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บทคัดยอ 

            การศึกษาเรื่องการดำเนินงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ ่น เทศบาลตำบลดอนหญานาง อำเภอพรเจริญ จ ังหว ัดบึงกาฬ มี

วัตถุประสงค 1) ศึกษาการดำเนินงานตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562) ของเทศบาลตำบลดอนหญานาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 2) 

ศึกษาปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการนำหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562) ไปใชในการดำเนินงานของเทศบาล

ตำบลดอนหญานาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ และ 3) เสนอแนวทางแกไขปญหาอุปสรรค

ที่เกิดขึ้นจากการนำการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562) ไปใชในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนหญานาง 

อำเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ  ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  ศึกษาวิจัยจาก 

เอกสารราชการตางๆ ของเทศบาลตำบลดอนหญานาง และการสัมภาษณเชิงลึก กลุมตัวอยาง

นั ้น ซึ ่งผลการศึกษาพบวา 1) การดำเนินงานตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี ของเทศบาลตำบลดอนหญานาง เทศบาลตำบลดอนหญานางมีการนำหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี มาปรับใชในการบริหารภายในหนวยงานตนเองไดเปนอยางดี โดยที่

เห็นไดชดัจะเปนในเรื่องความโปรงใส บริหารงานอยางสุจริต ของผบูริหาร ซึ่งเปนแบบอยางที่ดี

ปลูกจิตสำนึกใหบุคลากรทุกคนซื่อสัตย สุจริต โปรงใส สรางการเปนแบบอยางที่ดแีกบุคลากรใน

เทศบาลตำบลดอนหญานางอีกดวย อีกทั้งมีการจัดทำแผนพัฒนาตาง ๆ แผนปฎิบัติราชการ มี

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในบรกิารประชาชน เพ่ือใหตอบสนองความตองการประชาชน 
 

             1บทความน้ีเรียบเรียงจากการคนควาอิสระ เรื่อง การดำเนินงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตำบลดอนหญานาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งไดผานการสอบปองกันการคนควาอิสระเรียบรอย

แลว โดยมีอาจารยทีป่รกึษา คือ ดร.วีระยุทธ พรพจนธนมาศ  

                     2นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

                  3อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
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และมีคณะผูประเมินอิสระเอกชนรวมเปนผูดำเนินการประเมินผล และมีการจัดประชุม

คณะกรรมการเพ่ือกำหนดกรอบและแนวทางทุกป พรอมทั้งมีคำสั่งแตงตั้งภาคประชาชนเขามา

มีสวนรวมในการตรวจสอบนี้ดวย 2) ปญหาในการนำหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มา

ใชในการดำเนินงานนั้น มีดังตอไปนี้  ปญหาดานการมีสวนรวมของประชาชน ดานความรู 

ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงาน ของบุคลากร ดานความโปรงใส และดานการ

ปรับตัว เรียนรูในการเชื ่อมโยง 3) แนวทางการแกไขปญหา มีดังตอไปนี้ จัดทำโครงการ 

แผนพัฒนาเกี่ยวกับการพาณิชย ของประชาชนภายในทองถิ่น ใหมีความคลองตัว มีการจัด

สัมมนาอบรมเสริมความรู ในอาชีพเสริมใหมๆ เพื่อใหประชาชนมีชองทางทำมาหากินอื่นมาก

ขึ้น สงเสริมการมีสวนรวม สงเสริมและพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพและความสามารถในการ

ปฏิบัติงานและบริการประชาชน จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะ

ศึกษาและวิเคราะหผลการประเมินของปที่ผานมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

สงเสริมใหมีการรณรงคและสรางความตระหนักคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตใหกับพนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตำบลดอนหญานางให

ทั่วถึง และจัดฝกอบรม สัมมนา กับผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เพ่ือใหบุคลากรที่มีความรพ้ืูนฐานและเหน็

ความสำคัญในเรื่องการเชื่อมโยงแพลตฟอรมดิจิทัลกลางตอไป 

 

บทนำ 

            รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในหมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น 

จะเห็นไดวา ตองมีการจัดทํากฎหมายรองรับเกิดขึ้น เชน กฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดหนาที่

และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชน

ในทองถิ่น ตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแก

ประชาชนในทองถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการสวนทองถิ่น ที่ตองใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ ่นมีอ ิสระในการบริหาร การจัดทําบริการสาธารณะ การสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ซ ึ ่งแตกต างจากรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่กําหนดรายละเอียดอยางชัดเจนวาจะตองทํากฎหมายทองถิ่น

ใด แตในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนั้น เนนใหจัดทํากฎหมายรองรับตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด 

ดังนั้น ในการจัดทํากฎหมายรองรับดังกลาว ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

นี้จะตองใหเปนไปตามหลักการและเปาหมายของการกระจาย อํานาจสูทองถิ่นตามเจตนารมณ

ของการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และความสามารถในการ
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ปกครองตนเองในดานรายไดจํานวน และความหนาแนนของประชากร และพื้นที ่ ที ่ตอง

รับผิดชอบประกอบกันดวย (โชคสขุ กรกิตติชัย, 2561, 7) 

            ดวยเหตุของการบริหารจัดการที่ไมเหมาะสมของภาคสวนตางๆ ของสังคมไทย เชน 

หลายหนวยงานของรัฐใชจายงบประมาณอยางฟุมเฟอย และขาดความโปรงใสในการดำเนิน

กิจการของรัฐ ระบบราชการขาดการพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

กฎระเบียบตางๆ ที่ยังลาสมัยขาดความยืดหยุนสงผลใหเจาหนาที่ใชดุลยพินิจปฏิบัติราชการ

ในทางมิชอบ ขาดจิตสำนึกตอสาธารณะ รัฐวิสาหกิจขาดประสิทธภิาพ ขาดความโปรงใส นำไปสู

ปญหาการทจุริตคอรัปชั่นที่รนุแรงในสังคมไทย ทามกลางกระแสการพัฒนาของเศรษฐกิจ สังคม

และการเมืองโลก ไดกดดันใหกลุมประเทศกำลังพัฒนาปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจและ

การเมือง ใหการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนเนนความโปรงใส ตรวจสอบได อีกทั้งการ

กระตุนใหการพัฒนาของกลุมประเทศกำลังพัฒนาเนนการพัฒนาประเทศแบบพึ่งตนเองควบคู

กับการพัฒนาดานอื่น จึงทำใหเกิดความตระหนักตอการสรางความมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนาทองถิ่น และการกระจายอำนาจอยางกวางขวาง (อนันต โพธิกุล, 2560)  

             ในภาคราชการไดเริ่มดำเนินการสราง “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) ขึ้น

อยางมีระบบ โดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง

และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที ่ 10 สิงหาคม 2542 

ระเบียบนี้มีผลใชบังคับกับหนวยงานของรัฐตั ้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2542 เปนตนมา โดย

ระเบียบนี้กำหนดใหทุกหนวยงานของรฐั ดำเนินการบริหารจัดการโดยยึดหลักการ 6 หลัก ไดแก 

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลกัความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ

