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ฉบับที่

แบบสอบถาม เรื่อง
หลักธรรมาภิบาลในมิติของความสั มพันธ์ ระหว่างการเมืองภาคประชาชน
กับการดาเนินงานขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี
สาหรับผู้วจิ ัยกรอกข้ อมูล
1. ชื่อ เทศบาล/อบต.
อำเภอ
2. ขนาด
 เล็ก
 กลำง
 ใหญ่
สาหรับประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กำรวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรดำเนินงำนของเทศบำล/
องค์กำรบริ หำรส่ วนท้องถิ่น จังหวัดรำชบุรี ท่ำนโปรดให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งเพื่อนำไป
ปรับปรุ งพัฒนำกำรดำเนินงำนของเทศบำล/อบต. ให้มีประสิ ทธิ ภำพยิง่ ขึ้นและเป็ น
ประโยชน์ทำงกำรศึกษำ แบบสอบถำมนี้มี 4 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถำนภำพส่ วนบุคคลของผูต้ อบคำถำม ท่ำนโปรดทำเครื่ องหมำย √ ลงในช่อง
 หน้ำข้อควำมที่ตรงควำมเป็ นจริ ง หรื อกรอกข้อควำมลงในช่องว่ำงให้สมบูรณ์
1. เพศ
1  ชำย

2  หญิง

1  ไม่เกิน 30 ปี
3  41-50 ปี

2  31-40 ปี
4  51 ปี ขึ้นไป

1  ประถมศึกษำ
3  อนุปริ ญญำ/ปวส.
5  ปริ ญญำโท

2  มัธยมศึกษำตอนต้น-ปลำย/ปวช.
4  ปริ ญญำตรี
6  ปริ ญญำเอก

2. อายุ

3. การศึกษาสู งสุ ด

4. อาชีพ
1  เกษตรกรรม
2  ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้ำขำย
3  รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ 4  ทำงำนโรงงำน/รับจ้ำง
5  อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………….
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ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรใช้หลักธรรมำภิบำล ในกำรดำเนิ นงำนของ
เทศบำล/อบต. ท่ำนโปรดทำเครื่ องหมำย √ ลงในช่องทำงขวำมือที่ตรงกับควำมเป็ นจริ ง
มำกที่สุด มีเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้
5 หมำยถึง ใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรดำเนินงำนมำกที่สุด
4 หมำยถึง ใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรดำเนินงำนมำก
3 หมำยถึง ใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรดำเนินงำนปำนกลำง
2 หมำยถึง ใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรดำเนินงำนน้อย
1 หมำยถึง ใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรดำเนินงำนน้อยที่สุด

1
2
3
4
5

6
7
8

1. หลักประสิ ทธิผล
เทศบำล/อบต. มีกำรดำเนินงำนที่บรรลุผลสำเร็ จ
ตำมเป้ ำหมำย
เทศบำล/อบต. มีผลกำรปฏิบตั ิงำนในระดับชั้น
นำของจังหวัด
เทศบำล/อบต. มีกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่มีทิศทำง
ยุทธศำสตร์และเป้ ำประสงค์ที่ชดั เจน
เทศบำล/อบต. มีกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนและ
ระบบงำนที่เป็ นมำตรฐำน
เทศบำล/อบต. มีกำรติดตำม ประเมินผล และ
พัฒนำปรับปรุ งอย่ำงต่อเนื่องและ เป็ นระบบ
2. หลักประสิ ทธิภาพ
เทศบำล/อบต. มีวธิ ี กำรบริ หำรจัดกำรที่ส่งผลให้
องค์กรประหยัดค่ำใช้จ่ำย
เทศบำล/อบต. มีวธิ ี กำรบริ หำรจัดกำรที่ส่งผลให้
องค์กรประหยัดค่ำใช้จ่ำย
เทศบำล/อบต. มีวธิ ี กำรบริ หำรจัดกำรที่ส่งผลให้
องค์กรประหยัดเวลำ

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

การดาเนินงานของเทศบาล/องค์ การบริหารส่ วนตาบล

มำกที่สุด

ระดับกำรดำเนินงำน

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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9

เทศบำล/อบต. มีวธิ ีกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบตั ิรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่แต่ละงำน
อย่ำงเหมำะสม
10 เทศบำล/อบต. มีวธิ ีกำรดำเนินงำนเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม
11
12
13
14

15

3. หลักการตอบสนอง
เทศบำล/อบต. สำมำรถให้บริ กำรภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด
เทศบำล/อบต. สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมัน่ และ
ควำมไว้วำงใจต่อผูร้ ับบริ กำร
เทศบำล/อบต. สำมำรถตอบสนองควำมคำดหวัง
หรื อควำมต้องกำรของผูร้ ับบริ กำร
เทศบำล/อบต. สำมำรถตอบสนองผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยได้ดว้ ยควำมหลำกหลำยและมีควำม
แตกต่ำง
เทศบำล/อบต. จัดให้เจ้ำหน้ำที่บริ กำรประชำชน
ด้วยควำมคล่องตัวและรวดเร็ ว

