
 

150 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2561 

 

Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผดิชอบขององค์การที่มีชุมชนเป็นฐานในเทศบาลต าบล

หนองบัวระเหว 

Local Governance of Local Government to Support the 
Participation of Organizations That have a Shared Responsibility in 

Community-Based Nongbuarawe Subdistrict Municipality 
 

วัฒนา  นนทชิต1  
nontachit@gmail.com 

  
บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาทการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีของเทศบาล
ต าบลหนองบัวระเหวด้านการบริหารจัดการที่ดีแบบตอบสนอง แบบมีความรับผิดชอบ และแบบพร้อม
รับการตรวจสอบ 2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบขององค์การที่มีชุมชนเป็นฐานใน
เทศบาลต าบลหนองบัวระเหวด้านการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้แทน  ในการร่วมตัดสินใจ ในการร่วม
รับภาระหรือค่าใช้จ่ายและร่วมในการ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับกิจการสาธารณะ 3) เพื่อศึกษาว่า
การมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบขององค์การที่มีชุมชนเป็นฐานมีส่วนสนับสนุนบทบาทการบริหาร
จัดการท้องถิ่นที่ดีของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวอย่างไร 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ พื้นที่ศึกษาคือ เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ ศึกษาผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า รองหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจน
หัวหน้ากลุ่มอาชีพ กลุ่มกองทุน และกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ทั้งสิ้น 451 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลค านวณ
สถิติหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
(Canonical Correlation)  

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต   
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 ผลการศึกษา พบว่า 1) การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ด้าน
การบริหารจัดการที่ดีแบบตอบสนอง แบบมีความรับผิดชอบ และแบบพร้อมรับการตรวจสอบ อยู่ใน
ระดับมาก 2) การมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว
อยู่ในระดับมากทุกด้าน และ3) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า การมีส่วนร่วมแบบร่วมกัน
รับผิดชอบขององค์การที่มีชุมชนเป็นฐาน ด้านการติดตามประเมินผล และรับภาระหรือค่าใช้จ่ายในการ
จัดท ากิจกรรมสาธารณะมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว   
ค าส าคัญ:  การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี  การมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบ  องค์การที่มีชุมชนเป็นฐาน 
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Abstract 
  The objective of this study were 1) to study the role of the local governance of 
Nongbuarawe Subdistrict Municipality in terms of local governance and response with 
responsibility and a prompt to check 2) to study the involvement of organizations that 
have a shared responsibility in the community-based participation in the election of 
representatives in a joint decision of sharing the burden or expense and participate in 
monitoring and evaluation on public affairs 3) to study the involvement of organizations 
that have a shared responsibility to contribute to the community as a local governance 
of Nongbuarawe Subdistrict Municipality    

This study used quantitative research approaches. The study area is 
Nongbuarawe Subdistrict Municipality Chaiyaphum Province Municipal Education 
Management Alderman Head or Deputy Head of government and chief among 
professional groups, funds and volunteers of all 451 samples analyzed by statistical 
calculations of mean, standard deviation and testing the Canonical Correlation. 

The results revealed that 1) local governance of  Nongbuarawe Subdistrict 
Municipality in terms of local governance and response with responsibility and a prompt 
to check  was at a high level 2) participation of organizations that have a shared 
responsibility in community-based  of  Nongbuarawe  was at a high level   and 3) the 
test results were found.   that the participation of organizations that have a shared 
responsibility in community-based  in participate in monitoring and evaluation on public 
affairs and sharing the burden or expense  relationship with  the local governance of   
Nongbuarawe Subdistrict Municipality. 
Keywords: local governance, participation and shared responsibility, a community-based 
organization. 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในสถานการณ์ปัจจุบันแม้ว่ารัฐธรรมนูญ
จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในทางการเมืองและการบริหารของรัฐทั้งใน

ระดับชาติและระดับท้องถิ่นอย่างกว้างขวางก็
ตาม แต่บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
ปรากฏเป็นรูปธรรมยังไม่เด่นชัดนัก ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากการขาดความเข้าใจที่ถูกต้องและ
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ความเข้าใจไม่ตรงกันของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมถึ งประชาชนเอง  ถึ งความหมายและ
ประโยชน์ของค าว่า การมีส่วนร่วมแบบร่วมกัน
รับผิดชอบของประชาชน ซึ่งเป็นหลักการที่มี
ความหมายเฉพาะในการศึกษาครั้งนี้ประเด็น
ส าคัญอยู่ที่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมี
บทบาทการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี โดยมี
พลเมืองเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบของภาคประชาสังคม
อย่างไร และกลุ่มองค์การที่มีชุมชนเป็นฐานจะ
เข้ามีส่วนร่วมอย่างมีความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการกิจกรรมสาธารณะอย่างไร  
ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลาย
ระดับและหลายกิจกรรมสาธารณะที่แตกต่างไป
ตามแต่ละพื้นที่   