หลักความคุมคา (พิศสมัย หมกทอง, 2554 อางถึงในอนันต โพธิกุล, 2560) ระยะหลัง ภาครัฐ

และในระบบราชการใชคำวา “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” เนื่องจากมีการออก มาตร 3/1 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (กองการเจาหนาที่

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน, 2545 อางถึงในอนันต โพธิกุล, 2560) ซึ่งกำหนดวา “ในการปฏิบัติ

หนาที่ของสวนราชการตองใชวธิีการบรหิารกิจการบานเมืองท่ีดี” และมีพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เพื่อขยายความวิธีการปฏิบัติการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีและบังคับใชจนถึงปจจุบัน 

            แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดำเนินงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ี

ดีมาปรับใชแลว แตยังคงมีการประสบปญหาตามที่กลาวมาขางตน พรอมทั้งยังไดมีการแกไข

เพิ่มเติมของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 

2) ปพ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมีสาระสำคัญ คือ การยกเลิกแผนการบริหาร

ราชการแผนดินและแผนนิติบัญญัติ ที่ออกโดยอำนาจของ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
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และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที ่ด ี พ.ศ. 2546 เนื ่องจากเห็นวามีความซ้ำซอนกับ 

พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ

ดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ที่ออกตามอำนาจของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2560 ที่กำหนดใหรัฐจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

วัตถุประสงคของการศกึษา 

            1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

(ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562) ของเทศบาลตำบลดอนหญานาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 

            2. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการนำหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที ่ 2 พ.ศ. 2562) ไปใชในการ

ดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนหญานาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 

            3. เพื่อเสนอแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการนำการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี ตามหลักเกณฑและวิธีการบรหิารกิจการบานเมอืงที่ด ี(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562) ไปใช

ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนหญานาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 

ขอบเขตการศกึษา 

            การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจะทำการศึกษาการดำเนินงานตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562) ของเทศบาลตำบลดอนหญานาง ตำบลดอนหญานาง อำเภอพรเจริญ 

จังหวัดบึงกาฬ โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

            1. ขอบเขตดานเนื้อหาของการศกึษา 

            1.1 ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับการนำหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไป

ใชในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนหญานาง ตำบลดอนหญานาง อำเภอพรเจริญ 

จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 7 ดาน ไดแก ดานการบริหารราชการเพื ่อใหเกิดประโยชนสุขของ

ประชาชน (สุข)  ดานการบริหารเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ (สัมฤทธิ์) ดานการ

บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ (คุมคา)  ดานการลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน (ลดขั้นตอน)  ดานการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ

ใหทันตอสถานการณ (ปรับปรุง) ดานการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ

ตองการของประชาชน (อำนวย) ดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ำเสมอ 

(ประเมิน) 

            1.2 ศึกษาถึงปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการนำหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562) ในการดำเนินงาน
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ในเทศบาลตำบลดอนหญานาง 1. ด านการมีส วนรวมของประชาชน 2. ด านความรู 

ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงาน ของบุคลากร 3. ดานความโปรงใส 4. ดานการ

ปรับตัว เรียนรใูนการเชื่อมโยงแพลตฟอรม 

            1.3 แนวทางแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการนำการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี 

ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที ่ 2 พ.ศ. 2562) ไปใชในการ

ดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนหญานาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 

            2. ขอบเขตดานพ้ืนที/่ประชากร 

            2.1 ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาพื้นที่ เทศบาลตำบลดอนหญานาง ตำบลดอนหญา

นาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ  

            2.2 บุคลากรในเทศบาลตำบลดอนหญานาง ตำบลดอนหญานาง อำเภอพรเจริญ 

จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 62 คน ซึ่งกำหนดกลุมตวัอยางแบบสุมแบบเจาะจง จำนวน 11 คน  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

            1. เปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดําเนินงาน ตาม

หลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ของเทศบาลตำบลดอนหญานาง ตำบลดอนหญานาง ใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

            2. เพื่อใหทราบถึงปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการนำหลักการบริหารกิจการบานเมอืงท่ี

ดี ไปใชในการปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลดอนหญานาง จังหวัดบึงกาฬ 

            3. นำผลการศึกษา แนวทางการแกไขปญหาอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะ ไปใช

เปนแนวทางในการแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการนำการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562) ในการปรับเขาสู

บริหารงานของหนวยงานตางๆได  

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองทีดี่ 

            ตามคูมือคำอธิบายและแนวทางปฎิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดอธิบายในสวนการดำเนินการปฏิรูประบบ

ราชการ นอกจากจะมีการกำหนดนโยบายในรูปแบบของ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

ราชการแลว รัฐบาลยังไดมีออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อกำหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยมี

ความประสงคจะใหใชบังคับกับสวนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั ้งที ่เปนราชการ



206 
 

สวนกลางและราชการสวนภูมิภาค รวมทั้งหนวยงานอ่ืนที่อยูในกำกับของราชการ ฝายบริหารท่ี

มีการจัดตั้งขึ้นและมีการปฏิบัติราชการเชนเดียวกับกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งรายละเอียดของ

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและกรอบแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ มี

ดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546) 

            หมวด 1 เปนการกำหนดขอบเขตความหมายคำวา“การบริหารกิจการบานเมืองที่ด”ี 

            หมวด 2 กำหนดแนวทางการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

            หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 

            หมวด 4 การบริหารราชการอยางมปีระสทิธิภาพและเกิดความคุมคาในเชงิภารกิจ

ภาครัฐ 

            หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

            หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ 

            หมวด 7 การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  

            หมวด 8 การประเมินผลการปฏบิัตริาชการ 

            ปจจุบันไดมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

(ฉบับท่ี 2) ปพ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมีสาระสำคัญ คือ การยกเลิกแผนการ

บริหารราชการแผนดินและแผนนิติบัญญัติ ที่ออกโดยอำนาจของ พระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เนื่องจากเห็นวามีความซ้ำซอนกับ 

พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ

ดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ที่ออกตามอำนาจของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2560 ที่กำหนดใหรัฐจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

มีรายละเอียดดังนี้ 

            1. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

            - ยกเลิกแผนบริหารราชการแผนดินและแผนนิติบัญญัติ 

            - ปรับการจัดทำแผนปฏิบ ัต ิราชการของสวนราชการใหมีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติและแผนอื่นที่เก่ียวของ 

            - เปลี ่ยนจากการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ป เปนการจัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการระยะ 5 ป โดยจัดทำแผนระยะที่ 1 ในหวงเวลา 3 ปแรก คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

            2. ปรับโครงสรางสวนราชการ 

            - ใหสวนราชการทบทวนภารกิจของหนวยงานวาภารกิจใดมคีวามจำเปน หรือ สมควร

ยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ (ตามมาตรา 7) 
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            - หามจัดตั้งสวนราชการที่มีภารกิจหรือหนาที่เหมือนกันสวนราชการที่ยุบเลิก โอน 

หรือรวมไปแลว ยกเวนเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือการรักษา

ผลประโยชนสวนรวมของประชาชน และตองไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จึงจะจัดตั้งได (ตามมาตรา 8) 