4. หลักภาระรับผิดชอบ
16 เทศบำล/อบต. มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่
17 เทศบำล/อบต. มีควำมรับผิดชอบต่อผลกำร
ดำเนินงำนตำมเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้
18 เทศบำล/อบต. มีควำมรับผิดชอบในกำร
ดำเนินงำนที่สนองต่อควำมคำดหวังของ
สำธำรณะ

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

การดาเนินงานของเทศบาล/องค์ การบริหารส่ วนตาบล

มำกที่สุด

ระดับกำรดำเนินงำน

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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19 เทศบำล/อบต. แสดงถึงควำมสำนึกในกำร
รับผิดชอบต่อปั ญหำสำธำรณะ
20 เทศบำล/อบต. มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
โครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบอย่ำง
สม่ำเสมอ

21
22

23

24
25

5. หลักความโปร่ งใส
เทศบำล/อบต. มีกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนเปิ ดเผย
ตรงไปตรงมำ สำมำรถชี้แจงได้เมื่อมีขอ้ สงสัย
เทศบำล/อบต. ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรอันไม่ตอ้ งห้ำมตำมกฎหมำยได้
อย่ำงเสรี
เทศบำล/อบต. ให้ประชำชนสำมำรถรู้ทุก
ขั้นตอนในกำรดำเนิ นกิจกรรมหรื อกระบวนกำร
ต่ำงๆ
เทศบำล/อบต.ให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบ
กำรดำเนินงำนได้
เทศบำล/อบต.ประชำสัมพันธ์และเปิ ดเผยข้อมูล
กำรดำเนิ นงำนจัดซื้ อจัดจ้ำง

6. หลักการมีส่วนร่ วม
26 เทศบำล/อบต. เปิ ดโอกำสให้ประชำชนมีส่วน
ร่ วมในกำรรับรู ้ ทำควำมเข้ำใจในประเด็นปั ญหำ
สำธำรณะ
27 เทศบำล/อบต. เปิ ดโอกำสให้ประชำชนมีส่วน
ร่ วมในกำรรับรู ้ ทำควำมเข้ำใจในประเด็นปั ญหำ
สำธำรณะ

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

การดาเนินงานของเทศบาล/องค์ การบริหารส่ วนตาบล

มำกที่สุด

ระดับกำรดำเนินงำน

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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28 เทศบำล/อบต.เปิ ดโอกำสให้ประชำชนมีส่วน
ร่ วมคิดและเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์
ต่อกำรดำเนิ นงำน
29 เทศบำล/อบต.เปิ ดโอกำสให้ประชำชนมีส่วน
ร่ วมตัดสิ นใจในกำรดำเนิ นงำน
30 เทศบำล/อบต.เปิ ดโอกำสให้ประชำชนมีส่วน
ร่ วมในกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ดำเนินงำน
7. หลักการกระจายอานาจ
31 เทศบำล/อบต. มีกำรสื่ อสำรและทำควำมเข้ำใจ
ในเรื่ องกำรกระจำยอำนำจและหน้ำที่กำร
ตัดสิ นใจ
32 เทศบำล/อบต.มีกำรกระจำยอำนำจสู่ ภำคเอกชน
ในกำรเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรสำธำรณะ
33 เทศบำล/อบต. เปิ ดให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเสรี ใน
กำรดำเนินกำรให้บริ กำรสำธำรณะ
34 เทศบำล/อบต. มุ่งเน้นสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั
ประชำชนที่มำรับบริ กำร
35 เทศบำล/อบต. มีกำรปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิงำน
อย่ำงสม่ำเสมอ
8. หลักนิติธรรม
36 เทศบำล/อบต. มีกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำร และข้อกฎหมำย ที่เกี่ยวข้อง
37 เทศบำล/อบต. จัดให้มีกิจกรรมส่ งเสริ มให้
ควำมรู้ กฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ
38 เทศบำล/อบต. มีกำรดำเนินกำรโดยคำนึงถึงสิ ทธิ
เสรี ภำพของประชำชน