กล่าวได้ว่าภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ต่อเนื่อง
จนถึ งรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กร ไทย 
พุทธศักราช 2550 ได้มีหลักการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีความ
รับผิดชอบร่วมกัน (เกียรติขจร วัจนะ, 2550, น. 
1) แต่ในความเป็นจริงแล้วในภาคปฏิบัติไม่ทราบ
ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดให้ประชาชน
มีโอกาสเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใน
ท้องถิ่นอย่างมีความรับผิดชอบร่วมกันหรือไม่   
เนื่องจากได้ยึดหลักการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี
ในรูปแบบการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานบริการท้องถิ่น การจะสร้างการมี

ส่วนร่วมที่เหมาะสมจะต้องทราบว่าบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นที่ดีนั้นได้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้
ประชาชน เข้ า มามี ส่ วน ร่ วมแบบร่ ว ม กั น
รับผิดชอบในการปกครองท้องถิ่นมากน้อย
เพียงใด และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมบริการ
ท้องถิ่นแบบใด ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาบทบาทใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบของกลุ่มองค์การ
ที่มีชุมชนเป็นฐานในการบริการท้องถิ่น เพื่อน า
ผลไปใช้ในการปรับปรุงการท างาน  และเป็น
แนวทางในการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมแบบ
ร่วมกันรับผิดชอบของประชาชนในการบริการ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
 จนสู่การตั้งค าถามการศึกษาไว้ว่า “การ
มีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบขององค์การที่มี
ชุมชนเป็นฐานมีส่วนสนับสนุนบทบาทการบริหาร
จัดการท้องถิ่นที่ดีของเทศบาลต าบลหนองบัวระ
เหว หรือไม่อย่างไร” ที่สามารถน ามาปรับใช้
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ตาม
แนวคิดของการสร้างระบบธรรมาภิบาล ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยดังกล่าว  มีผลกระทบต่อ
ระบบบริหารงานภาครัฐ การกระจายอ านาจไปสู่
ท้องถิ่น และการสนับสนุนบทบาทของภาค
ประชาสังคมซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบบริหาร
จัดการท้องถิ่นให้มีลักษณะของระบบบริหาร
จัดการท้องถิ่นที่ดีอย่างแท้จริง 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาบทบาทการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นที่ดีของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวใน
ด้านการบริหารจัดการที่ดีแบบตอบสนอง  แบบ
มีความรับผิดชอบ และแบบพร้อมรับการ
ตรวจสอบ 
 2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมแบบร่วมกัน
รับผิดชอบขององค์การที่มีชุมชนเป็นฐานในด้าน
การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้แทน ในการร่วม
ตัดสินใจ ในการร่วมรับภาระหรือค่าใช้จ่ายและ
ร่วมในการ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ
กิจการสาธารณะ 
 3. เพื่อศึกษาว่าการมีส่วนร่วมแบบ
ร่วมกันรับผิดชอบขององค์การที่มีชุมชนเป็นฐาน
มีส่ วนสนับสนุนบทบาทการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นที่ดีของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว  
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้ศึกษาได้ท าการทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบและ
การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง มีลักษณะเป็นองค์รวม ซึ่งมีการก าหนด
ประเด็นการน าเสนอ ดังนี้ 
 1. แนวความคิดการมีส่วนร่วมแบบ
ร่วมกันรับผิดชอบ 
 หลั กการหรื อ อุดมการณ์ ของกา ร
ปกครองท้องถิ่นคือ การปกครองตนเองของ
พลเมืองในชุมชนการปกครองตนเองของชุมชน

อาจมีได้หลายรูปแบบ เช่น การปกครองตนเอง
ของชนเผ่าแบบดั้งเดิมที่มีหัวหน้าหรือผู้น าชุมชน
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นผู้ปกครอง และการ
ปกครองตนเองของชุมชนแบบประชาธิปไตยยุค
ใหม่ ดังเช่นที่ยึดถือกันในประเทศไทยเราใน
ปัจจุบัน เป็นต้น หลักการหรืออุดมการณ์การ
ปกครองท้องถิ่นแบบประชาธิปไตยนั้นตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการให้ประชาชนพลเมืองในชุมชน
ร่วมกันรับผิดชอบการด าเนินกิจการสาธารณะ
ของชุมชน (Local Public Affairs) ซึ่งเรียกว่า
หลัก  “ความรับผิดชอบร่วมกันของพลเมือง”  
หรื อที่ ภ าษ า อั งกฤษ เ รี ยก ว่ า  “Collective 
Responsibility”  (Arendt, Hannah, 1987) ซึ่ง
มาจากหลักการประชาธิปไตยแบบสมาคมแบบ
ดั้งเดิมที่เรียกว่า  “Club-Like Local Politics” 

