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แบบสอบถามการวิจัย และแบบสัมภาษณผูบริหารเทศบาลเพื่อการทําวิทยานิพนธ 

แบบสอบถาม 

เร่ือง “การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1” 

 

แบบสอบถามชุดน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของ

เทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

ของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

ของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 ปญหา อุปสรรคในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของ

เทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 และแนวทางในการสงเสริมการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

ของเทศบาลในพื้นทีภ่าคกลางตอนลาง 1 โดยกําหนดใหมีการสอบถามขอมูล 4 ตอน ไดแก 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

2. สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมภิบาลไปปฏิบัติ 

3. สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

4. สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะอ่ืนๆ ที่มีตอการ          

นําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 

ผูวิจัยตองขอขอบคุณในความรวมมือของทานอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี อยางไรก็ตามขอมูล

และขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดจากทาน ผูวิจัยจะถือเปนความลับอยางเครงครัดโดยจะไมเปดเผยชื่อ

หรือแหลงที่มาของขอมูลแกบุคคลใดทั้งสิ้น   

 

       ขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

                  ชาญยุทธ  พวงกําหยาด  
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง :  โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอง (   )  หรือเติมขอความที่ตรงตามความเปนจริงลงใน

ชองวาง  

1. เพศ             

(   )  1. ชาย   (   ) 2. หญิง 

2. อายุ  

(   )  1.  อายุนอยกวา 30 ป (   )   2.   อายุ  31-40 ป   

(   )  3.  อายุ 41-50 ป  (   )    4.  อายุ  51-60 ป  

3. สถานภาพสมรส 

(   )  1. โสด   (   )   2.  สมรส 

 (   )  3. หมาย/หยาราง    (   )  4.  อ่ืนๆ  (โปรดระบุ)………………… 

4. การศึกษา 

              (   )  1. ตํ่ากวาปริญญาตรี   (   )  2. ปริญญาตรี 

              (   )   3. ปริญญาโท  (   )  4. ปริญญาเอก 

5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

              (   )   1.   1-5 ป    (   )   2.   6-10 ป 

              (   )   3.   11-15 ป   (   )   4.   16-20 ป 

              (   )   5.   21-30 ป   (   )   6.  31 ปขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2 : ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปฏิบัติ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

  ปจจัยดานนโยบาย      

1. นโยบายขององคการมี วัตถุประสงคที่ชัดเจนดาน

ตัวชี้วัด 

     

2. นโยบายขององคการมีการกําหนดมาตรฐานในการ

ปฎิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 

     

3. นโยบายขององคการชวยใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการดําเนินงาน 

     

4. องคการของทานมีนโยบายที่มีความสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน 

     

5. องคก ารข องท านมี นโยบายให ประชาชนเข ามามี               

สวนรวมในการดําเนินงาน 

     

   ปจจัยดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน      

6. องคการของทานมีการกําหนดภารกิจในการปฏิบัติงาน      

7. องคการของทานกําหนดภารกิจที่มีความสอดคลองกับ

นโยบาย 

     

8. องคการของทานมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน      

9. องคการของทานมีการมอบอํานาจในการตัดสินใจให

ผูใตบังคับบัญชา 

     

10.  องคการของท านมีการกําหนดอํานาจหน าที่ ของ

ผูปฏิบัติงานอยางชัดเจนเขาใจงาย 

     

11.  องคการของทานจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/

โครงการ 

     

12. องคการของท านมีงบประมาณในการทํ างานอยาง 

เพียงพอ 
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ตอนท่ี 2 : (ตอ)  

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

   ปจจัยดานงบประมาณ      

13. องคการของท านมีการใชจายงบ ป ระม าณ อยางมี

ประสิทธิภาพ 

     

14. องคการของทานมีการจัดทํางบประมาณตามความ

ตองการของประชาชน 

     

15. อ ง ค ก ารข อ งท าน อ นุ มั ติ งบ ป ระ ม าณ ต าม ลํ า ดั บ

ความสําคัญของงาน 

     

   ปจจัยดานองคการ/หนวยงาน      

16. องคการของทานมีลักษณะโครงสรางองคการที่ไม

ซับซอน 

     