            3. ยกระดับการทำงานภาครัฐโดยการเช่ือมโยงแพลตฟอรมดิจิทัลกลาง 

            - การใหบริการประชาชนและการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานราชการ

ดวยกันตองกระทำโดยแพลตฟอรมดิจิทัลกลางที ่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการ

มหาชน) จัดทำขึ้น (มาตรา 6) 

            - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) จัดทำแพลตฟอรมดิจิทัลกลาง

ภายใน 90 วัน หลังจากนั้นหัวหนาสวนราชการจะตองดำเนินการใหมีการใชแพลตฟอรมดิจทิัล

กลางใหแลวเสร็จภายใน 2 ป (มาตรา 10) เพื ่อสามารถติดตอประสานงานระหวางหนวย

ราชการ 

            - ใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2. แนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น 

            ในการปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคทางการปกครองของรัฐบาลใน

อันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุขของประชาชน ยึดหลักการกระจายอำนาจปกครอง 

และเพื่อใหสอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเอง 

ความสำคัญของการปกครองทองถิ่นสามารถสรุปได ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา) 

            1. การปกครองทองถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะ

การปกครองทองถิ่นจะเปนสถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน  

            2. การปกครองทองถิ ่นทำใหประชาชนรูจ ักทองถิ ่นการปกครองตนเอง (Self 

Government) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

            3. การปกครองทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเปนหลักสำคัญของการ

กระจายอำนาจ เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมอียูอยางกวางขวาง  

            4. การปกครองทองถิ่นสามารถสนองตอบความตองการของทองถิ่นตรงเปาหมายและ

มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทองถิ่นมีความแตกตางกันไมวาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากร 

ประชาชน ความตองการ และปญหายอมตางกันออกไป 

            5. การปกครองทองถิ ่นจะเปนแหลงสรางผูนำทางการเมืองและการบริหารของ

ประเทศในอนาคต ผูนำหนวยการปกครองทองถิ่นยอมเรียนรูประสบการณทางการเมือง การ

เลือกตั้ง การสนับสนุนจากประชาชนในทองถิ่นยอมเปนพื้นฐานที่ดีตออนาคตทางการเมืองของ

ตน และยังฝกฝนทักษะทางการบริหารงานในทองถิ่นอีกดวย 



208 
 

            6. การปกครองทองถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ทำใหเกิดการพัฒนาชนบท

แบบพึ่งตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 

ระเบียบวิธีวิจัย 

            การศึกษาคนควาอิสระในครั้งนี้ อาศัยกระบวนการวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาวิจัย

จากเอกสารราชการตางๆ ของเทศบาลตำบลดอนหญานาง และการสัมภาษณเชิงลึก โดยอาศัย

รูปแบบการศึกษา การกำหนดกลุมตัวอยางนั้น ผูศึกษาเลือกวิธีการ โดยไมใชหลักความนาจะ

เปน โดยสุมแบบเจาะจง ซึ่งการเลือกผูใหขอมูลนั้น ผูศึกษาเลือกจาก ประสบการณดานการ

บริหาร ตำแหนงงาน ความคดิ และมุมมองอยางนอย 3 มุมมองดวยกัน เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลใน

เชิงลึก รวมทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งแหลงขอมูลมาจาก ขอมูลเชิงเอกสาร โดยการรวบรวมขอมูลจาก 

แนวคิด ทฤษฎีวรรณกรรม เอกสารราชการของเทศบาลตำบลดอนหญานาง อำเภอพรเจริญ 

จังหวัดบึงกาฬ การสัมภาษณเจาะลึกจากผูใหขอมูลที่สำคัญ เครื่องมือวิจัยมาจากแนวทางการ

สัมภาษณ โดยนำขอมูลเชิงเอกสาร มาเปนแบบสัมภาษณถึง การดำเนินงานตามหลักการบรหิาร

กิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครอง แบงออกเปน 1) ดานการบริหารราชการเพื่อใหเกิด

ประโยชนสุขของประชาชน 2) ดานการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของรฐั 3)

ดานการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจภาครัฐ 4) ดาน

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5) ดานการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ 6) ดานการอำนวย

ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 7) ดานการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ปญหาอุปสรรคที่เกิด และแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน วิเคราะหขอมูล จาก

คำสัมภาษณ ผูบริหาร หัวหนา บุคลากรในเทศบาลมาสรุปประเด็นที่ศึกษาการดำเนินงาน 

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทาง ของการบริหารจัดการกิจการบานเมืองที่ดี และ

ประมวลขอมูลจากเอกสาร และใชวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา เพื่อประมวล สรุป รวมทั้ง

วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย 

 

ผลการศึกษา และอภิปรายผล 

1. การดำเนินงานตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 

2562) ของเทศบาลตำบลดอนหญานาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 

            ในเนื้อหาสวนนี้มุงตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 การดำเนินงานตามหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมอืงที่ดี (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562) ของเทศบาลตำบลดอนหญานาง มีดังตอไปนี้ 

(1.1) ดานการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
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            ผลการศึกษาพบวา เทศบาลตำบลดอนหญานาง ไดปฏิบัติราชการที่มีเปาหมายและ

ตามภารกิจ แผนงานตางๆ เพื่อใหเกิดความสุข ประโยชนสูงสุดของประชาชน ความสงบและ

ปลอดภัยของสังคมสวนรวม ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง และมีการนำความเห็นของประชาชน

มาปรับใชกับแผนงาน รับฟงถึงปญหาและความตองการของประชาชน แกไขปญหา มีการ

แลกเปลี่ยนความคิดอยางสม่ำเสมอ และมีเปาหมายองคกร เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา

เทศบาลไปขางหนาอยางมีเปาหมาย พัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ มีงานทำ 

พัฒนาสถานที่ทองเที่ยวตางๆใหเปนแหลงทองเที่ยวในจังหวัด เนนการบริหารจัดการที่ดี ใหทัน

ยุคทันสมัย ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อนันต โพธิกุล (2560) ไดศึกษาการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีขององคการบริหารสวนตำบลทาทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ ่งผล

การศึกษาพบวา การบริหารราชการภาพรวม พบวามีคาเฉลี่ย 4.10 อยูในระดับมาก และถา

พิจารณาในดานนี้พบวาดานการบริหารกิจการเพ่ือใหประโยชนสุขแกประชาชน มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

4.20 อยูในระดับมาก มีการบริหารงานที่ดี เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนไดดี มีการทำ

อยางตอเนื่องและเปนรปูธรรม เพราะมีการบริหารภารกิจตางๆเพื่อใหประโยชนสุขแกประชาชน 

และยึดประชาชนเปนศนูยกลางเชนกัน และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ภัทนาวดี ศรีสวัสดิ์ 

(2553) ไดศึกษาการบริหารตามแนวทางการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลนคร

ไทย และเทศบาลตำบลบานแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  โดยผลการศึกษาพบวา 

หลักการมีสวนรวม เทศบาลไดมีระบบการใหขอมูลขาวสารกับประชาชน เปดโอกาสให

ประชาชนไดเสนอความเห็น ขอเสนอแนะ และเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจตางๆ 

