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บทสรุุปสำ�หรัุบผู้้�บริุห�รุ
(Executive Summary)

 สำำ�นัักง�นัค์ณะกริริมก�ริป้องกันัและปริ�บปริ�มก�ริทุจริิตแห่งช�ติ (สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช.) มีภิ�ริกิจหนึั�ง 
ที�สำำ�คั์ญไม่น้ัอยกว่�ก�ริปริ�บปริ�มก�ริทุจริิต และก�ริตริวจสำอบทรัิพัย์สิำนั นัั�นัค่์อภิ�ริกิจที�จะต้องดัำ�เนิันัก�ริ 
เพ่ั�อป้องกันัก�ริทุจริิต และสำ่งเสำริิมธริริม�ภิิบ�ลให้กับหน่ัวยง�นัภิ�ค์ริัฐ โดัยให้ค์ว�มสำำ�ค์ัญกับก�ริพััฒนั� 
องค์์ค์ว�มร้้ิและนัวัตกริริมเร่ิ�องธริริม�ภิิบ�ลให้เท่�ทันัต่อสำถิ่�นัก�ริณ์เพ่ั�อส่ำงเสำริิมให้เกิดัก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ล 
แก่หน่ัวยง�นัภิ�ค์รัิฐ องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั ภิ�ค์เอกชนั และนิัติบุค์ค์ลอ่�นั ๆ  อันัจะส่ำงผู้ลให้เกิดัก�ริยกริะดัับ 
ดััชนีัก�ริริบัร้้ิก�ริทจุริิต (Corruption Perceptions Index : CPI) จึงจัดัตั�งสำำ�นัักพััฒนั�และสำง่เสำริิมธริริม�ภิิบ�ล 
เพ่ั�อรัิบผิู้ดัชอบในัภิ�ริกิจดัังกล่�ว 
 สำำ�นัักพััฒนั�และสำ่งเสำริิมธริริม�ภิิบ�ลไดั้ให้ค์ว�มสำำ�ค์ัญในัก�ริสำ่งเสำริิมธริริม�ภิิบ�ลองค์์กริปกค์ริอง 
ส่ำวนัท้องถิิ่�นั โดัยได้ัดัำ�เนิันัก�ริศึีกษ� ทบทวนั วิเค์ริ�ะห์หลักธริริม�ภิิบ�ลจ�กเอกสำ�ริท�งวิช�ก�ริ กฎหม�ย  
และริะเบียบที�เกี�ยวข้องต่�ง ๆ และได้ัข้อแนัะนัำ�จ�กค์ณะอนัุกริริมก�ริ ป.ป.ช. ด้ั�นัพััฒนั�และส่ำงเสำริิม 
ธริริม�ภิิบ�ลองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั จนักริะทั�งมีก�ริกำ�หนัดัค์ำ�นิัย�มธริริม�ภิิบ�ลที�เป็นัค์ำ�จำ�กัดัค์ว�ม 
ในัลักษณะเฉพั�ะสำอดัค์ล้องกับอำ�นั�จหน้ั�ที�และบริิบทขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั ริวมทั�งสำ�ม�ริถิ่ 
สำรุิปปริะเด็ันัแนัวท�งในัก�ริดัำ�เนิันัก�ริเพ่ั�อพััฒนั�และจัดัทำ�เป็นัองค์์ค์ว�มร้้ิภิ�ยใต้ช่�อ “แนวทางการยกระดัับ 
ธรรมาภิิบาลสำำาหรบัองค์์กรปกค์รองสำว่นท้องถิิ่�น” ในัร้ิปแบบค่้์ม่อที�หวังว่�จะช่วยให้องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั 
ใช้เป็นัแนัวท�งในัก�ริยึดัถ่ิ่อปฏิิบัติต�มหร่ิอศึีกษ�เพ่ั�อเป็นัอุท�หริณ์ในัก�ริบริิห�ริง�นัและปฏิิบัติหน้ั�ที�  