17. องคการของทานมีกฎระเบียบ และขอบังคับในการ

ปฏิบัติงาน 

     

18. องคการของทานมีการปรับปรุงโครงสรางเพื่อชวยให

การทาํงานประสบความสําเร็จตามนโยบายไดโดยงาย 

     

19. องคการของทานมีการติดตอสื่อสารที่เปนระบบเปด      

20. องคการของทานมีการกําหนดลําดับชั้นในการบังคับ

บัญชาที่ชัดเจน 

     

   ปจจัยดานผูบริหาร      

21. องคการของทาน นายกเทศมนตรีมีภาวะผู นําของ

ผูบริหาร 

     

22. องคการของทาน นายกเทศมนตรีมีความรูความสามารถ

ในการบริหารงาน 

     

23. องคการของทาน นายกเทศมนตรีมีสวนรวมในการ

กําหนดนโยบายตางๆ 

     

24. องคการของทาน นายกเทศมนตรีเปนผูมีวิสัยทัศนใน

การปฏิบัติงาน 
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ตอนท่ี 2 : (ตอ)  

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

25. องคการของทาน นายกเทศมนตรีใชอํานาจหนาทีตามที่

กฎหมายกําหนดไว 

     

ปจจัยดานบุคลากร      

26. องคการของทานมีการคัดสรรเจาหนาที่เหมาะสมกับ

ตําแหนงงาน 

     

27. เจาหนาที่องคการของทานมีบุคลิกภาพและมีมนุษย

สัมพันธที่ดี 

     

28. เจาหนาที่องคการของทานที่ปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีตอ

องคการ 

     

29. เจาหนาที่องคการของทานมีความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

     

30. เจาหนาที่องคการของทานมีความเต็มใจและพอใจใน

งานที่ปฏิบัติ 

     

   ปจจัยดานสภาพแวดลอม      

31. องคการของทานไมมีการตอตานหรือคัดคานนโยบาย

ของหนวยงานจากฝายตางๆ 

     

32. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นไมสงผล

กระทบตอการดําเนินงานขององคการ 

     

33. นโยบายขององคการมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอม      

34. การกําหนดนโยบายขององคการมีความสอดคลองกับ

การนําไปปฏิบัติ 

     

35. องคการของทานไดรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานจาก

ประชาชน 

     

ปจจัยดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน      

36. องคการของทานมกีารประสานงานอยางมปีระสทิธิภาพ

และรวดเร็ว 
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ตอนท่ี 2 : (ตอ)  

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

37. องคการของทานมีการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ

และรวดเร็ว 

     

38. องคการของทานมีการติดตอสื่อสารกับหนวยงานอ่ืน

ของรัฐอยางสม่ําเสมอ 

     

39. องคการของทานไดรับความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน

ของรัฐในการจัดทําโครงการตางๆ 

     

40. องค ก ารข อ งท าน มี ป ระ ช าช น มี ส วน รวม ใน ก าร

ปฎิบัติงาน 

     

41. องคการของทานไดรับความรวมมือในการทํางาน

ระหวางหนวยงานอยางมปีระสิทธิภาพ 

     

  ปจจัยดานการวางแผน      

42. องคการของทานมีการกําหนดแผนงาน/โครงการในการ

ทํางาน 

     

43. องคการของทานได รับการสนับสนุนในการจัดทํา

แผนการดําเนินงานจากประชาชน 

     

44. องคการของทานมีการควบคุมการปฏิบั ติงานของ

เจาหนาที ่

     

45. องคการของทานมีการวางแผนกําลังคนและใชงาน

เจาหนาที่ใหตรงกับความรูความสามารถที่มีอยู 

     

46. องคการของทานมีการวางแผนการปฏิบัติงานอยางเปน

ระบบ 

     

  ปจจัยดานการประเมินผล      

47. องคการของทานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป      

48. องคการของทานมีการประเมินผลสะทอนกลับที่มีอยูใน

กระบวนการวางแผนงาน/โครงการ 

     

49. องคการของทานมีการประเมินผลหลังการดําเนินงาน

ตามแผนงาน 
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ตอนท่ี 2 : (ตอ)  

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

50. องคการของทานมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

การดําเนินงาน 

     

