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บทคัดย่อ
บทความฉบับ นี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับ การใช้หลักธรรมาภิ บาลในการ
บริหารงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 2) เปรียบเทียบการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เสนอแนวทางการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โดยใช้ ร ู ป แบบการวิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณ กรอบแนวคิ ด ใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ของระเบี ยบสำนั ก
นายกรัฐมนตรี ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรเทศบาลตำบลบางเดื่อ จำนวน
140 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม นำไปหาค่าความเชื่อมั่นได้ .87 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที
และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน
*
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ด้านหลักความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักนิติ
ธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักคุณธรรม และด้านหลักความคุ้มค่ามีค่าเฉลี่ยต่ ำสุ ด
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 2) เปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน จำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พนักงานเทศบาลตำบลบางเดื่ อ ที ่ม ี เพศ อายุ ระดับการศึ ก ษาและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ต่างกันมี ความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานไม่แตกต่าง และ
3) เสนอแนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ได้แก่ 1) บุคลากรต้องศึกษากฎระเบียบ
ให้ชัดเจน 2) การพิจารณาผลงานต้องดูองค์ประกอบหลาย ๆ ส่วน 3) ต้องเพิ่มช่องทางให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูล และ 4) ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น
คำสำคัญ: การใช้หลักธรรมาภิบาล, การบริหารงาน, เทศบาลตำบลบางเดื่อ, จังหวัดปทุมธานี

Abstract
The objectives of this research article were: 1) to study level of
2) to compare good governance principles usage in the administration and
classified by personal factors Bangdue subdistrict municipality Pathumathani
province and 3) to propose the guideline of good governance principles usage in
the administration Bangdue subdistrictmunicipality Pathumathani province. The
research methodology was a quantitative method. The conceptual framework used
the theory of the Regulations of the Prime Minister Office. The population and
samples were 140 personnel of Bangdue subdistrict municipality. The research
instruments were questionnaire and the reliability was .87. The statistic used for data
analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, t test, and One
Way ANOVA. The study results revealed that 1) level of good governance principles
usage in the administration as a whole was at much level, when considering each
aspect were at much in 6 aspects. It found that accountability aspect was the
highest average, followed by participation aspect, the rule of law aspect, transparency
aspect, moral aspect and economy aspect was at less average. 2)The comparison of good
governance principles usage in the administration and classified by personal
factors, the personnel of Bangdue subdistrict municipality with different genders,
ages, educational levels and the period of working showed no difference on good
governance principles usage in the administration and 3) propose the guideline of
good governance principles usage in the administration including 1) personnel
must study the rules clearly 2) Considering the work must look at several
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components 3) Must increase channels for people to access information and
4) Must Publicize more people to participate in activities.
Keywords: good governance principles usage, administration, Bangdue subdistrict
municipality, Pathumathani province