และสำ�ม�ริถิ่นัำ�ไปพััฒนั�ต่อยอดัในัก�ริปรัิบริะบบก�ริบริิห�ริจัดัก�ริภิ�ยในั ก�ริจัดักิจกริริมสำ�ธ�ริณะ และ 
ก�ริบริิก�ริสำ�ธ�ริณะให้สำ�ม�ริถิ่ยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลได้ัดีัยิ�งขึ�นั และยิ�งไปกว่�นัั�นัห�กนัำ�ข้อแนัะนัำ�ที�ค์วริปฏิิบัติ 
ไปยึดัถ่ิ่อปฏิิบัติอย่�งจริิงจังเป็นัร้ิปธริริม ย่อมจะส่ำงผู้ลต่อค์ะแนันัก�ริปริะเมินัคุ์ณธริริมและค์ว�มโปริ่งใสำ 
ในัก�ริดัำ�เนิันัง�นัของหน่ัวยง�นัภิ�ค์รัิฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ได้ัด้ัวย
 ก�ริจัดัทำ� “แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น” เล่มนีั� ดัำ�เนิันัก�ริ 
ผู่้�นักลไกของ “ค์ณะทำ�ง�นัศึีกษ�แนัวท�งก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั” ที�เป็นั 
องค์์ค์ณะหลักในัก�ริศึีกษ�ริวบริวม วิเค์ริ�ะห์สำภิ�พัแวดัล้อม อำ�นั�จหนั�้ที� ภิ�ริกิจ ริ�ยละเอียดัง�นัขององค์์กริ 
ปกค์ริองสำว่นัท้องถิิ่�นัเพั่�อสัำงเค์ริ�ะหใ์ห้มีค์ว�มสำอดัค์ลอ้งกับหลักธริริม�ภิิบ�ลของก�ริบริิห�ริกจิก�ริบ้�นัเม่องที�ดีั 
ต�มมติค์ณะรัิฐมนัตรีิเม่�อวันัที� 24 เมษ�ยนั 2555 และพัริะริ�ชกฤษฎีก�ว่�ด้ัวยหลักเกณฑ์์และวิธีก�ริบริิห�ริ 
กิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดีั พั.ศี. 2546 และที�แก้ไขเพิั�มเติม จนักริะทั�งได้ัข้อสำรุิปในัลักษณะเป็นัค์ำ�นิัย�ม องค์์ปริะกอบ  
ปริะเด็ันัและแนัวท�งก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลสำำ�หรัิบองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั โดัยผู่้�นัค์ว�มเห็นัชอบจ�ก  
“ค์ณะอนุักริริมก�ริ ป.ป.ช. ด้ั�นัพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ลองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั” ที�ได้ักลั�นักริอง 
และกำ�กับทิศีท�งก�ริดัำ�เนัินัง�นัของค์ณะทำ�ง�นัฯ ต�มนัโยบ�ยของ “ค์ณะกริริมก�ริพััฒนั�และสำ่งเสำริิม 
ธริริม�ภิิบ�ล” ที�มีพัลเอก บุณยวัจน์ั  เค์ร่ิอหงส์ำ กริริมก�ริ ป.ป.ช. เป็นัปริะธ�นั นัอกจ�กนีั�ยงัผู่้�นัก�ริให้ค์ว�มเห็นั 
และข้อเสำนัอแนัะต่�ง ๆ จ�กหน่ัวยง�นัด้ั�นัก�ริขับเค์ล่�อนัธริริม�ภิิบ�ลและองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั ได้ัแก่  