จรัส สุวรรณมาลา ได้ให้ความหมาย
ของ หลักความรับผิดชอบร่วมกันของพลเมือง
ที่ว่านี้คือที่มาของหลักการมีส่วนร่วมของพลเมือง
ในการปกครองท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของ
พลเมืองในการปกครองท้องถิ่นที่ถูกต้องตาม
อุดมการณ์ของการปกครองตนเอง  หรืออาจจะ
เรียกว่าเป็นการมีส่วนร่วมแบบสร้างสรรค์นั้น   
เป็นการมีส่วนร่วมที่มีพื้นฐานมาจากความ
รับผิดชอบร่วมกัน เรียกว่า “Participation with 
Collective Responsibility” กา รมี ส่ ว น ร่ ว ม
ที่ว่านี้เป็นพฤติกรรมกลุ่มของผู้คนในชุมชนที่
ร่วมกันคิดและตัดสินใจเพื่อแสวงหาประโยชน์อัน
เป็ นสาธา รณะ  ( Public Interests) ร่ วมกั น   
(จรัส สุวรรณมาลา, 2547, น. 2)   
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    การมีส่ วนร่วมของพลเมืองในการ
ปกครองท้องถิ่นเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการ
พัฒนาการปกครองท้องถิ่น  องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในฐานะเป็น “ตัวแสดง” หลักในการ
ปกครองท้องถิ่นจึงควรมีบทบาทอย่างส าคัญใน
การบริหารจัดการที่ดีในการผลักดันให้เกิดการมี
ส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ของพลเมืองในการด าเนิน
กิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น บทบาท
การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ จะส่งผลให้สมาชิก
ในสั งคมหรือในท้องถิ่ น  มีความสนใจทาง
การเมือง โดยเฉพาะการสนใจในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบในการปกครอง
ท้องถิ่น ได้แก่ มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้แทนมา
ท าหน้าที่เกี่ยวกับกิจการสาธารณะ การมีส่วน
ร่วมตัดสินใจท ากิจการสาธารณะ การมีส่วนร่วม
ในการรับภาระหรือค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณะ  
และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลในกิจการสาธารณะ โดยจะแสดงออก
ทางพฤติกรรมและท่าทีที่ส่งผลต่อความรู้สึกต่อ
ระบบการปกครองท้องถิ่น   

   ดังนั้น ในการศึกษาการมีส่วนร่วม
แบบร่วมกันรับผิดชอบของกลุ่มองค์กรที่มีชุมชน
เป็นฐานครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงได้น าองค์ประกอบ
ดังกล่าวมาเป็นตัวแปรต้นในการศึกษาครั้งนี้   
ได้แก ่  

1) การมีส่ วนร่วมในการเลือกตั้ ง
ผู้แทนมาท ากิจการสาธารณะ การเลือกตั้งเป็น
ประเด็นส าคัญของการเข้ามีส่วนร่วมทางการ

เมืองของการปกครองท้องถิ่น การมีส่วนร่วมใน
การเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่นนั้น แบ่งออกเป็น 3 
ระยะ คือ ก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการเลือกตั้ง 
และหลังการเลือกตั้ง (สถาบันพระปกเกล้า, 
2545, น. 19-20)   
    2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท า
กิจการสาธารณะ  โดยใ ห้ประชาชนเป็นผู้
ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดย
ช่องทางที่สามารถให้ประชาชนได้ เข้าร่วม
กระบวนการตัดสินใจโดยการเข้าร่วมประชุม 
การแสดงความคิดเห็น ในกิจการงานสาธารณ
ของท้องถิ่น (วิพุธ อ่องสกุล, 2551, น. 11) 

3) การมีส่วนร่วมในการรับภาระหรือ
ค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณะ  หมายถึง  คนใน
ชุมชนร่วมกันคิดและก าหนดว่าจะช่วยกันแบก
รับภาระหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการจัดท า
กิจการสาธารณะของชุมชนตามที่ได้ตกลงกันไว้
อย่างไร เช่น จะใช้วิธีเก็บภาษี หรือเก็บค่าบริการ  
หรือช่วยกันออกแรงงาน ที่ดิน ทรัพย์สิน วัสดุ 
ฯลฯ อย่างไร ใครจะรับภาระมากน้อยต่างกัน
อย่างไรจึงจะเป็นธรรมและยอมรับร่วมกันได้ เมื่อ
ตกลงกันแล้ว พลเมืองทุกคนก็รับผิดชอบร่วมกัน 
ใครไม่ให้ความร่วมมือก็ต้องใช้อ านาจมหาชน
แทรกแซง หรือบังคับให้ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
(จรัส สุวรรณมาลา, 2547, น.  10-11) 

4) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลในกิจการสาธารณะ  
เป็นขั้ นตอนที่ ประชาชนมีส่ วนร่ วมในการ
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ประเมินว่า กิจกรรม หรือการพัฒนาที่ได้กระท า
ไปนั้นมีความเหมาะสม  ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงใด โดยการค้นคว้าหาข้อดี และ
ข้อบกพร่อง เพื่อจะได้น ามาปรับปรุงแก้ไขและ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานต่อไป ในการ
ประเมินผลนั้น อาจประเมินในรูปของการ
ประเมินย่อย (Formative Evaluation) เป็นการ
ประเมินความก้าวหน้าเป็นระยะๆ หรือกระท าใน
รูปของการประเมินรวม (Summative Evaluation) ซึ่ง
เป็นการประเมินสรุปรวบยอด (บุญทิพย์ แก้ว
เนื้ออ่อน, 2548, น. 16) 
 2. การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี   
 การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี เป็น
แนวความคิดในการจัดระบบการบริหารจัดการ
ในท้องถิ่นที่ได้รับอิทธิพลจากองค์กรระหว่าง
ประเทศที่เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ
ที่ก าลังพัฒนา โดยองค์กรเหล่านี้พบว่า ปัจจัย
ด้านการบริหารจะมีผลต่อการสร้างความโปร่งใส 
( Transparency) แ ล ะ ค ว า ม พ ร้ อ ม รั บ ผิ ด 
( Accountability) ข อ ง รั ฐ  น อก จ า ก นี้ ก า ร
ก่อให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ให้
ประชาชนมารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน (Social 
Movement) จะช่วยผลักดันให้นโยบายของรัฐ
เกิดการเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ก่อให้ประโยชน์
ต่อประชาชนส่วนใหญ่มากยิ่งขึ้น 

การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีเป็นการ
บริหารจัดการท้องถิ่นที่ประกอบกันขึ้นจาก
แนวคิดของการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governance) มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 

(Hood, 1991 , p. 3 ; Manning and Parison, 
2004 , pp. 6-10)  คือ 1) เพื่อเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายของรัฐที่มีเป็นจ านวนมากเนื่องจาก
โครงสร้างทางการบริหารที่ใหญ่  และจ านวน
บุคลากรที่ ม าก  2 )  เป็นการปรับปรุ งการ
ด าเนินงานของรัฐให้มีลักษณะเป็นรัฐวิสาหกิจ  
หรือกึ่งรัฐวิสาหกิจ  ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการการ
บริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3) เป็นการปรับปรุง
ระบบอัตโนมัติ  กล่าวคือ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการบริหารงาน
ภาครัฐและการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน  
4) เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบการว่าจ้างบคุลากร
ภาครัฐ ใ ห้มีความ เหมาะสมสอดคล้ องกับ
ความสามารถ ความรู้ และความช านาญ และ 5)  
เพื่ อพัฒนาการจัดการภาครัฐ การก าหนด
นโยบาย การตัดสินใจ และการร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืนในการด าเนินกิจการภาครัฐ  และ
ประชาสังคม (Civil Society) โดยทั้ งนี้  การ
บริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีจะเป็นปัจจัยส าคัญที่น า 
ไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีลักษณะของการ
บริหารงานแนวใหม่และการส่งเสริมประชาสังคม
เข้ามามีส่วนร่วม ส าหรับการปฏิรูปองค์การ
บริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีต้องการข้อตกลงบน
หลักการพื้นฐาน 3 ประการดังนี้ (Shah, 2006 , 
p. 245)   
 1 .   การบริหารจั ดการที่ ดี แบบ
สนอ งต อบ   ( Responsive Governance)  
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หลักการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รัฐบาลท้องถิ่น
ท างานในสิ่งที่ถูกต้อง (Right  Things) กล่าวคือ
การบริการประจ าวันที่เกี่ยวเนื่องกับความพึง
พอใจของพลเมือง 
 2.  การบริหารจัดการที่ดีแบบมีความ
รับผิดชอบ   (Responsible  Governance)  
รัฐบาลท้องถิ่นควรจัดบริการให้ถูกต้อง  (Do  
Services  Right) กล่าวคือต้องจัดการการใช้เงิน
รายจ่ายเพื่อการบริการอย่างรอบคอบ รัฐบาล
ท้องถิ่นควรได้รับความไว้วางใจจากคนท้องถิ่น  
โดยท างานให้ดีขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายต่ า  เก่ียวกับ
การจัดการทางการเงินและความเสื่อมทางสังคม  
เพื่ อชุมชน รัฐบาลท้องถิ่ นควรจะเพิ่ มการ
ปรับปรุงคุณภาพ ปริมาณ และการเข้าถึงบริการ
สาธารณะ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลท้องถิ่นต้องการ
เป้ า หม ายที่ ก า หนดแน่ ชั ด ไ ว้ ส า ห รั บกา ร
ปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด 
 3.  การบริหารจัดการที่ดีแบบพร้อม
รับการตรวจสอบ (Accountable  Governance)  
รัฐบาลท้องถิ่นควรพร้อมรับการตรวจสอบต่อผู้
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  โดยควรยึดมั่นที่จะรักษา
ความปลอดภัยอย่างเหมาะสม  และรับประกันว่า
รัฐบาลท้องถิ่นจะรักษาผลประโยชน์สาธารณะด้วย
ความซื่อตรง  การปฏิรูปกฎหมายและสถาบัน
อาจจะต้องการท าให้การปกครองท้องถิ่นสามารถ
เกี่ยวข้องกับความพร้อมรับผิด  ระหว่างการ
เลือกตั้งกับการปฏิรูป  เช่น  มีปฏิญญาราษฎร  
และข้อก าหนดส าหรับการเพิกถอนเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น 