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

การดาเนินงานของเทศบาล/องค์ การบริหารส่ วนตาบล

มำกที่สุด

ระดับกำรดำเนินงำน

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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39 เทศบำล/อบต. มีกำรบังคับใช้กฎระเบียบ
ข้อบังคับกับประชำชนอย่ำงเสมอภำค
40 เทศบำล/อบต. มีกำรดำเนินกำรตำมกฎระเบียบ
ข้อบังคับกับประชำชนอย่ำงทัว่ ถึง
9. หลักความเสมอภาค
41 เทศบำล/อบต.ดำเนินกำรให้บริ กำรทุกเพศ ทุกวัย
เท่ำเทียมกัน
42 เทศบำล/อบต.ดำเนินกำรให้บริ กำรโดยไม่
แบ่งแยกถิ่นกำเนิด
43 เทศบำล/อบต.ดำเนินกำรให้บริ กำรโดยไม่
แบ่งแยก เชื้อชำติศำสนำและภำษำ
44 เทศบำล/อบต.ดำเนินกำรให้บริ กำรโดยไม่
แบ่งแยกฐำนะทำงเศรษฐกิจ
45 เทศบำล/อบต.ดำเนินกำรให้บริ กำรโดยไม่
แบ่งแยกผูพ้ ิกำร
10. หลักมุ่งเน้ นฉันทามติ
46 เทศบำล/อบต. จัดให้มีกำรประชุมเพื่อแก้ปัญหำ
ข้อขัดแย้งต่ำงๆ
47 เทศบำล/อบต. จัดให้มีแนวทำงในกำรหำ
ข้อตกลง โดยมุ่งเน้นฉันทำมติเพื่อหำข้อยุติ
ร่ วมกันอันจะเป็ นประโยชน์ต่อทุกฝ่ ำย
48 เทศบำล/อบต. จัดทำแผนปฏิบตั ิงำนประจำปี
โดยให้ประชำชนร่ วมแสดงฉันทำมติเพื่อหำ
ข้อสรุ ป

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด
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มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

การดาเนินงานของเทศบาล/องค์ การบริหารส่ วนตาบล

มำกที่สุด

ระดับกำรดำเนินงำน

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

49 เทศบำล/อบต. ใช้วธิ ีกำรประชำคมเพื่อจัดลำดับ
ควำมจำเป็ นเร่ งด่วนของโครงกำร/กิจกรรมตำม
งบประมำณที่มีอยู่
50 เทศบำล/อบต. จัดให้กำรประชำพิจำรณ์เพื่อหำ
ข้อยุติเกี่ยวกับกำรดำเนิ นโครงกำร/กิจกรรมของ
ชุมชน
ตอนที่ 3 กำรเข้ำร่ วมกิจกรรมทำงกำรเมืองของภำคประชำชนกับเทศบำล/อบต. ท่ำนโปรด
ทำเครื่ องหมำย √ ลงในช่องทำงขวำมือที่ตรงกับควำมเป็ นจริ งในกำรเข้ำร่ วมกิจกรรม
ทำงกำรเมือง มีเกณฑ์ 3 ระดับ ดังนี้
3 หมำยถึง ในรอบปี ที่ผำ่ นมำได้เข้ำร่ วมกิจกรรมทำงกำรเมือง 3 ครั้งขึ้นไป อยูใ่ นระดับมำก
2 หมำยถึง ในรอบปี ที่ผำ่ นมำได้เข้ำร่ วมกิจกรรมทำงกำรเมือง 2 ครั้ง อยูใ่ นระดับปำนกลำง
1 หมำยถึง ในรอบปี ที่ผำ่ นมำได้เข้ำร่ วมกิจกรรมทำงกำรเมือง 1 ครั้ง อยูใ่ นระดับน้อย

1
2
3
4

1. ด้ านการตรวจสอบ
ท่ำนร่ วมตรวจสอบกำรดำเนิ นงำนของเทศบำล/อบต.โดยกำรใช้
กฎหมำยหรื อระเบียบ
ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของเทศบำล/อบต. โดยควำมตื่นตัว
ของชุมชนหรื อภำคประชำชน
ท่ำนร่ วมตรวจสอบกำรดำเนิ นงำนของเทศบำล/อบต.
ท่ำนร่ วมตรวจสอบกำรดำเนิ นงำนของเทศบำล/อบต. โดยควำม
ร่ วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ปำนกลำง

น้อย

การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชน

มำก

การเข้ าร่ วมกิจกรรม

(3)

(2)

(1)
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2. ด้ านรู ปแบบทางการเมืองภาคประชาชน
5 ท่ำนเข้ำร่ วมกิจกรรมต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรประชำมติ เพื่อเป็ น
แนวทำงในกำรตัดสิ นใจของเทศบำล/อบต.
6 ท่ำนเข้ำร่ วมกำรประชำพิจำรณ์เพื่อเป็ นทำงเลือกในกำรตัดสิ นใจ
ดำเนินกำรของเทศบำล/อบต.
7 ท่ำนเข้ำร่ วมกำรอภิปรำยสำธำรณะ ในประเด็นต่ำงๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ส่วนรวมเพื่อนำไปสู่ กำรตัดสิ นใจร่ วมกันของ
เทศบำล/อบต.
8 ท่ำนเสนอแนะ กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ของเทศบำล/อบต.
9 ท่ำนเข้ำร่ วมกิจกรรมของกำรประชำคมหมู่บำ้ นหรื อของกลุ่ม
องค์กรต่ำงๆ เพื่อแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ และกำหนดข้อตกลง
ร่ วมกัน
10 ท่ำนเข้ำร่ วมกลุ่มเคลื่อนไหว กดดันเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่ม
และส่ วนรวม
11
12
13
14
15
16

