริธรรม) 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 

รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย   
นครปฐม โทร 090-1975140, 081-4429794, 0-3421-8788 ตอ 11 

 

ปณิธานของบณัฑิตวทิยาลยั “มุ่งส่งเสริม สนับสนนุ เพอืพฒันาคณุภาพบัณฑิตศึกษา” 
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 23       บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000                      

 
6  มกราคม  2558 

 

เรื่อง   ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญรับรองรูปแบบงานวิจัย 

เรียน   รองศาสตราจารย ดร. พรรณธิดา เหลาพวงศักดิ์ 

ดวย นางสาววรานิษฐ ลําใย นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาชุมชนขององคการ
บริหารสวนตําบลในพ้ืนที่ภาคตะวันตก”  มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทานในฐานะผูเชี่ยวชาญ
รับรองรูปแบบงานวิจัย เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทาน โปรดเปนผูเชี่ยวชาญรับรองรูปแบบฯ ใหแกนักศึกษา
ดังกลาวดวย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง 

                                                  ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ   ไพวิทยศิริธรรม) 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 

รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                      

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย   
นครปฐม โทร 090-1975140, 081-4429794, 0-3421-8788 ตอ 11 
 

ปณิธานของบณัฑิตวทิยาลยั “มุ่งส่งเสริม สนับสนนุ เพอืพฒันาคณุภาพบัณฑิตศึกษา” 
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 24       บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000                      
 

6 มกราคม 2558 
 

เรื่อง   ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญรับรองรูปแบบงานวิจัย 

เรียน   อาจารย ดร.สมศักดิ์  อมรสิริพงศ 

ดวย นางสาววรานิษฐ ลําใย นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาชุมชนขององคการ
บริหารสวนตําบลในพ้ืนที่ภาคตะวันตก”  มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทานในฐานะผูเชี่ยวชาญ
รับรองรูปแบบงานวิจัย เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทาน โปรดเปนผูเชี่ยวชาญรับรองรูปแบบฯ ใหแกนักศึกษา
ดังกลาวดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง 

                                                                 ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ   ไพวิทยศิริธรรม) 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 

รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  

                                     

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย   
นครปฐม โทร 090-1975140, 081-4429794, 0-3421-8788 ตอ 11 

 

ปณิธานของบณัฑิตวทิยาลยั “มุ่งส่งเสริม สนับสนนุ เพอืพฒันาคณุภาพบัณฑิตศึกษา” 
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 25       บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000                      
 

6 มกราคม 2558 
 

เรื่อง   ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญรับรองรูปแบบงานวิจัย 

เรียน   อาจารย ดร.สมชาย ลกัขณานุรักษ 

ดวย นางสาววรานิษฐ ลําใย นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลั งทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาชุมชนขององคการ
บริหารสวนตําบลในพ้ืนที่ภาคตะวันตก”  มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทานในฐานะผูเชี่ยวชาญ
รับรองรูปแบบงานวิจัย เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทาน โปรดเปนผูเชี่ยวชาญรับรองรูปแบบฯ ใหแกนักศึกษา
ดังกลาวดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง 

                    

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ   ไพวิทยศิริธรรม) 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 

รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  
                                      
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย   
นครปฐม โทร 090-1975140, 081-4429794, 0-3421-8788 ตอ 11 

 

ปณิธานของบณัฑิตวทิยาลยั “มุ่งส่งเสริม สนับสนนุ เพอืพฒันาคณุภาพบัณฑิตศึกษา” 
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 บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร.ภายใน 22530 
ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 26  วันที่  6  มกราคม  2558 
เรื่อง   ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญรับรองรูปแบบงานวิจัย 

เรียน   อาจารย ดร. ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ 

ดวย นางสาววรานิษฐ ลําใย นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาชุมชนขององคการ
บริหารสวนตําบลในพ้ืนที่ภาคตะวันตก”  มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทานในฐานะผูเชี่ยวชาญ
รับรองรูปแบบงานวิจัย เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทาน โปรดเปนผูเชี่ยวชาญรับรองรูปแบบฯ ใหแกนักศึกษา
ดังกลาวดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะหตามท่ีเรียนมาขางตนนี้ จักขอบพระคุณยิ่ง     

 

                

                           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ   ไพวิทยศิริธรรม) 
                          รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 

                        รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 27      บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000                       

 
6  มกราคม  2558 

 

เรื่อง   ขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย 

ดวย นางสาววรานิษฐ ลําใย นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาชุมชนขององคการ
บริหารสวนตําบลในพ้ืนที่ภาคตะวันตก”  มีความประสงคจะขอขอทดลองเครื่องมือวิจัยกับเจาหนาท่ี
องคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลงิ้วราย ในชวงเดือนมกราคม 
2558 เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความ
อนุเคราะหจากทาน โปรดอนุญาตใหแกนักศึกษาดังกลาวไดทดลองเคร่ืองมือวิจัยดวย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง 

                    

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ   ไพวิทยศิริธรรม) 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 

รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                       

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย   
นครปฐม โทร 090-1975140, 081-4429794, 0-342 
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 9527      บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000                       
 

4  ธันวาคม  2555 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม จังหวัดนครปฐม 