 ดั งนั้ น  บทบาทการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นที่ดี โดยมีพลเมืองเป็นศูนย์กลางของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าหน้าที่ในการ
สนับสนุน  และเป็นตัวขัดเกลาได้เป็นอย่างดีที่จะ
น ามาสู่การมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบของ
กลุ่ มองค์การที่ มี ชุมชนเป็นฐานในท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี ซึ่ง
ไ ม่ ว่ า จะ เป็ น  กา รบริ หา รจั ดการที่ ดี แบบ
สนองตอบ การบริหารจัดการที่ดีแบบมีความ
รับผิดชอบ และการบริหารจัดการที่ดีแบบพร้อม
รับการตรวจสอบ 

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ในการปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองตนเอง
นับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบ
การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย 
เนื่ องจากเป็นรูปแบบที่ แสดงออกซึ่ งสิทธิ  
เสรีภาพของประชาชนในการก าหนดแนว
ทางการด าเนินชีวิตของตนด้วยตนเอง และเป็น
ช่องทางส าคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ซึ่งการจัดการปกครองตนเองในรูป
ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีความส าคัญ 3 
ประการ  คือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองของประชาชน  การพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่น นอกจากนั้นแล้วการ
ปกครองท้องถิ่นยังเป็นการแบ่งเบาภาระของ
รัฐบาลที่มีอยู่อย่างมากมายและไม่อาจตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 บทบาทการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี
ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ย่ อ ม มี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมในสังคม   ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่
มีบทบาทความส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น และ
ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จะเป็นหน่วยงานที่
รับทราบปัญหาและคอยแก้ไขปัญหาหรือความ
ขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชุมชนในท้องถิ่น  ถึงแม้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานที่

ใกล้ชิดประชาชน สามารถรับรู้ปัญหาต่างๆ แต่ก็
ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประเด็นส าคัญคือ การส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ จึงกล่าวได้ว่า การ
บริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการ
เข้ามามีส่วนร่วมการปกครองท้องถิ่นของภาค
ประชาสังคมได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถแสดงเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1  การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวในการสนบัสนนุการมีสว่นรว่มแบบ

ร่วมกันรบัผดิชอบของกลุม่องค์การที่มีชุมชนเปน็ฐาน 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวทางการวิจัยเชิง
ปริมาณ พื้นที่ศึกษาคือ เทศบาลต าบลหนองบัว
ระเหว อ าเภอหนองบังระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดย

วิธีการเลือกพื้นที่แบบเจาะจง ส าหรับประชากร
การวิจัยประกอบด้วย  ผู้บริหารเทศบาล  สมาชกิ
สภาเทศบาล หัวหน้าหรือรองหัวหน้าส่วน
ราชการ และหัวหน้ากลุ่มอาชีพ กลุ่มกองทุน  

การมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบของกลุ่ม

องค์การที่มีชุมชนเป็นฐาน 

การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ด ี

1. การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้แทน 
   มาร่วมท ากิจการสาธารณะ 
2. การมีส่วนร่วมตัดสินใจท ากิจการ 
    สาธารณะ 
3. การมีส่วนร่วมในการรับภาระหรือ  
   ค่าใช้จา่ยในการท ากจิการสาธารณะ 
4. การมีส่วนร่วมในการ ติดตามและ    
    ประเมินผลในการจัดท ากิจการ     
    สาธารณะ 