ในแผนงาน เพราะมีการรับฟงความเห็นของประชาชน มีระบบการใหขอมูลขาวสารกับ

ประชาชน และเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจตางๆ ในแผนงาน 

เชนเดียวกัน อีกทั้งยังสอดคลองกับคูมือคำอธิบายของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (2546) ซึ่งในคมูือคำอธิบายและแนวทางปฎิบัตติามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  เพราะไดระบุไวในหมวดที่ 2 ไววาตองอยูใน

แนวทางที ่ถือวาประชาชนเปนศูนยกลางในการไดรับบริการจากรัฐ เกิดประโยชนสุขของ

ประชาชน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และกอใหเกิดผลกระทบในทางที่ดีตอ

การพัฒนาชีวิตของประชาชน ตองอยูในแนวทางที่ถือวาประชาชนเปนศูนยกลางในการไดรับ

บริการจากรัฐ ซึ่งเทศบาลตำบลดอนหญานางมีแนวทางปฏิบัติที่เปนไปตามแนวทางทุกประการ 
 

(1.2) ดานการบริหารเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

            ผลการศึกษาพบวา เทศบาลตำบลดอนหญานาง มีการจัดทำแผนบริหารราชการ

แผนดิน แผนปฏิบัติราชการตางๆ เพื ่อกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของทองถิ่นใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน มีการกำหนดรายละเอียดและขั้นตอนของแผนกิจกรรมตางๆ กำหนดระยะเวลาและ

งบประมาณที่จะตองใชในการดำเนินการของแตละขั้นตอน ผูรับผิดชอบตลอดระยะเวลาในการ
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ดำเนินงานไวอยางชัดเจน กำหนดเปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ มีการบริหาร

ราชการที่ภารกิจที่เกี่ยวของกับสวนราชการหลากหลายสวน มีการจัดทำแผนพัฒนาความรูใน

สวนราชการ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนำมา

ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง สอดคลองกับคูมือคำอธิบายของ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2546) เพราะในหมวดที่ 3 ระบุใหยึดการบริหารแบบ

บูรณาการ การบริหารงานมุงเนนผลลัพธที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบัติงานที่สอดคลองเปนไปใน

แนวทางเดียวกันกับภารกิจและวัตถุประสงคที่กำหนดขึ้นไวสำหรับงานๆนั้น โดยผลลัพธที่

เกิดขึ้นมีความคุมคากับการใชทรัพยากรอยางมีประสทิธิภาพ โดยการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการไวลวงหนา ที่สามารถแสดงผลและวัดผลงานไดอยางชัดเจน บทบัญญัติในหมวด 3 เปน

การกำหนดวิธีการปฏิบัติราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ซึ่งจะวาดวยการกำหนดแผนการทำงานที่

มีวัตถุประสงคและตัวชี้วัดผลลัพธของงาน ซึ่งเทศบาลตำบลดอนหญานางมีการนำแนวทางนี้มา

ปฎิบัติ ดำเนินงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อัญชลี แปงสนิท 

(2558) ไดศึกษาการบริหารจัดการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน อำเภอเกาะคา จังหวัด

ลำปาง ผลการศึกษาพบวา ภาพรวมอยูในระดับดีมาก มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบดานการ

บริหารเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรฐั ลำดับแรก คอื การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองทองถิ่นมรีายละเอียดขั้นตอน เพราะเทศบาลตำบลดอนหญานางไดมีการปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ กำหนดแผนปฏิบัติราชการขององคกรปกครองทองถิ่นมีรายละเอียดขั้นตอน

เชนกัน และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อนันต โพธิกุล (2560) ซึ่งผลการศึกษาพบวา ดาน

การบริหารเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของรัฐ อยูในระดับที่ 2 มีคาเฉลี่ย 4.14 อยูในระดับท่ี

มาก มีการดำเนินงานอยางเปนรูปธรรม เพราะเทศบาลตำบลดอนหญานางมีการบริหารงาน

ตางๆเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐอยางเปนรูปธรรมตามโครงการ แผนงานตางๆ และ

มีภารกิจในการดำเนินงานที่ใกลเคียงกัน 

(1.3) ดานการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  

            ผลการศึกษาพบวา การกำหนดเปาหมาย แผนการทำงาน ระยะเวลาแลวเสร็จของ

งานหรือโครงการ และงบประมาณในโครงการ อีกทั้งงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน 

ประจำไตรมาส และประจำป ที่จะตองใชในแตละงานหรือโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน 

และแผนพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งเผยแพรใหขาราชการบุคลากร และประชาชนทราบ ซึ่งจะทำ

ใหการทำงานมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบแผนการทำงานได อีกทั้งไดจัดทำบัญชีตนทุนใน

งานบริการสาธารณะแตละประเภท และรายจายตอหนวยของบริการสาธารณะ ตามแผนการ

ดำเนินงานตางๆ การจัดซื้อจัดจางกระทำโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม ตามการประกาศเรื่องการ



211 
 

เผยแพรแผนจัดซื ้อจัดจางระบุสรุปโครงการพัฒนาทองถิ ่นในรายละเอียดถึงหนวยงาน

ผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจนและถูกตอง มีความชัดเจนในการกำหนดทิศทาง ภารกิจทองถิ่น และ

ชัดเจนในการปฎิบัติมากขึ ้น ทำใหการติดตามและประเมินผลแผนมีความสะดวกมากขึ้น 

สอดคลองกับคูมือคำอธิบายของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2546) ระบุไว

ในหมวดที่ 4 วาการดำเนินภารกิจของรัฐจะตองมีการเปรียบเทียบตนทุนคาใชจาย ที่ใชในการ

ดำเนินงาน ทั้งภายในหนวยงานตนเองและระหวางหนวยงานโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เปน

การดำเนินภารกิจในลักษณะเดียวกัน เพื่อดูผลลัพธที่เกิด ซึ่งเทศบาลตำบลดอนหญานางไดมี

การดำเนินภารกิจของรัฐจะตองมีการเปรียบเทียบตนทุนคาใชจาย ที่ใชในการดำเนินงานอยาง

สม่ำเสมอและเปดเผย เพราะมีหลักการในการปฎิบัติเชนเดียวกัน และยังสอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของ อัญชลี แปงสนิท (2558) พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก การบริหารงานอยาง

มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรฐั มีการเปดเผยการจัดซื้อจัดจาง พิจารณา

ถึงผลประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระประชาชน มีการเผยแพรแผนการทำงาน ระยะเวลา 

โดยเทศบาลตำบลดอนหญานางไดมีการ มีการเปดเผยการจัดซื้อจัดจาง พิจารณาถึงประโยชนที่

ได/ผลเสีย เผยแพรแผนการทำงานเชนเดียวกัน 

(1.4) ดานการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน 

            ผลการศึกษาพบวา มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ซึ่งนายกเทศมนตรีกำหนด