บทนำ
ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการที่เกื้อหนุนสังคมประชาธิปไตย
โดยมีการเสนอและกล่าวถึงแนวคิดนี้อย่างกว้างขวาง ตัวอย่างที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรม คือ
กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ที่ใช้ในขณะนั้นได้บัญญัติมาตราต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับหลัก
ธรรมาภิบาล หากมีการนำแนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะทำให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ มีการตรวจสอบการทำงานของรัฐโดยประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องและ
ระบบบริหารของรัฐมีความยุติธรรมและเป็นที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งนำไปสู่การ
ลดการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของบ้านเมืองได้ (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, 2544)
ธนาคารโลก หรือ World Bank ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่า เป็นลักษณะและ
วิถีทางของการที่มีการใช้อำนาจทางการเมือง เพื่อจัดการงานของบ้านเมือง โดยเฉพาะการจัดการ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เพื่อการพัฒนา โดยนัยของความหมายของ
ธนาคารโลก เป็นการชี้ให้เห็นความสำคัญของการมีธรรมาภิบาล เพื่อช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบที่ยุติธรรมมีกระบวนการ
กฎหมายที่อิสระ ที่ทำให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา อีกทั้งระบบราชการ ฝ่ายนิติ
บัญญัติ และสื่อที่มีความโปร่งใส รับผิดชอบ และตรวจสอบได้ องค์การสหประชาชาติหรือ United
Nations (UN) ให้ความสำคัญกับ ธรรมาภิบาล เพราะเป็นหลักการพื้นฐานในการสร้างความ
เป็นอยู่ของคนในสังคมทุกประเทศให้มีการพัฒนาที่เท่าเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ ดี ขึ้น
การดำเนินการนี้ต้องเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อกระจายอำนาจให้
เกิดความโปร่งใสธรรมาภิบาล คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน และสังคมอย่างเท่าเทียมกัน และ
มีคำตอบพร้อมเหตุผลที่สามารถชี้แจงกันได้ (สถาบันพระปกเกล้า, 2544)
สำหรับหลักการเรื่องธรรมาภิ บาลก็ได้มีการกำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ดังนี้ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปร่ง หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยกำหนดให้
หน่วยงานของรัฐ ทุกแห่งกำหนดแผนโครงการ เพื่อปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาลตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐบาลได้พยายามปรับตัวเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลอย่างเห็นได้ชัด
เช่ น การก่ อ ตั ้ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลเพื ่ อ กระจายอำนาจสู ่ ท ้ อ งถิ ่ น รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศั กราช 2560 มีล ักษณะเด่ นอั นเป็ นคุ ณต่ อประเทศชาติ และ
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ประชาชนด้านโครงสร้างและแนวทางอันจะนำไปสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีซึ่งเป็นรัฐ
ธรรมนูที่เป็นหลักประกันด้านคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
อย่างกว้างขวางในทุก ๆ ด้าน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในระบบการเมืองการ
ปกครองมีการวางแผนแนวทางและหลักการในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นรวมทั้งการส่งเสริม
ความเป็นอิสระและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้มีองค์กร
ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการ
เลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ประสิทธิ์ ดำรงชัย, 2557) ในส่วนด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชนนั้น รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงและ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ต่อโครงการที่กระทบต่อคุณภาพและสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการตัดสินใจ
ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้
อำนาจรัฐทุกระดับ การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสงวนบำรง
รักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (ลิขิต ธีรเวคิน,
2551) ทั้งนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกตำแหน่งมีหน้าที่
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนรวมอำนวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชน ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องและก่อให้เกิดความเสียหายเดือดร้อน
รวมถึงไม่ อำนวยความสะดวกและให้บริ การที ่ด ีก ั บประชาชนอาจถู กร้ องทุ กข์ ร้ องเรี ยนต่ อ
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักคณะกรรมการ
ผู้บริโภค หรืออาจถูกฟ้องร้องในศาลปกครองได้ ขณะเดียวกันศาลปกครองก็ทำหน้าที่คุ้มครอง
ข้าราชการชั้นผู้น้องที่ถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสั่งการของผู้บังคับบัญชา
ด้วย (สุดจิต นิมิตกุล, 2553)
ในปัจจุบันการบริหารงานการใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง
ปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี กำลังประสบกับปัญหาหลายประการ ซึ่งสังเกตได้จากยังมีปั ญหา
มากมายที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ดีขึ้น ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน
ในปี พ.ศ.2559 เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ยังไม่ทั่วถึงทุกชุมชน สนามเด็กเล่น
ในชุมชนไม่พอเพียง ปัญหาการบุกรุกทางเท้าและจอดรถกีดขวางการจราจร ปัญหาทะเลาะวิวาท
ของวัยรุ่น ปัญหาต้นไม้พาดสายไฟ ปัญหาการดูแลผู้ป่วยในชุมชน การส่งเสริมอาชีพในชุมชน แสง
สว่างบนทางสาธารณะในตอนกลางคืนไม่เพียงพอ ทำให้เกิดเหตุอันตรายบ่อยครั้ง ขาดแคลนถัง
ขยะมีฝาปิด เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและแมลงวันการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชน
รับทราบยังไม่ทั่วถึง ปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงในคลอง ไม่ผ่านการบำบัด ทำให้น้ำในคลองเน่า
ปัญหาความปลอดภัยจากโจรขโมย ถนนมีทางเท้าน้อยเกินไป การส่งเสริมประเพณีพื้นบ้ าน
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ในชุมชน ปัญหายาเสพติดสำคัญมาก เป็นต้น (เทศบาลตำบลบางเดื่อ, 2559) จากปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะวิจัยเรื่อง “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบล
บางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี” เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางการ
พั ฒ นาการบริ ห ารงานเทศบาลตำบลบางเดื ่ อ อำเภอเมื อ งปทุ ม ธานี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบางเดื่ อ
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบางเดื่ อ
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3.เพื่อเสนอแนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจ ัยเรื่องนี้ มีว ิธ ีดำเนินการวิจ ัย ตามขั้นตอน ดังนี้ รูปแบบการวิจัย เป็นวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรเทศบาลตำบลบางเดื่อ
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ทั้งหมดจำนวน 140 คน (เทศบาลตำบลบางเดื่อ, 2561)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2. ขั ้ น ตอนการสร้ า งเครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ได้ แ ก่ แบบสอบถาม
(questionnaires) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3
ตอน ดังนี้คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (check list) เกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลตำบลบางเดื่อที่มีต่อ
การใช้หลัก ธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ใช้
มาตรส่วนประมาณค่า (RatingScale) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกระดับความคิดเห็น จำนวน
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลางน้อย และน้อยที่สุด จำนวน 30 ข้อ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน
ได้แก่
1. ด้านหลักนิติธรรม
จำนวน 5 ข้อ
2. ด้านหลักคุณธรรม
จำนวน 5 ข้อ
3. ด้านหลักความโปร่งใส
จำนวน 5 ข้อ
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4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ
6. ด้านหลักความคุ้มค่า