1. การบริหารจัดการที่ดีแบบตอบสนอง 
2. การบริหารจัดการที่ดีแบบมีความ 
    รับผิดชอบ 
3. การบรหิารจัดการที่ดีแบบพร้อมรับการ   
     ตรวจสอบ 
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และกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ทั้งสิ้น 451  คน/
ตัวอย่าง เป็นการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มขั้นเดียว 
(Single-Stage Cluster Sampling)  
 การวิจัยใช้เครื่องมือแบบสอบถามเป็น
หลัก โดยการสร้างจากตัวชี้วัดของกรอบแนวคิด
การวิจัย ซึ่งลักษณะของค าถามเป็นค าถามปลาย
ปิด  มีมาตรวัดของตัวชี้วัดแบบแบ่งช่วง Interval 
Scale มีคะแนนของมาตรวัดคือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ท าการตรวจสอบ
ความเที่ ยงตรงของแบบสอบถามโดยการ
ค านวณหาค่า  IVC (Item Variable Congruence 
Index) โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ 5 ท่ าน  มี ค่ าความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.9  และหาความเชื่อมั่น 
(Reliability) ]ค่าสัมประสิทธิ์ (อัลฟ่า) V=0.89 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค านวณหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสหสัมพันธ์คาโนนิคอล  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 1. การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ ดี   
วัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 1 เพื่อศึกษา
บทบาทการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ ดี ของ
เทศบาลต าบลหนองบัวระเหวในด้านการบริหาร
จั ด ก า รที่ ดี แ บบตอบสนอง  แบบมี ค ว าม
รับผิดชอบ และแบบพร้อมรับการตรวจสอบ ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า บทบาทการบริหาร
จัดการท้องถิ่นที่ดีของเทศบาลต าบลหนองบัวระ
เหวอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการ
บริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีแบบพร้อมรับการ
ตรวจสอบอยู่ในระดับมากสุด เมื่อพิจารณาค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า ใกล้เคียง 1 หมายความ
ว่า ค าตอบของการศึกษานี้มีความเบี่ยงเบนน้อย
มาก รายละเอียดดังภาพที่ 2 

 

 

ภาพที่ 2  การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ด ี
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การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดแีบบ
สนองตอบ

การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดแีบบมี
ความรับผดิชอบ

การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดแีบบ
พร้อมรับการตรวจสอบ

ค่าเฉล่ีย

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
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2. การมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบ  
วัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 2 เพื่อศึกษาการ
มีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบขององค์การที่มี
ชุมชนเป็นฐานในด้านการมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งผู้แทน ในการร่วมตัดสินใจ ในการร่วม
รับภาระหรือค่าใช้จ่ายและร่วมในการ ติดตาม
และประเมินผลเกี่ยวกับกิจการสาธารณะ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การมีส่วนร่วมแบบร่วมกัน
รับผิดชอบของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล

หนองบั ว ระ เหวอยู่ ใ น ร ะดั บมากทุ ก ด้ า น 
โดยเฉพาะด้านการเลือกตั้งผู้แทนมาท าหน้าที่
เกี่ยวกับกิจการสาธารณะหรือการเลือกตั้งผู้แทน
ท้องถิ่น รองลงมาการมีส่วนร่วมในการรับภาระ
หรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมสาธารณะ 
เมื่ อพิจารณาค่า เบี่ ยง เบนมาตรฐานพบว่ า 
ใกล้เคียง 1 หมายความว่า ค าตอบของการศึกษา
นี้มีความเบี่ยงเบนน้อยมาก รายละเอียดตาม
ภาพที่ 3 

 

 

ภาพที่ 3 การมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบ

3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ทดสอบสมมติฐาน วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อ
ศึกษาว่าการมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบ
ขององค์การที่มีชุมชนเป็นฐานมีส่วนสนับสนุน
บทบาทการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ ดี ของ
เทศบาลอย่างไร  

 ผลการวิจัยพบว่า  การมีส่วนร่วม
แบบร่วมกันรับผิดชอบมีความสัมพันธ์กันกับการ
บริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีแบบสนองตอบ ใน
ระดับสูงมาก ซึ่งเป็นการยืนยันถึงการมีส่วนร่วม
แบบร่วมกันรับผิดชอบที่มีผลต่อการบริหาร
จัดการท้องถิ่นที่ดีแบบสนองตอบของเทศบาล
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การมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งผูแ้ทนมาท าหนา้ท่ี
เก่ียวกบักิจการสาธารณะ

การมีส่วนร่วมตดัสินใจท า
กิจการสาธารณะ

การมีส่วนร่วมในการ
รับภาระหรือค่าใชจ่้ายใน
การท ากิจการสาธารณะ

การมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลใน
การจดัท ากิจการสาธารณะ