51. องคการของทานใหหนวยงานอ่ืนของรัฐเขามา

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     

 

ตอนท่ี 3 : การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ  

 

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ   

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

  หลักประสิทธิผล      

1. องคการของทานมีการกําหนดเปาหมาย เพื่อบรรลุ

วัตถปุระสงคของหนวยงาน 

     

2. องคการของทานมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่

ชัดเจน 

     

3. องค ก ารข อ งท าน มี ก ระ บ วน ก ารป ฎิ บั ติ งาน แล ะ

ระบบงานที่เปนมาตรฐาน 

     

4. องคการของทานมีการพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการ

ปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองเปนระบบ 

     

5. องคการของทานมีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

โดยใชหลักความสามารถ (competency)  

     

   หลักประสิทธิภาพ      

6. องคการของทานมีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อ

ความรวดเร็ว  

     

7. องคการของทานมีการประเมินความคุมคาของงานหรือ

โครงการเพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 
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ตอนท่ี 3 : (ตอ) 

 

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ   

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

  หลักประสิทธิผล      

8. องคการของทานมีการลดขั้นตอนการปฏิบั ติงานที่

ครอบคลุมทัว่ถึง 

     

9. องคการของทานมีการกําหนดบุคลากรที่เหมาะสมกับ

ภาระงานของหนวยงาน 

     

10. องคการของทานมีการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

และประกาศใหประชาชนทราบ 

     

  หลักการตอบสนอง      

11. องคการของทานมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ 

     

12. องคการของทานมุงเนนในการตอบสนองความตองการ

ของประชนเปนหลกั 

     

13. องคการของทานมีการปรับปรุงการบริการใหมีความ

สะดวกรวดเร็ว  

     

14. องคการของทานมีการอํานวยความสะดวกตอประชาชนที่

รับบริการ     

     

15. องคการของทานมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ผูรับบริการ 

     

หลักภาระรับผิดชอบ      

16. องคการของทานมีการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมายที่กําหนดไว 

     

17. องคการของทานมีการดําเนินการแกไขปญหาผลกระทบที่

เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 

     

18. องคการของทานเต็มใจที่ จะยอมรับสิ่ งใหมๆและ

เทคโนโลยีใหมๆ เสมอ 

     

19. องคการของทานมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 
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ตอนท่ี 3 : (ตอ) 

 

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ   

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

20. องคการของทานมีการประกาศเปาหมายที่กําหนดให

เจาหนาที่ผูปฎิบัติงานประชาชนเขาใจถึงสิ่งที่ตองการ

บรรลุใหเห็นผลงาน 

     

  หลักความโปรงใส      

21. องคการของทานมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในที่ยึดมั่น

ในหลักการและกฎหมาย 

     

22. องคการของทานมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่โปรงใสและ

ตรวจสอบได 

     

23. องคการของทานมีการเปดเผยขอมูลขาวสารเพื่อให

ประชาชนสามารถทราบขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม

กระบวนการตาง ๆ  

     

24. องคการของทานมีการบริหารงานการเงินและพัสดุที่

รัดกุม 

     

25. องคการของทานมีระบบการรองเรียนที่มีประสิทธิภาพสูง      

หลักการมีสวนรวม      

26. องคการของทานเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในกระบวนการบริหารงานที่ครอบคลุมทั่วถึง  

     

27. องคการของทานเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ

คิดเห็น  

     

28. องคการของทานเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับหนวยงานอยางสม่ําเสมอ 

     

29. องคการของทานมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

เร่ืองภารกิจที่องคการปฎิบัติอยางถูกตองครบถวน  

     

30. องคการของทานเปดโอกาสประชาชนมีสวนรวมใน

การตรวจสอบการทาํงานของหนวยงาน  
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ตอนท่ี 3 : (ตอ) 

 

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ   

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

  หลักการกระจายอํานาจ      

31. นายกเทศมนตรีมอบอํานาจในการตัดสินใจในการ

ดําเนินงานเพือ่ความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

     

32. องคการของท าน มีก ารก ระจายอําน าจและความ

รับ ผิดชอบให กับ ผูปฏิบั ติงานในเร่ืองที่สํ าคัญ ตอ

ประชาชน 

     

33. องคการของทานมีการตรวจสอบการใชอํานาจที่มีการ

มอบหมาย  

     