สำถิ่�บันัส่ำงเสำริิมก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดีั กริมสำ่งเสำริิมก�ริปกค์ริองท้องถิิ่�นั สำำ�นัักง�นัค์ณะกริริมก�ริ 
ก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จให้แก่องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั สำำ�นัักง�นัผู้้้ตริวจก�ริแผู่้นัดิันั และองค์์กริปกค์ริอง 
ส่ำวนัท้องถิิ่�นัในัเขตพ่ั�นัที�จังหวัดันันัทบุรีิ และนัค์ริปฐม อีกด้ัวย
 ริ�ยละเอียดัโค์ริงสำร้ิ�งและเน่ั�อห�สำ�ริะสำำ�คั์ญของแนัวท�งก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลสำำ�หรัิบองค์์กริ 
ปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั ปริะกอบไปด้ัวย 3 บท ดัังนีั�
 บทท่� 1 บทนัำ� กล่�วถึิ่งสำภิ�พัค์ว�มเป็นัม�ของธริริม�ภิิบ�ลในัปริะเทศีไทยผู่้�นักลไกอำ�นั�จรัิฐ 
ต�มรัิฐธริริมน้ัญ ซึ�งเริิ�มตั�งแต่รัิฐบ�ล หน่ัวยง�นัริ�ชก�ริส่ำวนักล�ง ส่ำวนัภ้ิมิภิ�ค์ และเช่�อมโยงถึิ่งก�ริส่ำงเสำริิม 
และขับเค์ล่�อนัธริริม�ภิิบ�ลในัองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั ปัจจัยท้�ท�ยสำำ�หรัิบองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั 
ในัก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ล ริวมทั�งปริะโยชน์ัจ�กก�ริศึีกษ�แนัวท�งก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลสำำ�หรัิบองค์์กริ 
ปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั 
 บทท่� 2 ธริริม�ภิิบ�ลสำำ�หรัิบองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั โดัยอธิบ�ยค์ำ�นิัย�ม และองค์์ปริะกอบ 
ธริริม�ภิิบ�ลที�มีค์ว�มสำอดัค์ล้องกับอำ�นั�จหน้ั�ที�และภิ�ริกิจของท้องถิิ่�นั ปริะกอบดั้วย 6 หลักก�ริ และ  
11 องค์์ปริะกอบย่อย ดัังนีั�
  1) หลักนิัติธริริม (Rule of Law) กำ�หนัดัค์ำ�นิัย�มว่� องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัจะใช้อำ�นั�จ 
ต�มกฎหม�ยและริะเบียบ ริวมถึิ่งข้อบังคั์บต่�ง ๆ ที�มีอย้่โดัยเค์ร่ิงค์รัิดัและไม่เล่อกปฏิิบัติ ทั�งนีั� ในัก�ริจัดัทำ� 
บริิก�ริสำ�ธ�ริณะขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องค์ำ�นึังถึิ่งหลักค์ว�มเสำมอภิ�ค์ กล่�วค่์อ ก�ริให้บริิก�ริ 
สำ�ธ�ริณะแก่ปริะช�ชนัในัท้องถิิ่�นัต้องเป็นัไปอย่�งเท่�เทียมกันั ไม่แบ่งแยก ไม่ว่�จะเป็นัปริะเด็ันัเกี�ยวกับ 
เพัศี เช่�อช�ติ ศี�สำนั� หร่ิอกลุ่มช�ติพัันัธ์ุต่�ง ๆ เป็นัต้นั นัอกจ�กนัั�นัองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัยังต้อง 
ให้ค์ว�มสำำ�คั์ญกับค์ว�มเท่�เทียมกันัในัก�ริเข้�ถึิ่งบริิก�ริสำ�ธ�ริณะขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัด้ัวย  
โดัยต้องค์ำ�นึังถึิ่ง 2 องค์์ปริะกอบย่อย ได้ัแก่ 1) นิัติธริริม  (Rule of Law) และ 2) ค์ว�มเสำมอภิ�ค์ (Equity)
  2) หลักคุ์ณธริริม (Morality) กำ�หนัดัค์ำ�นิัย�มว่� บุค์ล�กริขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นั 
ต้องพึังมีจิตสำำ�นึักค์ว�มรัิบผิู้ดัชอบในัก�ริปฏิิบัติหน้ั�ที�โดัยยึดัมั�นัในัศีีลธริริม คุ์ณธริริมต้องยึดัมั�นัในัปริะมวล 
จริิยธริริมของท้องถิิ่�นั ริวมถึิ่งม�ตริฐ�นัและจริริย�บริริณแห่งวิช�ชีพั โดัยค์ำ�นึังถึิ่งปริะโยชน์ัสุำขของปริะช�ชนั 
เป็นัหลักสำำ�คั์ญ โดัยมี 2 องค์์ปริะกอบย่อย ได้ัแก่ 1) ก�ริปฏิิบัติต�มปริะมวลจริิยธริริม / ม�ตริฐ�นัและจริริย�บริริณ 
แห่งวิช�ชีพั และ 2) ก�ริปฏิิบัติต�มหลักก�ริขัดักันัแห่งผู้ลปริะโยชน์ั (Conflict of Interest)
  3) หลักค์ว�มโปร่ิงใสำ (Transparency) กำ�หนัดัค์ำ�นิัย�มว่� บุค์ล�กริทั�งฝ่่�ยก�ริเม่องและ 
ฝ่่�ยข้�ริ�ชก�ริปริะจำ�ขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องมีค์ว�มซ่�อสัำตย์สุำจริิต ตริงไปตริงม� ริวมถึิ่งก�ริมี 
วัฒนัธริริม และค่์�นิัยมขององค์์กริที�ให้ค์ว�มสำำ�คั์ญกับก�ริเปิดัเผู้ยข้อม้ลข่�วสำ�ริและส่ำ�อสำ�ริกับปริะช�ชนั  
เพ่ั�อให้ปริะช�ชนัได้ัรัิบทริ�บถึิ่งข้อม้ลต่�ง ๆ อย่�งสำมำ��เสำมอเป็นัปัจจุบันั และจัดัให้มีก�ริว�งริะบบ 
เพ่ั�อให้ปริะช�ชนัและภิ�ค์สำว่นัอ่�นั ๆ  ในัสำงัค์มสำ�ม�ริถิ่เข้�ถึิ่งข้อม้ลข่�วสำ�ริต�่ง ๆ  ขององค์์กริปกค์ริองสำว่นัท้องถิิ่�นั 
ได้ัโดัยง่�ย ริวมถึิ่งในัก�ริดัำ�เนิันักิจกริริมต่�ง ๆ ขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัพึังมีค์ว�มชัดัเจนั เป็นัริะบบ  
เป็นัที�เข้�ใจ รัิบร้้ิ และค์�ดัก�ริณ์ได้ัของสัำงค์ม