ขอบเขตอำนาจอยางชัดเจน ตามแผนการพัฒนา แผนการดำเนินงาน แผนการปฎิบัติงาน จาก

ผูบังคับบัญชาสูผูใตผูบังคับบัญชาระดับรองลงมา ไมวาจะเปนขาราชการทางการเมือง หรือ

ขาราชการฝายบริหาร มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา ยกระดับมาตรฐานในการ

บริการ ใหงานแลวเสร็จไดโดยเร็ว มีการนำเทคโนโลยี สารสนเทศ ตางๆ มาประยุกตใชกับการ

ปฎิบัติงาน ประชาชนไดรับการบริการอยางทันทวงที มีการใหบริการในลักษณะศูนยบริการรวม 

แตในดานการเชื่อมโยงแพลตฟอรมดิจิทัลกลาง (Digital Platform Center) ยังไมคอยมีการ

ปรับตัวและเรียนรู ในเรื่องการเชื่อมโยงแพลตฟอรมดิจิทัลกลาง (Digital Platform Center) 

เพื่อสามารถติดตอประสานงานระหวางหนวยราชการมากพอเทาที่ควร สอดคลองกับคูมือ

คำอธิบายของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2546) ระบุไวในหมวดที่ 5 วา

ตองกำหนดหนาที่ใหสวนราชการปฏิบัติ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการลงจากที่

เปนอยูเดิม มอบอำนาจการตัดสินใจใหกับผูที่อยูใกลชิดกับประชาชน จัดบริการใหประชาชน

สามารถรับบริการใหแลวเสร็จในที่เดียวกัน เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวก และรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น เพื่อเปนการลดระยะเวลาในการพิจารณา การสั่งการอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติ

ราชการที ่ม ีผลโดยตรงตอประชาชนให เกิดความสะดวกและรวดเร ็วข ึ ้น นำเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ตางๆ มาประยุกตใชกับการปฎิบัติงาน ประชาชนไดรับการบริการอยางทันทวงที มี
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การใหบริการในลักษณะศูนยบริการรวม แตก็ยังมีบางประการที่ยังไมสอดคลองตาม พระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562) เพราะ

เทศบาลตำบลดอนหญานางยังไมคอยมีการปรับตวัและเรียนรู ในเรื่องการเชื่อมโยงแพลตฟอรม

ดิจิทัลกลาง (Digital Platform Center) เพื่อสามารถติดตอประสานงานระหวางหนวยราชการ

มากพอเทาที่ควร แตยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อัญชลี แปงสนิท (2558) พบวา การลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน ภาพรวมอยูในระดับมาก มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน

และระยะเวลา  เปดเผยแกประชาชน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกตกับการปฎิบัติงาน มี

การกระจายอำนาจการตัดสินใจ ซึ่งเทศบาลตำบลดอนหญานาง ไดจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและ

ระยะเวลา เปดเผยแกประชาชนอยูตลอด และมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ โดยมีระเบียบ

การปฎิบัติหนาที่ที่ใกลเคียงกัน 
 

(1.5) ดานการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 

            ผลการศึกษาพบวา ในระยะสามปที่ผานมา เทศบาลฯ มีการปรับปรุงสวนราชการ มี

การทบทวนภารกิจอยูเสมอวามีความจำเปนตองมีสวนราชการเพื่อปฎิบัติภารกิจนั้นตอไป หรือ

ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ ใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศและสังคม

ที่เปลี่ยนแปลงไป จากแผนการพัฒนา แผนการดำเนินการตางๆ โดยมีการแตงตั้งคณะทำงาน 

ประชุมตางๆ ตามกรอบแนวทาง สวนมากจะเกิดขึ้นกับการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบใหมีความ

สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปทันสมัยอยูเสมอ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่

เรงดวน จำเปนตองปรับปรุงกอน ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่เทศบาลจะดำเนินการ ปรับปรุง

โครงสรางของหนวยงาน มีการวิเคราะหลักษณะของงานกับการวิเคราะหถึงศักยภาพของ

บุคลากร สอดคลองกับคูมือคำอธิบายของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(2546) ระบุไวในหมวดท่ี 6 วาสวนราชการตองมีการทบทวน และปรับปรุงกระบวนการขั้นตอน

ทำงานใหมอยูเสมอ สวนราชการจึงควรจัดลำดับ ความสำคัญและความจำเปนของงาน หรือ

โครงการที่จะทำใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน และงบประมาณของประเทศ 

ซึ ่ง อาจมีผลตองพิจารณายุบเลิกสวนราชการที่ไมจำเปน และการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 

ระเบียบตางๆ ใหเหมาะสม เพื่อการปรับปรุงภารกิจใหเปนไปโดยเหมาะสมกับสภาพการณที่

เปลี่ยนไปของสังคม หรือสอดคลองกับการปฏิบัติงานตามนโยบายหรือแผนการปฏิบัติราชการ 

ซึ่งเทศบาลตำบลดอนหญาการทบทวนภารกิจอยูเสมอวามีความจำเปนตองมีสวนราชการเพ่ือ

ปฎิบัติภารกิจนั้นตอไป หรือควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ ใหสอดคลองกับ

การพัฒนาประเทศและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จากแผนการพัฒนา แผนการดำเนินการตางๆ 

เพื่อใหเปนไปตามวิธีในการปฎิบัตินั้นเอง และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อัญชลี แปงสนิท 

(2558) พบวา การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ ภาพรวมอยูในระดับ
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มาก มีการจัดใหมี กฎ ระเบียบ ขอบังคับใหทันสมัยทันยุค ทันเหตุการณ ซึ่งเทศบาลตำบลดอน

หญานางไดมีการเปลี่ยนกฎ ระเบียบใหทันสมัยในเรื่องที่ใกลเคียงเชนเดียวกัน 
 

(1.6) ดานการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการของประชาชน  

            ผลการศึกษาพบวา มีการกำหนดตัวระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการสาธารณะท่ี

รวดเร็ว วองไว อีกทั้งกำหนดเปนแผนผังขั้นตอนในการปฎิบัตงิาน ตารางเวลาในการปฎิบัติงาน 

และประกาศใหประชาชนทราบทุกกระบวนงานอยางชัดเจน การสรุปขั้นตอนกระบวนการ

บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลดอนหญานาง ที่ไดทำเปนแผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลา

ไว มีการรับฟงปญหาจากการบริการของสวนราชการ เพื่อนำมาเปนขอมูลใชปรับปรุงการปฎิบัติ

ราชการที่จะตอบสนองตอความตองการของประชาชน หรือเพื่อชี้แจงทำความเขาใจในเหตุผล 

และความจำเปนของการปฎิบัติภารกิจภาครัฐวาจะเกิดประโยชนอยางใด  ซึ่งสอดคลองกับคูมือ

คำอธิบายของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2546) ระบุไวในหมวดที่ 7 วาการ

กำหนดแนวทางที่สวนราชการตองจัดใหมีขึ้น เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนให

ไดรับบริการโดยเร็วในขณะเดียวกันก็จะสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน และใน