ดวย นางสาววรานิษฐ ลําใย นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาชุมชนขององคการ
บริหารสวนตําบลในพ้ืนที่ภาคตะวันตก”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูบริหาร 
พนักงานเจาหนาที่  กลุมผูนําชุมชน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล กลุมคณะกรรมการหมูบาน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน คณะกรรมการประชาคม
หมูบานและประชาคมตําบล และกลุมประชาชนในพ้ืนที่ ไดแก ครู พระ ปราชญชาวบาน  และ
ผูสูงอายุ เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอ
ความอนุเคราะหจากทาน โปรดแจงกลุมผูบริหาร และบุคลากรท่ีเกี่ยวของทราบ เพ่ือขอความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง 

                                ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ   ไพวิทยศิริธรรม) 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 

รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  

 

                                   

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย   
โทร 090-1975140, 081-4429794, 0-3421-8788 ตอ 11 
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 9528     บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000                       
 

4  ธันวาคม  2555 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลรั้วใหญ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ดวย นางสาววรานิษฐ ลําใย นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาชุมชนขององคการ
บริหารสวนตําบลในพ้ืนที่ภาคตะวันตก”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูบริหาร 
พนักงานเจาหนาที่  กลุมผูนําชุมชน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล กลุ มคณะกรรมการหมูบาน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน คณะกรรมการประชาคม
หมูบานและประชาคมตําบล และกลุมประชาชนในพ้ืนท่ีไดแก ครู พระ ปราชญชาวบาน  และ
ผูสูงอายุ เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิ ลปากร จึงขอ
ความอนุเคราะหจากทาน โปรดแจงกลุมผูบริหาร และบุคลากรท่ีเกี่ยวของทราบ เพ่ือขอความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง 
                    

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ   ไพวิทยศิริธรรม) 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 

รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
            

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย   
โทร 090-1975140, 081-4429794, 0-3421-8788 ตอ 11 
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 9529     บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000                       
 

4  ธันวาคม  2555 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองออ จังหวัดราชบุรี 

ดวย นางสาววรานิษฐ ลําใย นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาชุมชนขององคการ
บริหารสวนตําบลในพ้ืนที่ภาคตะวันตก”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูบริหาร 
พนักงานเจาหนาที่  กลุมผูนําชุมชน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล กลุมคณะกรรมการหมูบาน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน คณะกรรมการประชาคม
หมูบานและประชาคมตําบล และกลุมประชาชนในพ้ืนที่ไดแก ครู พระ ปราชญชาวบาน  และ
ผูสูงอายุ เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอ
ความอนุเคราะหจากทาน โปรดแจงกลุมผูบริหาร และบุคลากรท่ีเกี่ยวของทราบ เพ่ือขอความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง 
                    

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ   ไพวิทยศิริธรรม) 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 

รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  
 
                                      
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย   
โทร 090-1975140, 081-4429794, 0-3421-8788 ตอ 11 
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 9530      บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000                       
 

4  ธันวาคม  2555 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไผ จังหวัดกาญจนบุรี 

ดวย นางสาววรานิษฐ ลําใย นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาชุมชนขององคการ
บริหารสวนตําบลในพ้ืนที่ภาคตะวันตก”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูบริหาร 
พนักงานเจาหนาที่  กลุมผูนําชุมชน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล กลุมคณะกรรมการหมูบาน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน คณะกรรมการประชาคม
หมูบานและประชาคมตําบล และกลุมประชาชนในพ้ืนท่ีไดแก ครู พระ ปราชญชาวบาน  และ
ผูสูงอายุ เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอ
ความอนุเคราะหจากทาน โปรดแจงกลุมผูบริหาร และบุคลากรท่ีเกี่ยวของทราบ เพ่ือขอความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง 
                    

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ   ไพวิทยศิริธรรม) 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 

รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  
 
                                      
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย   
โทร 090-1975140, 081-4429794, 0-3421-8788 ตอ 11 
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ประวตัิผู้วจัิย 

ชือ – สกุล   นางสาววรานิษฐ ์ ลาํใย 
ทีอยู ่    211 ซอยลานทอง ถนนบางแวก แขวงบางไผ ่เขตบางแค กรุงเทพฯ 
ทีทาํงาน    ศูนยว์จิยัปัญหาสุรา (ศวส.) 
ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2532   สาํเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงินการธนาคาร 
    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
พ.ศ. 2540   สาํเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงินการธนาคาร 
    มหาวทิยาลยัสยาม 
พ.ศ. 2546   สาํเร็จการศึกษานิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2557   สาํเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพฒันศึกษา 
    มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ประวติัการทาํงาน 
พ.ศ. 2533-2548  ผูช่้วยผูจ้ดัการธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาอรุณอมรินทร์ 
พ.ศ. 2548-2553  ผูจ้ดัการศูนยว์จิยัปัญหาสุรา 
พ.ศ. 2553-2555  หวัหนา้ฝ่ายโครงการนปร. / หวัหนา้ส่วนบริหารสาํนกังาน 

สถาบนัส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี 
พ.ศ. 2555-2556  มูลนิธิศูนยก์ารเรียนรู้และสันทนาการชุมชน 
พ.ศ. 2556-ปัจจุบนั  นกัวชิาการสุรา ศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา 
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