3. ด้ านการเลือกตั้ง
ท่ำนตรวจบัญชีรำยชื่อว่ำตนเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง
ท่ำนร่ วมรณรงค์เลือกตั้ง
ท่ำนลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง
ท่ำนร่ วมเป็ นคณะกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
ท่ำนติดตำมผลกำรเลือกตั้ง
ท่ำนแสดงพลังกลุ่มถอดถอนนักกำรเมือง ถ้ำพบว่ำมีกำรกระทำ
โดยมิชอบ

ปำนกลำง

น้อย

การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชน

มำก

การเข้ าร่ วมกิจกรรม

(3)

(2)

(1)
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ตอนที่ 4 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่ท่ำนกรุ ณำสละเวลำตอบแบบสอบถำมครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรำณี ต ม่วงนวล ผูว้ ิจยั
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ฉบับที่

แบบสั มภาษณ์ สาหรับ ผู้บริหารเทศบาล/อบต
เรื่อง หลักธรรมาภิบาลในมิติของความสั มพันธ์ ระหว่างการเมืองภาคประชาชน
กับการดาเนินงานขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี
=============================================================================================

สาหรับนายกเทศมนตรี/นายกอบต. และปลัดเทศบาล/ปลัด อบต.
คาชี้แจง กำรวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรดำเนินบริ หำรงำนของ
เทศบำล/องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล จังหวัดรำชบุรี ท่ำนโปรดให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งเพื่อนำไป
เป็ นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนของเทศบำล/อบต. ให้มีประสิ ทธิ ภำพเพิ่มขึ้นและ
เป็ นประโยชน์ทำงกำรศึกษำต่อไป แบบสัมภำษณ์ มี 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ห้สัมภำษณ์
1. ชื่อ ......................................................... นำมสกุล .........................................................
2. อำยุ ............................. ปี
3. ดำรงตำแหน่ง .............................เทศบำล / อบต................................ เป็ นเวลำ ............ ปี
4. กำรศึกษำสู งสุ ด ................................................................................
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นของผูใ้ ห้สัมภำษณ์เกี่ยวกับกำรใช้หลักธรรมำภิบำล ในกำรดำเนิ นงำนของ
เทศบำล/องค์กำรบริ หำรส่ วนท้องถิ่น
1. ในกำรบริ หำรงำนเทศบำล / อบต. ท่ำนได้ใช้หลักธรรมำภิบำลด้ านประสิ ทธิผล อย่ำงไร
บ้ำง มีปัญหำอุปสรรคหรื อไม่ อย่ำงไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ในกำรบริ หำรงำนเทศบำล / อบต. ท่ำนได้ใช้หลักธรรมำภิบำลด้ านประสิ ทธิภาพ
อย่ำงไรบ้ำง มีปัญหำอุปสรรคหรื อไม่ อย่ำงไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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3. ในกำรบริ หำรงำนเทศบำล / อบต. ท่ำนได้ใช้หลักธรรมำภิบำลด้ำนการตอบสนอง
อย่ำงไรบ้ำง มีปัญหำอุปสรรคหรื อไม่ อย่ำงไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. ในกำรบริ หำรงำนเทศบำล / อบต. ท่ำนได้ใช้หลักธรรมำภิบำลด้ำนภาระรับผิดชอบ
อย่ำงไรบ้ำง มีปัญหำอุปสรรคหรื อไม่ อย่ำงไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. ในกำรบริ หำรงำนเทศบำล / อบต. ท่ำนได้ใช้หลักธรรมำภิบำลด้ำนความโปร่ งใส อย่ำงไร
บ้ำง มีปัญหำอุปสรรคหรื อไม่ อย่ำงไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6. ในกำรบริ หำรงำนเทศบำล / อบต. ท่ำนได้ใช้หลักธรรมำภิบำลด้ านการมีส่วนร่ วม
อย่ำงไรบ้ำง มีปัญหำอุปสรรคหรื อไม่ อย่ำงไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7. ในกำรบริ หำรงำนเทศบำล / อบต. ท่ำนได้ใช้หลักธรรมำภิบำลด้ านการกระจายอานาจ
อย่ำงไรบ้ำง มีปัญหำอุปสรรคหรื อไม่ อย่ำงไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
8. ในกำรบริ หำรงำนเทศบำล / อบต. ท่ำนได้ใช้หลักธรรมำภิบำลด้ านนิติธรรม อย่ำงไรบ้ำง
มีปัญหำอุปสรรคหรื อไม่ อย่ำงไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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9. ในกำรบริ หำรงำนเทศบำล / อบต. ท่ำนได้ใช้หลักธรรมำภิบำลด้ านความเสมอภาค
อย่ำงไรบ้ำง มีปัญหำอุปสรรคหรื อไม่ อย่ำงไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
10. ในกำรบริ หำรงำนเทศบำล / อบต. ท่ำนได้ใช้หลักธรรมำภิบำลด้ านมุ่งเน้ นฉันทามติ
อย่ำงไรบ้ำง มีปัญหำอุปสรรคหรื อไม่ อย่ำงไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
11. ท่ำนสนับสนุน ส่ งเสริ มกำรเมืองภำคประชำชน หรื อไม่ อย่ำงไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
12. ท่ำนมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริ หำรงำนเทศบำล / อบต.
อย่ำงไรบ้ำง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ท่ำนกรุ ณำสละเวลำให้สัมภำษณ์อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรำณี ต ม่วงนวล ผูว้ ิจยั (ผูส้ ัมภำษณ์)
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ภาคผนวก ข