จำนวน 5 ข้อ
จำนวน 5 ข้อ
จำนวน 5 ข้อ
รวม จำนวน 30 ข้อ
ใช้มาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกระดับความ
คิดเห็น จำนวน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม เกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลตำบลบางเดื่อที่มี
ต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ยและและมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและและมีเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

คะแนนข้อความเชิงบวก
5
4
3
2
1

คะแนนข้อความเชิงลบ
1
2
3
4
5

จากตารางที่ 1 เกณฑ์ดังกล่าว สามารถจัดช่วงคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1 - 5 คะแนน
โดยกำหนดในการแบ่งช่วงคะแนนออกเป็น 5 ช่วง ได้ดังนี้
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด
ระดับการวัด
5-1

=

4

=

0.8

5
5
สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์การให้คะแนนเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากร
เทศบาลตำบลบางเดื่อที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ให้เกณฑ์การวัดระดับคะแนนค่าเฉลี่ยในการแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2543)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง
เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง
เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง
เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง
เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง
เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด
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ตอนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิด (Open - Ended) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาล
ตำบลบางเดือ่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
3. การสร้างเครื่องมือวิจัย สำหรับการสร้างและการทดสอบเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ มีวิธีดำเนินการดังนี้
3.1 ศึกษาค้นคว้าแนวความคิด ทฤษฎี เอกสาร/บทความ และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี
3.2 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษาวิจัย โดยใช้คำถาม 2
ประเภท คือ แบบปลายปิดและแบบปลายเปิด
3.3 นำเครื่องมือที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปรับปรุงให้
ถูกต้องและชัดเจน เหมาะสม ทั้งเนื้อหาสาระ และการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษา
แล้วนำมา
จัดทำเป็นแบบสอบถาม
4. วิธีการทดสอบเครื่องมือ
4.1 การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยผู้ศึกษานำแบบสอบถามไปปรึกษากับ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา ของข้อคำถามในแต่ละข้อ ว่าตรงตาม
จุดมุ่งหมายและสอดคล้องครอบคลุมเนื้อหาความถูกต้องของการศึกษาครั้งนี้หรือไม่ โดย นำ
แบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน โดยให้ตรวจสอบหรือปรับปรุงแก้ไขความถูกต้อง
สมบูรณ์ของเนื้อหา เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรง
4.2 นำแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์
หรือเนื้อหา (IOC) โดยเลือกข้อคำถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากข้อคำถามทั้งหมด จำนวน 30
ข้อ ใช้ได้จำนวน 30 ข้อ ซึ่งข้อคำถามที่ใช้ได้มีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.67 - 1.00
4.3 นำเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป
4.4 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบควา
ถูกต้อง
4.5 การทดสอบความเชื่อมั่น เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้ว
นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรที่ศึกษา
แต่มีลักษณะคล้ายกันกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ คือ บุคลากรเทศบาลนครรังสิต อำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 30 คน แล้วนำผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาค่าความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbaach)
ผลการทดสอบ ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ .97
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4.6 นำแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ต่อไป
5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 ผู้วิจัยได้ขอหนังสือจากคณะรัฐศาสตร์ ถึง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล
บางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
5.2. ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถาม ไปแจกให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลบางเดื่อ
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ตามจำนวนที่กำหนดไว้ โดยผู้วิจัยได้อธิบายเหตุผลการทำ
วิจัยและวิธีการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ และรอรับกลับคืนหลังจากผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
5.3. ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่รับคืน
จากบุคลากรของเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แบบสอบถามมี
ความสมบูรณ์ทุกฉบับ คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วจึงนำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลในการวิจัยครั้งนี้ ได้ดำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลโดยการจำแนกกลุ่มตัวอย่าง
ตาม เพศ อายุ ระดั บการศึ กษา และระยะเวลาในการปฏิ บ ั ต ิ งาน โดยการแจงนั บความถี่
(frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage)
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาล
ตำบลบางเดื่อที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยการหาค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () แล้ว
นำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย
ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาล
ตำบลบางพูนที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกัน
โดยใช้การทดสอบค่าที (t - test) และการทดสอบ ความแปรปรวนทางเดียว ด้วย F - test (One way ANOVA)
ตอนที่ 4 รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดย
การแจกแจงความถี่ (frequency) และนำเสนอในรูปตาราง ประกอบคำบรรยาย
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6.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สำหรับการวิจัยเรื่องนี้ มีสถิติที่ใช้ในการทำวิจัย 2 ประเภท ได้แก่
6.2.1 สถิติการบรรยาย (descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่
(frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
6.2.2 สถิติเชิงอนุมานหรืออ้างอิง (inferential statistics) ได้แก่
การทดสอบค่าที (t - test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way ANOVA)
ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วย
วิธีการ Least - Significant Different

ผลการวิจัย
1. ระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาล
ตำบลบางเดื่อ ที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยรวม
ตารางที่ 2 หลักธรรมาภิ บาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุ มธานี
จังหวัดปทุมธานี
การใช้หลักธรรมาภิบาล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้านหลักนิติธรรม
ด้านหลักคุณธรรม
ด้านหลักความโปร่งใส
ด้านหลักการมีส่วนร่วม
ด้านหลักความรับผิดชอบ
ด้านหลักความคุ้มค่า
รวม