การปฎิบัติราชการของสวนราชการตองมงุเนนถึงความตองการและความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการเปนหลัก ดังนั้น จึงตองมีการสำรวจความตองการของประชาชน และความพึงพอใจ

ของผูรับบริการอยางสม่ำเสมอ เพื่อจะไดจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและเปดเผยขอมูลขาวสารที่

ใหประชาชนทราบและเขาใจงายเวลามาติดตอ รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาไดตอไป ซึ่ง

เทศบาลตำบลดอนหญานางไดยึดถือหลักการอำนวยความสะดวกและไดรบัการตอบสนองความ

ตองการของประชาชนมาในลำดับตนๆ เพราะเปนขอสำคัญในการบริการเพ่ือประชาชน และยัง

สอดคลองกับผลงานวจิัยของ อัญชลี แปงสนิท (2558) พบวา การอำนวยความสะดวกและไดรบั

การตอบสนองความตองการของประชาชน ภาพรวมอยูในระดับมาก มีการเปดเผยขอมูลทุก

ประการ สามารถขอตรวจสอบได มีการประกาศกำหนดระยะเวลาที่แลวเสร็จในแตละงาน มี

การนำเครือขายสารสนเทศมาเพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอสอบถาม หรือ

แสดงความคิดเห็นได ซึ่งเทศบาลตำบลดอนหญานางก็ไดมีการอำนวยความสะดวกและไดรับ

การตอบสนองความตองการของประชาชนการเปดเผยขอมูลทุกประการ สามารถขอตรวจสอบ

ได นำเครือขายสารสนเทศมาเพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอสอบถาม หรือ

แสดงความคิดเห็นไดเชนเดียวกันโดยไดยึดถือการปฎิบัติงาน และบริการประชาชนเปนลำดับ

แรกๆเชนเดียวกัน 
 

(1.7) ดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ำเสมอ 

            ผลการศึกษาพบวา มีการประเมินผลปฎิบัติราชการ ตามประกาศเทศบาลตำบลดอน

หญานาง โดยคณะผูประเมินอิสระเอกชนรวมเปนผูดำเนินการประเมินผล และมีการจัดประชุม
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คณะกรรมการเพ่ือกำหนดกรอบและแนวทางทุกป พรอมทั้งมีคำสั่งแตงตั้งภาคประชาชนเขามา

มีสวนรวมในการตรวจสอบ ซึ่งในการประเมินผลไดนำขอรองเรียน ผลกระทบจากประชาชนมา

เปนแนวทางตรวจสอบ ติดตามวัดผลการปฎิบัติงานอยางสม่ำเสมอ คุณภาพและความพึง

พอใจอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม มาเปนตัวชี้วัดของการประเมินนี้ ซึ่งสอดคลองกับคูมือ

คำอธิบายของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2546) ระบุไวในหมวดที่ 8 การ

วัดผลการปฏิบัติราชการ มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายที่กำหนดขึ้นไวหรือไม สวนราชการ

จะตองสรางระบบการควบคุมตนเอง โดยมีการตรวจสอบ ติดตามวัดผลการปฎิบัติงานอยาง

สม่ำเสมอ คุณภาพและความพึงพอใจอยูในระดับที่ยอมรับได หรือไมรวมทั้งการตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการภายในองคกร ซึ่งจะทำใหสามารถผลักดันการปฎิบัติงานของหนวยงานใหบรรลุ

เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทศบาลตำบลดอนหญานางไดยึดถือหลักการประเมินผล

การปฏิบัติราชการอยางสม่ำเสมอ โดยตองมีผปูระเมินอิสระ และภาคประชาชนมามีสวนรวมใน

การตรวจสอบประเมินผลอยูเสมอตามแนวทางปฎิบัติ และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 

อัญชลี แปงสนิท (2558) พบวา มีการติดตามประเมินผล จัดใหมีคณะผูประเมนิอิสระดำเนนิการ

ประเมินผล เพราะเทศบาลตำบลดอนหญานางก็ไดมีการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการ

ประเมินผลเชนเดียวกัน 
 

            2. ปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการนำหลักการบริหารกิจการบานเมืองที ่ดี ตาม

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที ่ดี (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562) ไปใชในการ

ดำเนนิงานในเทศบาลตำบลดอนหญานาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 

            ผลการศึกษาเรื่อง ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการนำหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่

ดี ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562) ไปใชในการ

ดำเนินงานในเทศบาลตำบลดอนหญานาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ พบปญหาทั้งสิ้น 4 

ปญหา ดังนี้ 

             (2.1) ปญหาดานการมีสวนรวมของประชาชน  

             (2.1.1) พิษเศรษฐกิจในชวงโรคระบาด Covid-19  

            ซึ่งดานพิษเศรษฐกิจในชวงโรคระบาด Covid-19 นี้ กอใหเกิดปญหาดานการมีสวน

รวมของประชาชนในทองถิ่นพื้นที่เขตเทศบาลตำบลดอนหญานางนั้นลดนอยลง จากการที่

ประชาชนเริ่มมีรายไดที่ลดลง จึงตองมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพ หาอาชีพอื่นเสริม มุงเนนในการ

ทำมาหากิน มากกวาเขาการเขามามีสวนรวมกับเทศบาลฯ มากขึ้น ซึ่งผลการศึกษานี้ยังไมมี

ทฤษฎี หรือพบในวิจัยที ่เกี ่ยวของ เพราะเปนเรื่องใหมจากพิษเศรษฐกิจในชวงโรคระบาด 

Covid-19 การปรับตัวดานเศรษฐกิจชุมชนอาจตองใชเวลาในการศึกษาเพ่ิมเติมโดยเฉพาะ 

             (2.1.2) ประชาชนยังขาดจิตสำนกึในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น  
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             ซึ่งประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นพื้นที่เขต

เทศบาลตำบลดอนหญานาง พรอมทั้งประชาชนยังไมสนใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให

ความชวยเหลือ จำนวนประชาชนที่เขามีสวนรวมก็จะลดลงตามลำดับเชนกัน สอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของ เจษฎาภรณ ยาหอม (2551, 45-58) ไดศึกษาปญหาอุปสรรคในการบริหารงาน

ขององคการบริหารสวนตำบลท่ีไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี 2 ป ของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่ง

มี อบต.กระแซง อบต.ดู อบต.หนองอ่ึง อบต.หนองไฮ และอบต.โพธิกระสังฆ พบวาปญหาการมี

สวนรวมนั้น ดวยประชาชนยังขาดจิตสำนึกและมีความรูนอยในการเขามามีสวนรวมในการ

บริหารการตรวจสอบการปฎิบัติงาน ซึ่งเทศบาลตำบลดอนหญานาง เพราะในสวนประชาชนใน

พ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลดอนหญานาง ยังขาดจิตสำนึกในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาอยู 

            2.2 ปญหาดานความร ูความสามารถ และทักษะในการดำเนินงาน ของบุคลากร 

            (2.2.1) ขาดการเปดใจในการพัฒนาความรู และยึดติดกับทัศนะคติเดิม 

           การพัฒนาดานเทคโนโลยีในการทำงานอาจคงเปนเรื่องไกลตัวสำหรับผูบริหาร และ

ยังคงยึดติดกับการปฎิบัติงานแบบเดิมๆอยูบาง ไมปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม ที่ใหนำเทคโนโลยีมา