322

ดัชนีความสอดคล้อง
แสดงค่ าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ของข้อคำถำม
กับนิยำมศัพท์จำกกำรวิเครำะห์ให้คะแนนของผูเ้ ชี่ยวชำญ เรื่ อง หลักธรรมำภิบำลในมิติของ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเมืองภำคประชำชน กับกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น จังหวัดรำชบุรี
1. การดาเนินงานของเทศบาล/องค์ การบริหารส่ วนตาบล
การดาเนินงานของเทศบาล/องค์ การบริหารส่ วนตาบล

+1

จานวน (N=5)
0
-1 IOC สรุ ป

5

0

0

1.0 ผ่ำน

4

1

0

0.8 ผ่ำน

4

1

0

0.8 ผ่ำน

5

0

0

1.0 ผ่ำน

5

0

0

1.0 ผ่ำน

5

0

0

1.0 ผ่ำน

5

0

0

1.0 ผ่ำน

5

0

0

1.0 ผ่ำน

1. หลักประสิ ทธิผล
1
2
3
4
5

เทศบำล/อบต. มีกำรดำเนินงำนที่บรรลุผลสำเร็ จ
ตำมเป้ ำหมำย
เทศบำล/อบต. มีผลกำรปฏิบตั ิงำนในระดับชั้น
นำของจังหวัด
เทศบำล/อบต. มีกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่มีทิศทำง
ยุทธศำสตร์และเป้ ำประสงค์ที่ชดั เจน
เทศบำล/อบต. มีกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนและ
ระบบงำนที่เป็ นมำตรฐำน
เทศบำล/อบต. มีกำรติดตำม ประเมินผล และ
พัฒนำปรับปรุ งอย่ำงต่อเนื่องและ เป็ นระบบ
2. หลักประสิ ทธิภาพ

6
7
8

เทศบำล/อบต. มีวธิ ี กำรบริ หำรจัดกำรที่ส่งผลให้
องค์กรประหยัดค่ำใช้จ่ำย
เทศบำล/อบต. มีวธิ ี กำรบริ หำรจัดกำรที่ส่งผลให้
องค์กรประหยัดค่ำใช้จ่ำย
เทศบำล/อบต. มีวธิ ี กำรบริ หำรจัดกำรที่ส่งผลให้
องค์กรประหยัดเวลำ
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การดาเนินงานของเทศบาล/องค์ การบริหารส่ วนตาบล
9

เทศบำล/อบต. มีวธิ ีกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบตั ิรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่แต่ละงำน
อย่ำงเหมำะสม

10 เทศบำล/อบต. มีวธิ ีกำรดำเนินงำนเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม

11
12
13
14

15

16
17
18

19

3. หลักการตอบสนอง
เทศบำล/อบต. สำมำรถให้บริ กำรภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด
เทศบำล/อบต. สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมัน่ และ
ควำมไว้วำงใจต่อผูร้ ับบริ กำร
เทศบำล/อบต. สำมำรถตอบสนองควำมคำดหวัง
หรื อควำมต้องกำรของผูร้ ับบริ กำร
เทศบำล/อบต. สำมำรถตอบสนองผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยได้ดว้ ยควำมหลำกหลำยและมีควำม
แตกต่ำง
เทศบำล/อบต. จัดให้เจ้ำหน้ำที่บริ กำรประชำชน
ด้วยควำมคล่องตัวและรวดเร็ ว
4. หลักภาระรับผิดชอบ
เทศบำล/อบต. มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่
เทศบำล/อบต. มีควำมรับผิดชอบต่อผลกำร
ดำเนินงำนตำมเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้
เทศบำล/อบต. มีควำมรับผิดชอบในกำร
ดำเนินงำนที่สนองต่อควำมคำดหวังของ
สำธำรณะ
เทศบำล/อบต. แสดงถึงควำมสำนึกในกำร
รับผิดชอบต่อปั ญหำสำธำรณะ