34. หนวยงานในองคการที่ไดรับมอบอํานาจมีอิสระในการ

ตัดสินใจในการดําเนินงาน  

     

35. องคการของทาน เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน

การตัดสินใจเพื่อนําไปปรับปรุงการบริหารงาน 

     

  ดานหลักนิติธรรม      

36. องคการของทานปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ

ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด   

     

37. องคการของทานมีการออกกฎระเบียบตางๆ ของหนวยงาน 

ที่สอดคลองกับอํานาจตามกฎหมาย 

     

38. องคการของทานมีการกําหนดกฎระเบียบหรือขอบังคับ

โดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

     

39. องคการของทานมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่

อยางชดัเจนและสามารถตรวจสอบได 

     

40. หนวยงานของทานบริหารงานดวยความเปนธรรมเสมอ

ภาคไมเลือกปฏิบัติ  

     

หลักความเสมอภาค      

41. องคการของทานปฏิบัติตอประชาชนผูรับบริการอยาง 

เทาเทียมกัน 
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ตอนท่ี 3 : (ตอ) 

 

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ   

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

42. องคการของทานคํานึงถึงประชาชนผู รับบริการให

ไดรับการบริการอยางเสมอภาคเทาเทียมกันไมเลือก

ปฏิบัติ 

     

43. องคการของทานคํานึงถึงสิทธิความเทาเทียมกันของ

เจาหนาที่ผูปฎิบัติงาน 

     

44. องคการของทานเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงาน

แสดงความคิดเห็นไดทุกลําดับชั้น  

     

45. ผูบริหารของทานปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาทุกคนอยาง

เสมอภาค เทาเทียมกัน  

     

  หลักมุงเนนฉันทามติ      

46. องคการของท านมีการประสานความแตกตางใน

ผลประโยชนของฝายตางๆ เพื่อหาขอยุติรวมกัน 

     

47. องคการของทานจัดใหมีการลงมติในเร่ืองตางๆ       

48. เจาหนาที่ทุกระดับที่เกี่ยวของมีสิทธิในการแสดงความ

คิดเห็นที่เสมอภาคเทาเทียมกัน  

     

49. การตัดสินใจในการบริหารจัดการองคการเมื่อมีเสียง

แตกตางกันองคการของทานใหถือเสียงขางมาก  

     

50. องคการของทานนําเสนอขาวสารที่ถูกตองชัดเจน ทําให

การลงมติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 
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ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะอื่นๆ ท่ีมีตอการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1  

 

1. การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏบิัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีปญหาและอุปสรรคหรือไม 

อยางไร (ในดานบุคลากร งบประมาณ โครงสราง สถานที่ อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช ฯลฯ) 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

2. ทานเห็นวาปญหาและอุปสรรคในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาค

กลางตอนลาง 1 ควรมีแนวทางแกไขอยางไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

ขอขอบพระคุณทานที่ไดกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสัมภาษณผูบริหารเทศบาลเพื่อการวิจัย 

เร่ือง “การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1” 

 

คําชี้แจง 

1. แบบสัมภาษณชุดน้ีเปนสวนหน่ึงของการทําวิทยานิพนธตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลักษณะของแบบสัมภาษณเปนแบบ

สัมภาษณ มีโครง สรางในการสัมภาษณ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 

ขอมูลที่ไดรับจากทานในคร้ังน้ีเปนประโยชนในทางวิชาการ โดยผูวิจัยจะถือเปนความลับ และจะ

นําขอมูลไปวิเคราะหในภาพรวม ซึ่งจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของทานแตอยาง

ใด ดังน้ัน จึงขอความรวมมือจากทานชวยตอบแบบสัมภาษณตรงความเปนจริง เพื่อใหไดผลที่

ถูกตองตามหลักวิชาตอไป 

2. แบบสัมภาษณชุดน้ีมีทั้งหมด 2 ตอน ประกอบดวย (โปรดตอบใหครบทุกตอน) 

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ มีขอคําถาม จํานวน 7 ขอ 

ตอนที่ 2 ปญหา  อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางในการนําหลักธรรมาภิบาลไป 

ปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 ใหบรรลผุลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น มีคําถาม จํานวน 2 ขอ  