ค่าเฉล่ีย
ค่าเบ่ียงเบน…
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ต าบลหนองบัวระเหวทั้งนี้อาจเนื่องจากการ
บริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีแบบสนองตอบเป็นการ
บริหารจัดการของเทศบาลที่มุ่งเน้นการบริหาร
จั ดการตามภารกิ จของ เทศบาล เพื่ อที่ จะ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนให้มาก
ที่สุด จากการรักษาความมั่นคงและทรัพย์สิน  
การบ า รุ ง รั กษาท่ อระบายน้ า    การรั กษา
สภาพแวดล้อม   การอ านวยความสะดวกใน
คมนาคมขนส่ง  การจัดการศึกษา  การป้องกัน
อัคคีภัย การจัดสวนสาธารณะหรือนันทนาการ
หรือความสะดวกสบายอ่ืนๆ แก่ประชาชน และ
การจัดการระบบข้อมูลของเทศบาลจากการเปิด

โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล ดังนั้นเมื่อเทศบาลมีลักษณะการบริหาร
จัดการท้องถิ่นดังกล่าวจึงน่าจะเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนหรือกลุ่มองค์กรที่มีชุมชนเป็นฐาน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบ
ได้ง่ายขึ้น  ทั้งการมีส่วนร่วมในด้านเลือกตั้ง
ผู้แทนมาท ากิจกรรมสาธารณะ การมีส่วนร่วม
ตัดสินใจท ากิจการสาธารณะ  การมีส่วนร่วมใน
การรับภาระหรือค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณะ  
และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
ในกิจการสาธารณะ   

 

ภาพที่ 4  สรุปความสมัพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผดิชอบกับการบริหารจัดการ 
ท้องถิ่นที่ดีของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

  

การอภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลใน
ประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

 1. การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีแบบ
สนองตอบ แบบมีความรับผิดชอบ และแบบ
พร้อมรับการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับต่ า อธิบาย
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ได้ว่าเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวมีการบริหาร
จัดการท้องถิ่นที่ดีเป็นที่พึงพอใจของสมาชิกใน
กลุ่มองค์การที่มีชุมชนเป็นฐาน โดยเฉพาะการ
บริหารจัดการที่ดีแบบพร้อมรับการตรวจสอบมา
เป็นอันดับหนึ่ง แบบมีความรับผิดชอบมาเป็น
อันดับสอง และแบบสนองตอบมาเป็นอันดับสาม 
 2. ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม แ บ บ ร่ ว ม กั น
รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงเพียง  2  
เรื่อง คือการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้แทนมา
ท ากิจการสาธารณะ  และการมีส่วนร่วมในการ
รับภาระหรือค่าใช้จ่ายในการท ากิจการสาธารณะ  
และทั้ง 2 เรื่องนี้มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ า  
แสดงว่าสมาชิกองค์การที่มีชุมชนเป็นฐานให้

ความสนใจใน  2  เรื่องนี้มากเป็นพิเศษ  แต่อีก  
2  เรื่อง  คือการมีส่วนร่วมตัดสินใจท ากิจการ
สาธารณะ  และการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลในการจัดท ากิจการสาธารณะ  
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ ในระดับสูง   แสดงว่าสมาชิ ก
องค์การที่มีชุมชนเป็นฐานให้ความสนใจน้อย 
 3. ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม แ บ บ ร่ ว ม กั น
รับผิดชอบขององค์การที่มีชุมชนเป็นฐานมีส่วน
สนับสนุนการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีของ
เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ตามผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

 
ภาพที่ 5  แนวทางการสนับสนนุการมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรบัผิดชอบขององค์การ 

ที่มีชุมชนเป็นฐานในการสนับสนุนการบริหารจัดการท้องถิ่นทีด่ีของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
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3.1 การมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิด 
ชอบในการติดตามและประเมินผล มีส่ วน
สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีแบบสนองตอบใน
ด้านการบริหารจัดการตามภารกิจของท้องถิ่น 
และในด้านการจัดการระบบข้อมูล 
    3.2 การมี ส่ วนร่ วมแบบร่ วมกั น
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล และในการ
รับภาระหรือค่ า ใช้ จ่ ายในการท ากิจกรรม
สาธารณะ มีส่วนสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
แบบมีความรับผิดชอบในด้านการท างานดีขึ้นแต่
มีค่าใช้จ่ายลดลง และการติดตามการก าหนด
กระบวนท างานของเทศบาล รวมทั้งมีความ
รอบคอบในงบประมาณ 
    3.3 การมี ส่ วนร่ วมแบบร่ วมกั น
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล และในการ
รับภาระหรือค่ า ใช้ จ่ ายในการท ากิจกรรม
สาธารณะ มีส่วนสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
แบบพร้อมรับการตรวจสอบในด้านการท างานที่
ฟังเสียงประชาชน และการรับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้น 