+1
4

จานวน (N=5)
0
-1 IOC สรุ ป
1
0 0.8 ผ่ำน

5

0

0

1.0 ผ่ำน

5

0

0

1.0 ผ่ำน

5

0

0

1.0 ผ่ำน

4

1

0

0.8 ผ่ำน

5

0

0

1.0 ผ่ำน

5

0

0

1.0 ผ่ำน

4

1

0

0.8 ผ่ำน

5

0

0

1.0 ผ่ำน

5

0

0

1.0 ผ่ำน

5

0

0

1.0 ผ่ำน
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การดาเนินงานของเทศบาล/องค์ การบริหารส่ วนตาบล
20 เทศบำล/อบต. มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
โครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบอย่ำง
สม่ำเสมอ

21
22

23

24
25

26

27

28

29

5. หลักความโปร่ งใส
เทศบำล/อบต. มีกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนเปิ ดเผย
ตรงไปตรงมำ สำมำรถชี้แจงได้เมื่อมีขอ้ สงสัย
เทศบำล/อบต. ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรอันไม่ตอ้ งห้ำมตำมกฎหมำยได้
อย่ำงเสรี
เทศบำล/อบต. ให้ประชำชนสำมำรถรู้ทุก
ขั้นตอนในกำรดำเนิ นกิจกรรมหรื อกระบวนกำร
ต่ำงๆ
เทศบำล/อบต.ให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบ
กำรดำเนินงำนได้
เทศบำล/อบต.ประชำสัมพันธ์และเปิ ดเผยข้อมูล
กำรดำเนิ นงำนจัดซื้ อจัดจ้ำง
6. หลักการมีส่วนร่ วม
เทศบำล/อบต. เปิ ดโอกำสให้ประชำชนมีส่วน
ร่ วมในกำรรับรู ้ ทำควำมเข้ำใจในประเด็นปั ญหำ
สำธำรณะ
เทศบำล/อบต. เปิ ดโอกำสให้ประชำชนมีส่วน
ร่ วมในกำรรับรู ้ ทำควำมเข้ำใจในประเด็นปั ญหำ
สำธำรณะ
เทศบำล/อบต.เปิ ดโอกำสให้ประชำชนมีส่วน
ร่ วมคิดและเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์
ต่อกำรดำเนิ นงำน
เทศบำล/อบต.เปิ ดโอกำสให้ประชำชนมีส่วน
ร่ วมตัดสิ นใจในกำรดำเนิ นงำน
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30 เทศบำล/อบต.เปิ ดโอกำสให้ประชำชนมีส่วน
ร่ วมในกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ดำเนินงำน
31

32
33
34
35

36
37
38
39
40

7. หลักการกระจายอานาจ
เทศบำล/อบต. มีกำรสื่ อสำรและทำควำมเข้ำใจ
ในเรื่ องกำรกระจำยอำนำจและหน้ำที่กำร
ตัดสิ นใจ
เทศบำล/อบต.มีกำรกระจำยอำนำจสู่ ภำคเอกชน
ในกำรเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรสำธำรณะ
เทศบำล/อบต. เปิ ดให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเสรี ใน
กำรดำเนินกำรให้บริ กำรสำธำรณะ
เทศบำล/อบต. มุ่งเน้นสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั
ประชำชนที่มำรับบริ กำร
เทศบำล/อบต. มีกำรปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิงำน
อย่ำงสม่ำเสมอ
8. หลักนิติธรรม
เทศบำล/อบต. มีกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำร และข้อกฎหมำย ที่เกี่ยวข้อง
เทศบำล/อบต. จัดให้มีกิจกรรมส่ งเสริ มให้
ควำมรู้ กฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ
เทศบำล/อบต. มีกำรดำเนินกำรโดยคำนึงถึงสิ ทธิ
เสรี ภำพของประชำชน
เทศบำล/อบต. มีกำรบังคับใช้กฎระเบียบ
ข้อบังคับกับประชำชนอย่ำงเสมอภำค
เทศบำล/อบต. มีกำรดำเนินกำรตำมกฎระเบียบ
ข้อบังคับกับประชำชนอย่ำงทัว่ ถึง

9. หลักความเสมอภาค
41 เทศบำล/อบต.ดำเนินกำรให้บริ กำรทุกเพศ ทุกวัย
เท่ำเทียมกัน
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42 เทศบำล/อบต.ดำเนินกำรให้บริ กำรโดยไม่
แบ่งแยกถิ่นกำเนิด
43 เทศบำล/อบต.ดำเนินกำรให้บริ กำรโดยไม่
แบ่งแยก เชื้อชำติศำสนำและภำษำ
44 เทศบำล/อบต.ดำเนินกำรให้บริ กำรโดยไม่
แบ่งแยกฐำนะทำงเศรษฐกิจ
45 เทศบำล/อบต.ดำเนินกำรให้บริ กำรโดยไม่
แบ่งแยกผูพ้ ิกำร