  4) หลักก�ริมีส่ำวนัร่ิวม (Participation) กำ�หนัดัค์ำ�นิัย�มว�่ ก�ริปฏิิบัติง�นัขององค์์กริปกค์ริอง
ส่ำวนัท้องถิิ่�นัพึังต้องยึดัหลักก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จและก�ริมส่ีำวนัร่ิวมในัก�ริตัดัสิำนัใจ โดัยเปิดัโอก�สำใหผู้้้้ปฏิิบัติง�นั  
และปริะช�ชนัในัท้องถิิ่�นัได้ัรัิบร้้ิ เรีิยนัร้้ิ และร่ิวมแสำดังค์ว�มคิ์ดัเห็นั หร่ิอเสำนัอปัญห� และปริะเด็ันัต่�ง ๆ  
ที�จำ�เป็นัต้องได้ัรัิบก�ริแก้ไขและพััฒนั� นัอกจ�กนัั�นัปริะช�ชนัยังต้องมีส่ำวนัร่ิวมในัก�ริดัำ�เนิันัก�ริ และร่ิวม 
ตริวจสำอบก�ริปฏิิบัติง�นั ริวมทั�งก�ริมีส่ำวนัร่ิวมเพ่ั�อแสำวงห�ฉันัท�มติร่ิวมกันัริะหว่�งปริะช�ชนัภิ�ยในัท้องถิิ่�นั  
โดัยมี 2 องค์์ปริะกอบย่อย ได้ัแก่ 1) ก�ริมีส่ำวนัร่ิวม/ก�ริพัย�ย�มแสำวงห�ฉันัท�มติ (Participation /  
Consensus Oriented) และ 2) ก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จ (Decentralization)
  5) หลักค์ว�มรัิบผิู้ดัชอบ (Accountability) กำ�หนัดัค์ำ�นิัย�มว่� ก�ริปฏิิบัติง�นัขององค์์กริ 
ปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องมุ่งให้ก�ริทำ�ง�นัมีคุ์ณภิ�พั สำร้ิ�งค์ว�มเช่�อมั�นัไว้ว�งใจ และตอบสำนัองต่อค์ว�มค์�ดัหวัง 
ของปริะช�ชนั ตลอดัจนัผู้้้มีส่ำวนัได้ัเสีำยภิ�ยในัท้องถิิ่�นั ห�กก�ริทำ�หน้ั�ที�นัั�นัเกิดัปัญห�หร่ิอข้อขัดัข้อง องค์์กริ 
ปกค์ริองสำว่นัท้องถิิ่�นัต้องสำ�ม�ริถิ่ตอบค์ำ�ถิ่�มและอธบิ�ยใหท้ริ�บถิ่งึริ�ยละเอยีดัเกี�ยวกับปริะเดัน็ัปัญห�เหล�่นัั�นั  
ริวมทั�งองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัยังต้องมีก�ริจัดัทำ�ริะบบก�ริริ�ยง�นัค์ว�มก้�วหน้ั�และผู้ลสัำมฤทธิ�ต�ม 
เป้�หม�ย ตลอดัจนัริะบบก�ริบริริเท�ปัญห�และผู้ลกริะทบที�อ�จเกิดัขึ�นั โดัยมี 2 องค์์ปริะกอบย่อย ได้ัแก่   
1) ค์ว�มรัิบผิู้ดัชอบ (Accountability) และ 2) ก�ริตอบสำนัอง (Responsiveness)
  6) หลักค์ว�มคุ้์มค่์� (Cost-Effectiveness / Economy) กำ�หนัดัค์ำ�นิัย�มว่� ก�ริปฏิิบัติง�นั 
ขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องมีก�ริกำ�หนัดัวิสัำยทัศีน์ัเชิงยุทธศี�สำตร์ิ ตลอดัจนัเป้�หม�ยและพัันัธกิจ 
ที�มีค์ว�มชัดัเจนั โดัยต้องมีลักษณะที�ตอบสำนัองต่อค์ว�มค์�ดัหวังของปริะช�ชนั นัอกจ�กนีั�ก�ริปฏิิบัติง�นั 