 

ผูวิจัยตองขอขอบคุณในความรวมมือของทานอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี อยางไรก็ตามขอมูล

และขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดจากทาน ผูวิจัยจะถือเปนความลับอยางเครงครัดโดยจะไมเปดเผยชื่อ

หรือแหลงที่มาของขอมูลแกบุคคลใดทั้งสิ้น   

 

       ขอขอบพระคณุอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

                  ชาญยุทธ  พวงกําหยาด  
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง :  โปรดกรอกขอมูลดานลางตอไปน้ีใหตรงตามความเปนจริงตามสถานภาพของทาน  

 

1. ชื่อผูใหสัมภาษณ

................................................................................................................................................ 

2. ปจจุบันทานดํารงตําแหนง  นายกเทศมนตรีเทศบาล/ปลัดเทศบาล.........................................

จังหวัด..................................................................................................................................... 

3. เพศ.......................................................................................................................................... 

4. อายุ ..................................ป 

5. สถานภาพสมรส..................................................................................................................... 

6. ระดับการศึกษาสูงสุด............................................................................................................. 

7. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในเทศบาล........................................................................................ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 

ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติของเทศบาลในเขตพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1  

 

1. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

 ในฐานะที่ทานเปนนายกเทศมนตรี /ปลัดเทศบาล ทานเห็นวา การนําเอาหลักธรรมาภิบาลมา          

รับใชในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานของทาน ยังมีปญหาและอุปสรรคในดานใดบาง และทาน

จะมีวิธีในการแกไขปญหาและอุปสรรคดังกลาวอยางไร 

 

ปญหา / อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

1. ดานนโยบาย 

…………………………………...…………… 

…………………………...…………………… 

……………………...………………………… 

………………………...……………………… 

1. ดานนโยบาย 

………….……………………………………

……..…………………………...…………… 

…………………………………….………… 

…………………………………….………… 

2. ดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 

……………………………………...………… 

………………………..………….…………… 

………………………..………….…………… 

………………………..………….…………… 

2. ดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 

……………………………………….………

……..……………………………...………… 

……………………………………………… 

…………….………………………………… 

3. ดานงบประมาณ 

………………………………...……………… 

………………………………...……………… 

………………………………...……………… 

……………………………...………………… 

3. ดานงบประมาณ 

…….………………………………………… 

…………………….………………………… 

………………………….…………………… 

…………………………….………………… 

4. ดานองคการ/หนวยงาน 

………………………...……………………… 

………………………………...……………… 

………………...……………………………… 

………………………………...……………… 

4. ดานองคการ/หนวยงาน 

…….………………………………………… 

…………………………………….………… 

………………………………………………

……………………………………………… 
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ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติของเทศบาลในเขตพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1  (ตอ) 

 

ปญหา / อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

5. ดานผูบริหาร 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

5. ดานผูบริหาร 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

6. ดานบุคลากร 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

6. ดานบุคลากร 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

7. ดานสภาพแวดลอม 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

7. ดานสภาพแวดลอม 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

8. ดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

8. ดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

9. ดานการวางแผน 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

9. ดานการวางแผน 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

10. ดานการประเมินผล 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

10. ดานการประเมินผล 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
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ตอนท่ี 2  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติของเทศบาลในเขตพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1  (ตอ) 

 

2. ขอเสนอแนะดานการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

ถาจะนําหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในเทศบาลของทานใหบรรลุผลสําเร็จยิ่งขึ้น ทานมี

ขอเสนอแนะอยางไร (โปรดแสดงความคิดเห็น) 

 

1. ดานหลักประสิทธิผล  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

 2. ดานหลักประสิทธิภาพ  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

3. ดานหลักการตอบสนอง  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

4. ดานหลักภาระรับผิดชอบ  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

5. ดานหลักความโปรงใส  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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ตอนท่ี 2  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติของเทศบาลในเขตพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1  (ตอ) 
 

6. ดานหลักการมีสวนรวม  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

7. ดานหลักการกระจายอํานาจ  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

8. ดานหลักนิติธรรม  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

9. ดานหลักความเสมอภาค  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

10. ดานหลักมุงเนนฉันทามติ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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