3.83
3.76
3.82
3.86
3.96
3.64
3.80

.60
.62
.55
.65
.64
.66
.55

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบาง
เดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 6 ด้าน ด้านหลักความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความโปร่ งใส ด้านหลักคุณธรรม และด้านหลัก
ความคุ้มค่ามีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
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2. ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ
อำเภอเมื องปทุ มธานี จั งหวั ดปทุ มธานี จำแนกตามปั จจั ยส่ วนบุ คคล พบว่ าบุ คลากรที ่ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
เทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
3. แนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พบว่าองค์กรต้องดำเนินการ ดังนี้ 1) บุคลากรต้องศึกษากฎระเบียบให้
ชัดเจน 2) การพิจารณาผลงานต้องดูองค์ประกอบหลาย ๆ ส่วน 3) ต้องเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูล และ 4) ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี” สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารองค์กรให้ความสำคัญ
ในการบริหารงานอย่างจริงจัง ทั้งการสั่งการและการดูแลสมาชิกทั้งองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ทัศสุนีย์ โตมี ศึกษาเรื่องทัศนะของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการ
บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ อภิปรายผลได้
ว่า ซึ่งทัศนะของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ในแต่ละด้าน อภิปรายผลได้ว่าในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอภิปรายได้ว่า (ทัศสุนีย์ โตมี, 2550)
1.1 ด้านหลักนิติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่เข้าใจหลักกฎระเบียบทางราชการเป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
(สิรินทร์ พันธ์เกษม, 2551) ศึกษาเรื่องสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกับการสร้างธรรมาภิบาล
ในองค์การบริหารส่วนตำบล อภิปรายผลได้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินศึกษา 3 มิติ คือ
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ความโปร่งใส และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งศึกษาถึง
ปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งประชาชนให้คะแนนธรรมาภิบาลในระดับปานกลางและระดับมาก
1.2 ด้านหลักคุณธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารยึดหลัก
คุณธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภัทรานิษฐ์ สุครีวานัด ความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อภิปรายผลได้ว่าประชาชนมีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา
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นำหลักธรรมาภิบาลใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสนา อภิปรายผลได้ว่า
ประชาชนมีความคิดเห็นภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (ภัทรานิษฐ์ สุครีวานัด, 2557)
1.3 ด้านหลักความโปร่งใส โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารรับ
ฟังข้อมูลจากข้าราชการในแง่กฎหมายเป็นแนวทางในการบริหารงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ทัศสุนีย์ โตมี ศึกษาเรื่องทัศนะของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการบริหารงาน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ อภิปรายผลได้ว่า ซึ่งทัศนะ
ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ในแต่ละด้าน อภิปรายผลได้ ว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(ทัศสุนยี ์ โตมี, 2550)
1.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหาร
เข้าถึงประชาชน ข้าราชการจึงทำให้กิจกรรมขององค์กรเกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของอรรถพล อัจฉริยชีวิน ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อกี่บริหารจัดการ
บ้ านเมื องที ่ ด ี ของเทศบาลบางพลั บ อำเภอปากเกร็ ด จั งหวั ดนนทบุ รี อภิ ปรายผลได้ ว่ า
ความคิดเห็นของประชาชนต่อกี่บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน
และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน หลักความโปร่งใสมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านหลักความ
คุม้ ค่า ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบต่อการตรวจสอบ ด้านหลักคุณธรรม และ
ด้านหลักนิติธรรมมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
1.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหาร
เข้าใจในบทบาทของตนเองเป็นอย่างดี ต้องทำอะไร เมื่อใด อย่างไร หน้าที่ของตนเป็นอย่างไรย่อม
นำมาซึ่งความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร ทัศสุนีย์ โตมี ศึกษาเรื่องทัศนะของสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบลที่มีต่อการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล
จังหวัดอุตรดิตถ์ อภิปรายผลได้ ว่า ซึ่งทัศนะของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ มีต่อการ
บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ในแต่ละด้าน
อภิปรายผลได้ว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ทัศสุนีย์ โตมี, 2550)