ต�มเป้�หม�ยและวิสัำยทศัีน์ัดัังกล่�ว ต้องค์ำ�นึังถึิ่งก�ริใช้ทรัิพัย�กริอย�่งปริะหยดััและคุ้์มค่์� ริวมถึิ่งใช้ริะยะเวล� 
ในัก�ริดัำ�เนิันัก�ริที�ริวดัเร็ิวและเหม�ะสำม โดัยมี 2 องค์์ปริะกอบย่อย ได้ัแก่ 1) ปริะสิำทธิผู้ล (Effectiveness)  
และ 2) ปริะสิำทธิภิ�พั (Efficiency)
 บทท่� 3 ข้อแนัะนัำ�ที�ค์วริค์ำ�นึังในัก�ริบริิห�ริง�นัและปฏิิบัติหน้ั�ที� นัำ�เสำนัอถึิ่งแนัวท�งก�ริยกริะดัับ 
ธริริม�ภิิบ�ลสำำ�หรัิบองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั โดัยจำ�แนักเน่ั�อห�ออกเป็นั 2 ส่ำวนั ได้ัแก่ ส่ำวนัแริก นัำ�เสำนัอ 
ตัวอย�่งขอ้แนัะนัำ�ที�ค์วริปฏิิบัติ พัร้ิอมทั�งข้อค์วริริะวงัที�ไม่ค์วริปฏิิบัติในัก�ริบริิห�ริหร่ิอปฏิิบัติง�นั และสำว่นัท้�ย  
เป็นัตัวอย่�งกริณีศึีกษ� Do’s & Don’ts โดัยจำ�แนักเป็นัตัวอย่�งที�สำมค์วริปฏิิบัตินัำ�ไปเป็นัแบบอย่�ง (Do’s)  
ซึ�งคั์ดัเล่อกและสำริุปจ�กโค์ริงก�ริ/กิจกริริม/นัวัตกริริม/ผู้ลง�นัขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัที�ได้ัรัิบริ�งวัล 
พัริะปกเกล้� (สำถิ่�บันัพัริะปกเกล้�) ริ�งวัลองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัที�มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดีั (สำำ�นัักง�นั 
ค์ณะกริริมก�ริก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จให้แก่องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั) และค์ำ�พิัพั�กษ�ศี�ลปกค์ริองส้ำงสุำดั 
ที�องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัเป็นัผู้้้ฟ้้องและเป็นัผู้้้ถ้ิ่กฟ้้องโดัยมีข้อเท็จจริิงที�ฟั้งได้ัว่�ปฏิิบัติหน้ั�ที�สำอดัค์ล้อง 
กับหลักธริริม�ภิิบ�ล และตัวอย่�งที�ไม่สำมค์วริปฏิิบัติต�ม (Don’ts) ได้ัริวบริวมและสำรุิปจ�กค์ำ�พิัพั�กษ� 
ศี�ลฎีก� และค์ำ�พิัพั�กษ�ศี�ลปกค์ริองส้ำงสุำดั ทั�งนีั� ตัวอย่�งกริณีศึีกษ� Do’s & Don’ts ทุกกริณีได้ัสำรุิป 
เรีิยบเรีิยงผู่้�นัก�ริใช้สำำ�นัวนัภิ�ษ�ที�เข้�ใจได้ัง่�ย เพ่ั�อให้ผู้้้บริิห�ริและบุค์ล�กริขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั 
ได้ันัำ�ไปเป็นัแนัวท�งในัก�ริบริิห�ริและปฏิิบัติง�นั ซึ�งจะทำ�ให้เกิดัก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลในัองค์์กริปกค์ริอง 
ส่ำวนัท้องถิิ่�นัต่อไป 