46
47

48

49

50

10. หลักมุ่งเน้ นฉันทามติ
เทศบำล/อบต. จัดให้มีกำรประชุมเพื่อแก้ปัญหำ
ข้อขัดแย้งต่ำงๆ
เทศบำล/อบต. จัดให้มีแนวทำงในกำรหำ
ข้อตกลง โดยมุ่งเน้นฉันทำมติเพื่อหำข้อยุติ
ร่ วมกันอันจะเป็ นประโยชน์ต่อทุกฝ่ ำย
เทศบำล/อบต. จัดทำแผนปฏิบตั ิงำนประจำปี
โดยให้ประชำชนร่ วมแสดงฉันทำมติเพื่อหำ
ข้อสรุ ป
เทศบำล/อบต. ใช้วธิ ีกำรประชำคมเพื่อจัดลำดับ
ควำมจำเป็ นเร่ งด่วนของโครงกำร/กิจกรรมตำม
งบประมำณที่มีอยู่
เทศบำล/อบต. จัดให้กำรประชำพิจำรณ์เพื่อหำ
ข้อยุติเกี่ยวกับกำรดำเนิ นโครงกำร/กิจกรรมของ
ชุมชน
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2. การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชน
การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชน

1
2
3
4

1. ด้ านการตรวจสอบ
ท่ำนร่ วมตรวจสอบกำรดำเนิ นงำนของเทศบำล/
อบต.โดยกำรใช้กฎหมำยหรื อระเบียบ
ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของเทศบำล/อบต. โดย
ควำมตื่นตัวของชุมชนหรื อภำคประชำชน
ท่ำนร่ วมตรวจสอบกำรดำเนิ นงำนของเทศบำล/
อบต.
ท่ำนร่ วมตรวจสอบกำรดำเนิ นงำนของเทศบำล/
อบต. โดยควำมร่ วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

2. ด้ านรู ปแบบทางการเมืองภาคประชาชน
5 ท่ำนเข้ำร่ วมกิจกรรมต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรประชำมติ
เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรตัดสิ นใจของเทศบำล/อบต.
6 ท่ำนเข้ำร่ วมกำรประชำพิจำรณ์เพื่อเป็ นทำงเลือกใน
กำรตัดสิ นใจดำเนินกำรของเทศบำล/อบต.
7 ท่ำนเข้ำร่ วมกำรอภิปรำยสำธำรณะ ในประเด็นต่ำงๆ
ที่เป็ นประโยชน์ส่วนรวมเพื่อนำไปสู่ กำรตัดสิ นใจ
ร่ วมกันของเทศบำล/อบต.
8 ท่ำนเสนอแนะ กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ
เทศบำล/อบต.
9 ท่ำนเข้ำร่ วมกิจกรรมของกำรประชำคมหมู่บำ้ นหรื อ
ของกลุ่มองค์กรต่ำงๆ เพื่อแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ และ
กำหนดข้อตกลงร่ วมกัน
10 ท่ำนเข้ำร่ วมกลุ่มเคลื่อนไหว กดดันเพื่อ
ผลประโยชน์ของกลุ่ม และส่ วนรวม
3. ด้ านการเลือกตั้ง
11 ท่ำนตรวจบัญชีรำยชื่อว่ำตนเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง
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12
13
14
15
16

ท่ำนร่ วมรณรงค์เลือกตั้ง
ท่ำนลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง
ท่ำนร่ วมเป็ นคณะกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
ท่ำนติดตำมผลกำรเลือกตั้ง
ท่ำนแสดงพลังกลุ่มถอดถอนนักกำรเมือง ถ้ำพบว่ำมี
กำรกระทำโดยมิชอบ
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ค่ าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
แสดงควำมเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ ค่ำสัมประสิ ทธิ์ แอลฟำของคอนบำค
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Reliability Coefficients
N of Cases
= 50.0
N of Items = 66
Alpha
= .9644
Item-total Statistics
Scale
Scale
Corrected
Mean
Variance Item- Alpha
if Item
if Item
Total
if Item
Deleted
Deleted
Correlation
Deleted
ตอนที่ 2 ข้อ 1
16.2000 3.9184 .5869
.7614
ข้อ 2
16.4600 3.6412 .5441
.7754
ข้อ 3
16.3000 3.1531 .7453
.7028
ข้อ 4
16.0800 3.9527 .6184
.7548
ข้อ 5
16.0800 3.9935 .4508
.8016
ข้อ 6
16.1800 4.1098 .5391
.7948
ข้อ 7
16.0000 3.8776 .6075
.7745
ข้อ 8
15.8800 3.9037 .6893
.7503
ข้อ 9
15.9200 3.9527 .6131
.7724
ข้อ 10
15.7800 4.1751 .5617
.7876
ข้อ 11
16.4000 5.6735 .5975
.8543
ข้อ 12
16.1600 5.0759 .8567
.7958
ข้อ 13
16.1800 5.1302 .7423
.8196
ข้อ 14
16.5200 5.1935 .5997
.8574
ข้อ 15
16.2600 4.8494 .6663
.8419
ข้อ 16
16.7400 4.5229 .5182
.8245
ข้อ 17
16.7600 4.3086 .6882
.7834
ข้อ 18
16.7000 4.0918 .6978
.7767
ข้อ 19
16.9200 3.9118 .6578
.7871
ข้อ 20
16.8800 3.8629 .6084
.8056
ข้อ 21
16.2800 7.5935 .8032
.8950
ข้อ 22
16.2400 7.8188 .7378
.9074
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Scale
Mean
if Item
Deleted
ตอนที่ 2 ข้อ 23
ข้อ 24
ข้อ 25
ข้อ 26
ข้อ 27
ข้อ 28
ข้อ 29
ข้อ 30
ข้อ 31
ข้อ 32
ข้อ 33
ข้อ 34
ข้อ 35
ข้อ 36
ข้อ 37
ข้อ 38
ข้อ 39
ข้อ 40
ข้อ 41
ข้อ 42
ข้อ 43
ข้อ 44
ข้อ 45
ข้อ 46
ข้อ 47
ข้อ 48
ข้อ 49
ข้อ 50