ประยุกตใชกับการทำงาน เพราะชินกับการทำงานที่เปนเอกสาร กระดาษตลอด และมีความ

คิดเห็นวาการทำงานแบบเอกสาร มันมีหลักฐานในเห็นเปนรูปธรรมมากกวาการทำในรูปแบบ

เทคโนโลยี สอดคลองกับผลงานวิจัยของ เจษฎาภรณ ยาหอม (2551) พบวาปญหาพนักงาน

ขาดความรคูวามเขาใจเกี่ยวกับการนำหลักเกณฑบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไปใชในการบริหาร 

เพราะยังคิดวาเปนเรื่องใหม และยึดติดกับสิ่งเดิมๆ ซึ่งบุคลากรในเทศบาลตำบลดอนหญานางก็

ไดมีการพัฒนาในสวนการปฎิบัติงาน การบริการประชาชนไดเปนอยางดี แตก็มีที่ยังคงขาด

ความรใูนสวนตางๆ ที่ตองพัฒนาใหการปฎิบัติงาน ใหมันดียิ่งขึ้น ทันกับสถานการณในบางอยาง 

ซึ่งมีความเห็นวายังเปนเรื่องที่ใหม ไมคอยสนใจจะพัฒนา 

            2.3 ปญหาดานความโปรงใส 

            (2.3.1) ไมมีมาตรการเพื ่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

ภายในหนวยงานใหดีข้ึน 

            ยังมีมาตรการควบคุมการทุจริตไมเพียงพอ อาจจะยังคงมีการเบิกจายเท็จบาง การ

แกไขปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสำคัญและพบบอย ไมมีการประชุม

เตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษาและวิเคราะหผลการประเมินของปที่

ผานมา ไมมีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและไมมีการกำกับติดตามการ

นำไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และไมมีการจัดทำเอกสารลงในระบบเว็บไซตของหนวยงาน ทำ

ใหไมสามารถดึงขอมูลมาตอบแบบประเมินของ ITA ได 
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             (2.3.2) การปลูกฝงจิตสำนึกท่ีดี ไมทุจริตของบุคลากรท่ีไมเพียงพอ 

            จากรายงานผลประเมิน ประจำปงบประมาณ 2562-2563 การปองกันการทุจริต 

ความโปรงใสนั้น ยังมีคะแนนที่คอนขางนอย หรือปานกลาง มาตรการความโปรงใส อาจจะ

ยังคงไมเพียงพอ ทั้งไมมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ภายใน

หนวยงานใหดีขึ้น และการปลูกฝงจิตสำนึกที่ดี ไมทุจริตของบุคลากรที่ไมเพียงพอ เทศบาล

ตำบลดอนหญานางจึงมีการมองวาปญหาอุปสรรคในดานความโปรงใส จึงเปนปญหาที่สำคัญ

และควรแกเปนลำดับแรกตอไป ซึ่งไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อัญชลี แปงสนิท (2558) 

เพราะดวยจากการวิธีศึกษาวิจัยที่แตกตางกัน อาจจะไมไดมาซึ่งขอมูลในเชิงลึก 

            2.4 ปญหาดานการปรับตัว เรียนรูในการเชื่อมโยงแพลตฟอรม  

            (2.4.1) การเชื่อมโยงแพลตฟอรม ยังเปนเรื่องใหม 

            ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ฉบับที่ 

2 พ.ศ. 2562 ไดมีการยกระดับการทำงานของภาครัฐโดยการเชื่อมโยงแพลตฟอรมดิจิทัลกลาง 

เปนการใหบริการประชาชนและการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานราชการดวยกัน  

            ซึ่งบุคลากรเทศบาลตำบลดอนหญานาง ยังไมคอยมีการปรับตัวและเรียนรู ในเรื่อง

การเช ื ่อมโยงแพลตฟอร มดิจ ิท ัลกลาง (Digital Platform Center) เพื ่อสามารถติดตอ

ประสานงานระหวางหนวยราชการมากพอเทาที่ควร ดวยอาจที่ยังเห็นวาเปนเรื่องใหม การที่จะ

เรียนรู เขาใจ ตองมีการอบรมสัมมนาใหความรูกันมากขึ้น เพื่อนำการเชื่อมโยงแพลตฟอรม

ดิจิทัลกลาง (Digital Platform Center) มาติดตอประสานงานระหวางหนวยราชการและ

ใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ ่งไมสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่จะใหเปนหนาที่ของ

หัวหนาสวนราชการที่จะตองดำเนินการ ใหการบริการประชาชน และการติดตอประสานงาน

ระหวางสวนราชการดวยกัน โดยการใชแพลตฟอรมดิจิทัลกลางใหแลวเสร็จภายในสองปนับแต

พนกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ซึ ่งควรจัดใหมีการเรียนรูเพิ่มเติมในตัวขั ้นตอนของการทำ

แพลตฟอรมดิจิทัลกลาง ซึ่งเทศบาลตำบลดอนหญานาง ยังไมคอยมีการปรับตัวและเรียนรู ใน

เรื่องการเชื่อมโยงแพลตฟอรมดจิิทัลกลาง ดวยอาจที่ยังเห็นวาเปนเรื่องใหม 

 

            3. แนวทางแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการนำการบริหารกิจการบานเมืองที่

ดี ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562) ไปใชในการ

ดำเนนิงานของเทศบาลตำบลดอนหญานาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 

             (3.1) ปญหา ดานการมีสวนรวมของประชาชน แนวทางแกไขปญหาอุปสรรคท่ี

เกิดขึ้น คือ รณรงคโดยการประชาสัมพันธใหประชาชนกลับมาทราบถึงประโยชนของการมีสวน
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รวมตางๆนั้นดวย สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ในการตัดสินใจทาง

การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ และ

ในการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐทุกระดับในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่

หลากหลายหรือรูปแบบอ่ืน สงเสริมและใหการศกึษาแกประชาชนท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการเมอืง

และการปกครองระบอบประชาธิปไตย การทำโครงการ แผนพัฒนาเกี่ยวกับการพาณิชย ของ

ประชาชนภายในทองถิ่น ใหมีความคลองตัว มีการจัดสัมมนาอบรมเสริมความรู ในอาชีพเสริม

ใหมๆ เพื่อใหประชาชนมีชองทางทำมาหากินอื่นมากขึ้น สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีการ

จัดทำแผนชุมชน สงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น เปนตน 

สอดคลองกับผลงานวิจ ัยของ พีรดา หมื ่นเทพ (2554, 53-57)  ศ ึกษาแนวทางการเพ่ิม

ประสิทธิผลการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขององคการบริหารสวนตำบลทุงไทรทอง อำเภอลำ

ทับ จังหวัดกระบี่  โดยเห็นควรวา ควรมีการจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรและประชาชน ซึ่งมี