คำำ�นำำ�

 “แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น” เป็นัเอกสำ�ริที�ริวบริวม 

และเรีิยบเรีิยงขึ�นัเพ่ั�อเป็นัองค์์ค์ว�มร้้ิในัก�ริส่ำงเสำริิมให้องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัมีแนัวปฏิิบัติที�ดีัในัก�ริ 

ดัำ�เนัินัง�นัต�มหลักธริริม�ภิิบ�ล โดัยมีเป้�หม�ยสำำ�ค์ัญเพ่ั�อให้องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัมีก�ริพััฒนั�ก�ริ 

บริิห�ริจัดัก�ริอย�่งมีคุ์ณธริริม โปร่ิงใสำ ตริวจสำอบได้ั  มีค์ว�มรัิบผิู้ดัชอบ เกิดัค์ว�มคุ้์มค่์� อันัจะนัำ�ม�ซึ�งปริะโยชน์ัสุำข 

ของปริะช�ชนัอย่�งแท้จริิง

 สำำ�หรัิบเน่ั�อห�ของ “แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น”  

แบ่งเน่ั�อห�ก�รินัำ�เสำนัอออกเปน็ั 3 บท ไดัแ้ก่ บทที� 1 บทนัำ� บทที� 2 นัำ�เสำนัอเกี�ยวกับค์ำ�นิัย�ม และองค์์ปริะกอบ 

ของธริริม�ภิิบ�ลสำำ�หรัิบองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัที�มีลักษณะเฉพั�ะสำอดัค์ล้องกับอำ�นั�จหน้ั�ที�และภิ�ริกิจ 

ของท้องถิิ่�นั ซึ�งปริะกอบด้ัวย 6 หลักก�ริ และ 11 องค์์ปริะกอบย่อย และบทที� 3 ก�รินัำ�เสำนัอจำ�แนักออก 

เป็นั 2 ส่ำวนั ส่ำวนัแริกเป็นัตัวอย่�งข้อแนัะนัำ�ที�ค์วริค์ำ�นึังในัก�ริบริิห�ริง�นัและปฏิิบัติหน้ั�ที� และส่ำวนัท้�ย 

นัำ�เสำนัอถึิ่งกริณีศึีกษ�ที�ค์วริปฏิิบัติและไม่ค์วริปฏิิบัติ (Do’s & Don’ts) เพ่ั�อสำร้ิ�งค์ว�มร้้ิค์ว�มเข้�ใจ 

ให้แก่ผู้้้บริิห�ริและบุค์ล�กริขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัให้นัำ�ไปปริะยุกต์ใช้ในัก�ริบริิห�ริง�นัและ 

ก�ริปฏิิบัติหน้ั�ที�ให้เกิดัผู้ลอย่�งเป็นัร้ิปธริริม อันัจะช่วยยกริะดัับผู้ลค์ะแนันัก�ริปริะเมินัคุ์ณธริริม 

และค์ว�มโปร่ิงใสำในัก�ริดัำ�เนิันัง�นัของหน่ัวยง�นัภิ�ค์รัิฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

ขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัได้ัเป็นัอย่�งดีั

 สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช. ต้องขอขอบคุ์ณค์ณะทำ�ง�นัศึีกษ�แนัวท�งก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลองค์์กริ 

ปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัในัก�ริพิัจ�ริณ�กลั�นักริองแนัวท�งก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลสำำ�หรัิบองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั 

ฉบับนีั�  ให้มีค์ว�มสำมบ้ริณ์และเหม�ะสำมกับองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั  โดัยหวังว่�เอกสำ�ริเล่มนีั�จะเป็นัปริะโยชน์ั 

ต่อองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัในัก�รินัำ�ไปปริะยุกต์ใช้เป็นัแนัวท�งเพ่ั�อยกริะดัับก�ริบริิห�ริง�นัและก�ริปฏิิบัติ

หน้ั�ที�ต�มหลักธริริม�ภิิบ�ล เพ่ั�อปริะโยชน์ัสุำขของปริะช�ชนัอย่�งแท้จริิงต่อไป

สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล

สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช.