สรุปในภาพรวมได้ว่า ประชาชนซึ่งเข้า
ร่วมในการติดตามประเมินผล และมีการรับภาระ
หรือค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมสาธารณะ
มากขึ้นเท่าใด เทศบาลต าบลหนองบัวระเหวยิ่ง
ต้องเพิ่มการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีแบบ
ตอบสนอง แบบมีความรับผิดชอบ และแบบ
พร้อมรับการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการ
ปกครองท้องถิ่นที่ดีอย่างแท้จริง คือประชาชนให้
ความสนใจในการปกครองตนเองยิ่งขึ้น และ
รับผิดชอบชุมชนของตนเองยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะตัวแบบที่เหมาะสมของ
ระบบบรหิารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
 ตัวแบบที่ เหมาะสมของการบริหาร
จัดการท้องถิ่นที่ดี (Local Governance) ควร
ประกอบด้วยเครือข่าย (Network) ความร่วมมือ
ของภาคประชาสังคม  โดยเฉพาะองค์กรที่มี
ชุมชนเป็นฐานและภาคธุรกิจเอกชนและภาค
ประชาชน (ประชาคม  หมู่บ้าน  หรือต าบล) ที่มี
ลักษณะส าคัญดังต่อไปนี้  

1. มีการจัดระบบบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลัก
ของความมีส่วนร่วม หลักของความรับผิดชอบ 
และหลักของความคุ้มค่า เพื่อเป็นกฎเกณฑ์และ
กลไกที่ดีในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาชน 

 2. ความสัมพันธ์ของเครือข่ายต่างๆ ใน
ท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ (Public 
Services) มีความหมายครอบคลุมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรที่ ไม่ใช่ภาครั ฐ 
(Non-State Actors) เช่น  ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม โดยแต่ละภาคส่วนจะมีปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) กันอย่างต่อเนื่อง มีการพึ่งพาซึ่ง
กันและกัน (Interdependence) มีความเชื่อใจ
กัน (Trust) และการใช้กฎเกณฑ์ที่มีอยู่ร่วมกัน
เพื่อการต่อรองและตกลงกัน และความสัมพันธ์
ดังกล่าวมีความเป็นอิสระจากรัฐในระดับหนึ่ง 
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เนื่องจากเครือข่ายดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่รัฐสร้างขึ้น 
แต่เป็นการก่อตัวขึ้นมาเองโดยอิสระ และสัมพันธ์
กัน ในแนวราบ เหตุที่ รั ฐ ไม่มี อ านาจเหนือ
เครือข่าย จึงท าให้รัฐไม่สามารถชี้ทิศทางของ
เครือข่ายได้ทั้งหมด (Imperfectly) แต่จะใช้วิธี
ทางอ้อมในการกระตุ้นและส่งเสริม เช่น ปรึกษา
หาข้อตกลง การสนับสนุนงบประมาณให้ท า
หน้าที่เสริม เป็นต้น  

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
การกระจายอ านาจ และพัฒนาระบบบริการ 
จัดการให้มีโครงสร้างอ านาจหน้าที่ ศักยภาพและ
ขีดความสามารถ บุคลากร มาตรฐานทาง
จริยธรรมและศีลธรรมที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับการใช้บริการสาธารณะในท้องถิ่นตามหลัก
บริหารจัดการที่ดี 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการท้องถิ่นที่ดี 
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

การมีส่วนร่วมแบบร่วมรับผิดชอบกับการบริหาร

จัดการท้องถิ่นที่ดีของเทศบาลต าบลหนองบัวระ
เหว ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการท้องถิ่นที่ดีมีดังนี้ 

1. เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ควร
ส่งเสริมให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลมีส่วน
ร่วมในการรับภาระหรือค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
สาธารณะต่างๆ ที่ท าร่วมกัน เพราะการส่งเสริม
เช่นนี้จะช่วยผลักให้เทศบาลต าบลหนองบัวระ
เหว มีการกระตือรือร้นต่อการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นที่ดีแบบสนองตอบต่อประชาชนโดยรวม 

2. เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ควร
ส่งเสริมให้กลุ่มองค์การที่มีชุมชนเป็นฐานมีส่วน
ร่วมในการติดตามและประเมินผลการท างาน
ของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแรงผลักดัน
ให้เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว มีความส านึกที่
จ ะบริ ก ารจั ดการท้ อ งถิ่ นที่ ดี แบบมีความ
รับผิดชอบเสมอต้นเสมอปลาย และพร้อมรับการ
ตรวจสอบทุก เวลาจากองค์ กร อิสระตาม
รัฐธรรมนูญอีกด้วย 
     

 

ภาพที่ 6 แนวทางการส่งเสริมให้กลุ่มองค์การที่มีชุมชนเป็นฐานในการบริหารเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
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