1.6 ด้านหลักความคุ้มค่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารให้
ความสำคัญกับการทำงบประมาณตอบสนองกับชุมชนเป็นอย่างดี คุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของธนกฤต โพธิ์เงิน วิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัด
ปทุมธานี อภิปรายผลได้ว่า 1) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในเขตจังหวัด ปทุมธานี โดยรวมคะแนนเฉลี่ ยอยู่ ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.02
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยที่สุด อันดับแรก คือหลักการมี
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ส่วนร่วม รองลงมา คือ หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ
และ ด้านที่มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด คือหลักนิติธรรม และ 2) ประสิทธิผลการบริหารงานของ
องค์การบริ ห ารส่ว นตำบลในเขตจั งหวั ดปทุ มธานี โดยรวมคะแนนเฉลี ่ย อยู่ ในระดั บ มาก
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยที่สุด อันดับ
แรก คือ ความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ รองลงมา การพัฒนาองค์การ และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุ ด คือ ผลลัพธ์การดำเนินการ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่ว นตำบลในเขตจังหวัดปทุมธานี 5 ด้าน คือ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่ง ใส
ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยกเว้นด้านหลักนิติธรรม ทั้งนี้เนื่องจาก
สมมติฐานสี่ในหกข้อที่ทดสอบด้านหลักนิติธรรม ปรากฏว่าหลักนิติธรรมไม่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลในเขตจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าควรมีการปรับปรุงการบริหาร
จัดการในด้านต่าง ๆ ที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยจากผลสำรวจความคิดเห็น เช่น ด้านหลักนิติธรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม การให้บริการที่ เท่าเทียมกัน การประเมินผลงานพนักงาน ความ
โปร่งใสของข้อมูลข่าวสาร การประหยัดค่าบริหารจัดการ การจัดหารายได้ และแหล่งทรัพยากร
2. ผลการเปรียบเทียบ การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน อภิปรายได้ว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิ บาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบาง
เดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ นพพล สุรนัครินทร์ ได้วิจัยเรื่องการนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วน
ตำบลตามทัศนของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ผลเปรียบเทียบตามปั จจัยด้านบุ คคลพบว่ า
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนะต่อการนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ใน
อบต. ไม่แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัยด้านขนาดของ อบต. และการมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานของ อบต. อภิปรายผลได้ว่า ประชาชนมีทัศนะต่อการนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับ
ใช้ใน อบต. ที่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจใน อบต.นั้น อภิปรายผลได้ ว่า
ประชาชนมีทัศนะต่อการนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ใน อบต.ที่ไม่แตกต่างกัน (นพพล สุรนัคคริ
นทร์, 2547)
3. แนวทางการใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานเทศบาลตำบลบางเดื่ อ
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ 1) บุคลากรต้องศึกษากฎระเบียบให้ชัดเจน ต้องได้รับ
การอบรมตามตำแหน่งหน้าที่ หรือการเปลี่ยนแปลงระบบการปฏิบัติงาน 2) การพิจารณาผลงานต้องดู
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องค์ประกอบหลาย ๆ ส่วน เน้นย้ำหลักธรรมาภิบาลในองค์กร 3) ต้องเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูล ปัจจุบันใช้ระบบการออนไลน์มากขึ้น และ 4) ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ให้มากขึ้น และการสร้างเครือข่าย

องค์ความรู้ใหม่
สามารถเขียนเป็นโมเดลได้ดังนี้
ผู้นำ

ความรับผิดชอบ

ได้รับการสนับสนุน

การมีส่วนร่วม

องค์กร

การบริหารงาน

ทุกฝ่าย

ทุกภาคส่วน

ภาพที่ 1 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

สรุป/ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยครั้งนี้โดยรวมยังมีบางข้อมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดสมควรได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้แก่ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในเทศบาลต้องยึดหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6
ด้ านมาบู รณาการ วิ ธ ี พ ิ จารณาการทำงานข้ าราชการต้ องความรู ้ ความสามารถและผลการ
ปฏิบัติงาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความยุติธรรม เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการ
ทำงานแก่พนักงาน ต้องปลูกฝั่งข้าราชการด้านความคุ้มค่าโดยวิธีการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้
ใหม่เพื่อลดค่าใช้จ่ายของเทศบาล และควรสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนโดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องทาง เช่น เวปไซด์ ไลน์
เฟชบุค เป็นต้น
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