Scale
Variance Itemif Item
Deleted
16.2000 7.5102
16.1200 7.0873
16.2800 7.0629
16.6800 6.1812
16.7200 5.8384
16.6400 5.8269
16.4600 5.8861
16.5400 5.8453
16.3000 4.7857
16.4000 4.8163
16.2600 4.6861
16.1000 4.5000
16.1400 4.3269
16.8600 4.2453
16.8200 4.1914
16.6000 4.2041
16.7000 4.4592
16.7000 4.4184
18.0200 4.6731
18.0400 4.6514
18.0200 4.4690
17.8800 4.5567
17.8000 5.0204
16.4800 6.6629
16.4800 6.5404
16.3400 6.4739
16.3600 6.3167
16.4200 6.3302

Corrected
Alpha
Total
if Item
Correlation
Deleted
.7578
.9035
.8259
.8895
.8113
.8929
.7808
.8919
.8046
.8857
.7383
.9005
.7744
.8920
.7873
.8893
.5847
.8265
.6508
.8099
.6725
.8036
.6207
.8185
.7166
.7899
.6302
.8299
.7074
.8084
.7440
.7995
.6325
.8282
.6037
.8358
.7441
.9023
.8150
.8876
.8361
.8826
.8499
.8802
.6611
.9177
.7586
.8983
.7575
.8985
.7906
.8917
.8150
.8865
.7754
.8951
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Scale
Mean
if Item
Deleted
ตอนที่ 3 ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 10
ข้อ 12
ข้อ 13
ข้อ 14
ข้อ 15
ข้อ 16

Scale
Variance Itemif Item
Deleted
5.9000 4.4592
5.8200 4.4771
6.0200 5.0812
6.0200 5.1220
9.3800 9.9139
9.4800 8.8669
9.4200 9.1873
9.7800 8.9506
9.3200 9.2424
9.8200 8.7220
10.9200 8.5241
11.0200 8.2649
10.7800 9.2771
11.4600 8.2535
11.1800 7.9873
11.8400 9.3616

Corrected
Alpha
Total
if Item
Correlation
Deleted
.4697
.8719
.7588
.6933
.6778
.7410
.7002
.7351
.5451
.8816
.7623
.8470
.6617
.8640
.7178
.8545
.6755
.8616
.7674 .8457
.6609 .8250
.7729 .8046
.6233 .8341
.5851 .8436
.7520 .8065
.4835 .8563
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทตี่ รวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุ ทธิวรเศรษฐ์
คณบดีคณะนิเทศศำสตร์และนวัตกรรมกำรจัดกำร
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์
ผูท้ รงคุณวุฒิดำ้ นรัฐประศำสนศำสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา โพธิ์น้อย
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช
ผูท้ รงคุณวุฒิดำ้ นรัฐประศำสนศำสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ม่ วงนวล
คณะวิศวกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
ผูท้ รงคุณวุฒิดำ้ นวิจยั
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ชื่อองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นกลุ่มตัวอย่ าง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

เทศบำลตำบลหลักเมือง
เทศบำลตำบลห้วยชินสี ห์
เทศบำลเมืองบ้ำนโป่ ง
เทศบำลตำบลกรับใหญ่
เทศบำลตำบลบ้ำนเลือก
เทศบำลตำบลประสำทสิ ทธิ์
เทศบำลตำบลบัวงำม
เทศบำลตำบลทุ่งหลวง
เทศบำลตำบลบำงแพ
เทศบำลตำบลโพหัก
เทศบำลตำบลจอมบึง
เทศบำลตำบลวัดเพลง
เทศบำลตำบลสวนผึ้ง
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลดอนตะโก
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลเขำขลุง
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลเขำชะงุม้
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลหนองกวำง
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลดอนคลัง
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลหนองกระทุ่ม
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลอ่ำงหิ น
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลดอนคำ
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลปำกช่อง
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลแก้มอ้น
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลจอมประทัด
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลป่ ำหวำย
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบ้ำนคำ
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