แนวทางที่คลายคลึงกันในการจัดอบรมความรูเพิ่ม เพราะประชาชนยังอาจจะขาดความรูและ

ขาดจิตสำนึกในการเขามามีสวนรวม และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปารลี มุสิกะสังข 

(2553, 50-51) ศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารสูการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาล

ตำบลละแม จังหวัดชุมพร  รณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการประชุมประชาคม และ

ปรับเปลี่ยนระบบการทำประชาคม เพื่อพัฒนาไปสูการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตอไป โดยมี

แนวทางที่คลายคลึงกัน จากการรณรงคโดยการประชาสัมพันธใหประชาชนกลับมาทราบถึง

ประโยชนของการมีสวนรวมตางๆนั ้นดวย โดยการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา

เทศบาล เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ยังอาจจะขาดการเขามามีสวนรวมตางๆ 
 

             (3.2) ปญหา ดานความรู  ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงานของ

บุคลากร แนวทางแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ ตองมีการปฐมนิเทศ การฝกอบรม 

การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนาความรแูกผบูริหารและบุคลากร 

การสอนงาน การใหคำปรึกษาหรือวิธีการอื ่นที่เหมาะสม เพื่อใหนึกถึงประโยชนในการมี

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฎิบัติงาน  ควรสงเสริมใหมีการถายทอดแลกเปลี่ยนความรู

ระหวางบุคลากร สงเสริมและพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน

และบริการประชาชน สอดคลองกับผลงานวิจัยของพีรดา หมื่นเทพ (2554, 53-57) ซึ่งเห็นควร

จัดทาํขอตกลงในการปฏิบัติราชการใหครบทุกสวนราชการโดยอาจกําหนดใหมีการจัดสวัสดกิาร

และรางวัลใหแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และควร

สงเสริมใหมีการถายทอดแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากร ซึ่งเกิดจากบุคลากรบางสวนไม

ปรบัทัศนคติเชนกัน โดยควรจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการใหครบทุกสวนราชการ และ

ถายทอดแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากรเชนกัน 
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              (3.3) ปญหา ดานความโปรงใส แนวทางแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  คือ 

สงเสริมใหมีการรณรงคและสรางความตระหนักคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตใหกับพนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตำบลดอนหญานางให

ทั่วถึง การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจาง การจัดสงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ

จัดซื้อจัดจางเขารับการฝกอบรม การจัดทำคมูือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

โดยเฉพาะผูใหบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หนวยงานตองจัดทำแผนการใชจาย และใชจาย

งบประมาณใหคุมคา ไมบิดเบือนวัตถุประสงค และไมเอื้อพวกพอง ไมเบิกจายเท็จ ไมจัดซื้อจัด

จางใหแกผูประกอบการรายใดรายหนึ ่ง และตองไมจัดทำโครงการเพื่อเอื ้อประโยชนตอ

ผูประกอบการหรือพวกพองในการมาจัดซื้อจัดจาง หนวยงานตองจัดทำการเผยแพรขอมูลใน

หลากหลายชองทาง ควรมีชองทางในการแจงเบาะแสการทุจริตตามความเหมาะสม จัดประชุม

เตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษาและวิเคราะหผลการประเมินของปที่

ผานมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตาม

มาตรการภายในและใหมีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของ ชาติชัย สาลีผล และเอกพร รักความสุข (2561, 506) ไดศึกษาแนวทาง

พัฒนาการบริหารสูการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี  

ผลการวิจัยพบวา หลักนิติธรรมยังคงเปนหลักสำคัญประการแรกในการทำภารกิจขององคการ

บริหารสวนจังหวัด เนื่องจากสถานการณเปนหนวยงานของรัฐจะตองมีบทบาทหนาที่เปนตัว

กำกับดูแลกฎหมายตางๆ ที่มีอยู ที่ตองนำไปใชและปฏิบัติ อยางสม่ำเสมอ ทั่วถึง เปนธรรม 

หลักนิติธรรมจึงเปนหลักสำคัญในการบริหารจัดการ ซึ่งเทศบาลตำบลดอนหญานางก็ไดมีการ

มองวาความโปรงใส นิติธรรม เปนหลักสำคัญที ่จะตองบริหารจัดการใหดีเชนกัน และยัง

สอดคลองกับผลงานวิจัยของ กฤษณา ชางสากล (2558) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาตอการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองทองถิ่นในเขตอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  

กลาววา หนวยงานควรมีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 

ควรดำเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหครบถวน และควรมีกิจกรรมการ

สงเสริมพัฒนาความรู กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับแกบุคลากรและ ประชาชนทั่วไป โดย

เทศบาลตำบลดอนหญานางมีความเห็นในสวนแนวทางแกไขซึ่งใหหนวยงานควรมีการเปดเผย

ขอมูลขาวสารแกขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ควรดำเนินการดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตใหครบถวน ทั้งนี้จากการที่ไมมีมาตรการเพื ่อขับเคลื ่อนการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส ภายในหนวยงานใหดีขึ้น  
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             (3.4) ปญหา ดานการปรับตัว เรียนรูในการเชื่อมโยงแพลตฟอรม แนวทางแกไข

ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ  

             สรางความตื่นตัว ตระหนักถึงความสำคัญ เสริมความรูพื้นฐานในเรื่องการเชื่อมโยง

แพลตฟอรมดิจ ิท ัลกลาง (Digital Platform Center) ดวยการจัดฝกอบรม สัมมนา กับ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อใหบุคลากรที่มีความรูพื้นฐานและเห็นความสำคัญในเรื่องการเชื่อมโยง

แพลตฟอรมดิจิทัลกลาง (Digital Platform Center) อยางแทจริง ซึ่งตาม ซึ ่งตามพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี(ฉบับที่ ๒) ไดวางหลักในสวน

นี้วา ใหมีแพลตฟอรมดิจิทัลกลางเพื่อใหสวนราชการใชในการบริการประชาชนและการติดตอ

ประสานงานระหวางกันไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหเปน

หนาที ่ของหัวหนาสวนราชการที่จะตองดำเนินการใหการบริการประชาชนและการติดตอ

ประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน โดยการใชแพลตฟอรมดจิิทัลกลางใหแลวเสร็จภายใน

สองป นับแตพนกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง จึงตองมีการตื่นตัวที่จะเรียนรูในเรื่องการเชื่อม

แพลตฟอรม เพื่อเปนศูนยกลางการใหบริการเพ่ือประกอบธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกสแบบครบ

วงจร ซึ่งจะเปนแนวทางที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 แตหากในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมี

ระบบสารสนเทศหรืออยูระหวางพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริการประชาชน 

สามารถขอใชงานระบบ GDX ซึ่งพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องคการมหาชน) 

(สพร.) และเปนรูปแบบการแพลตฟอรมระบบการรับสงขอมูลกลางไดเชนกัน ซึ่งรองรับการ

ขยายหรือเพ่ิมเติมการเชื่อมโยงจากหนวยงานภาครัฐตาง ๆ และที่สำคัญคือ การดำเนินงานของ

ผูที่เกี่ยวของทั้งหมดจะเปนไปตามธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance) ตอไป 
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