มีนั�ค์ม 2564
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ส�รุบัญ

ค์ำานำา

สำารบัญ

สำารบัญภิาพิ

บทท่� 1 บทนำา

 ค์ว�มสำำ�คั์ญของธริริม�ภิิบ�ลในัภิ�พัริวม

 ก�ริปฏิิร้ิปริะบบก�ริบริิห�ริง�นัในัภิ�ค์รัิฐ

 ก�ริขับเค์ล่�อนัธริริม�ภิิบ�ลผู่้�นักลไกรัิฐ 

 องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นักับก�ริขับเค์ล่�อนัธริริม�ภิิบ�ล

 ปัญห� อุปสำริริค์และข้อจำ�กัดัขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั

 ปัจจััยท้้�ท�ยสำำ�หรััิบองค์์์กริปกค์ริองส่่ำวนัท้้องถิิ่�นัในัก�ริยกริะดััับธริริม�ภิิบ�ล

 แนัวท�งยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลสำำ�หรัิบองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั

 ปริะโยชน์ัจ�กก�ริศึีกษ�แนัวท�งยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลสำำ�หรัิบองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั

บทท่� 2 ธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น

บทท่� 3 ข้้อแนะนำาท่�ค์วรค์ำานึงในการบริหารงานและการปฏิิบัติิหน้าท่� 

 หลักนิัติธริริม

 หลักคุ์ณธริริม

 หลักค์ว�มโปร่ิงใสำ

 หลักก�ริมีส่ำวนัร่ิวม

 หลักค์ว�มรัิบผิู้ดัชอบ

 หลักค์ว�มคุ้์มค่์�

บรรณานุกรม

ภิาค์ผู้นวก

• ค์ำ�สัำ�งแต่งตั�งค์ณะทำ�ง�นัศึีกษ�แนัวท�งยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั

• ค์ำ�สัำ�งแต่งตั�งค์ณะอนุักริริมก�ริ ป.ป.ช. ด้ั�นัพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ลองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั

• ค์ำ�สัำ�งแต่งตั�งค์ณะกริริมก�ริพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล

• ส่ำ�อวีดิัทัศีน์ัเพ่ั�อก�ริเรีิยนัร้้ิหลักธริริม�ภิิบ�ล
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GOOD
G O V E R N A N C E



คำว�มสำ�คัำญของธรุรุม�ภิบ�ลในำภ�พรุวม
 นัับตั�งแต่ปริะก�ศีใช้รัิฐธริริมน้ัญแห่งริ�ชอ�ณ�จักริไทย พุัทธศัีกริ�ช 2540 ที�มีสำ�ริะสำำ�คั์ญ 
ว่�ด้ัวยก�ริส่ำงเสำริิมและคุ้์มค์ริองสิำทธิเสำรีิภิ�พัของปริะช�ชนั ให้ปริะช�ชนัมีส่ำวนัร่ิวมในัก�ริปกค์ริอง 
และตริวจสำอบก�ริใช้อำ�นั�จรัิฐ โดัยค์ำ�นึังถึิ่งค์ว�มคิ์ดัเห็นัของปริะช�ชนัเป็นัสำำ�คั์ญ1 จ�กนัั�นัรัิฐบ�ลในัขณะนัั�นั 
ได้ัออกริะเบียบสำำ�นัักนั�ยกรัิฐมนัตรีิว่�ด้ัวยก�ริสำร้ิ�งริะบบบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องและสัำงค์มที�ดีั พั.ศี. 2542  
ที�กำ�หนัดัหลักธริริม�ภิิบ�ล ให้เป็นัก้�วแริกเพ่ั�อว�งฐ�นัในัก�ริบริิห�ริริ�ชก�ริแนัวใหม่ ซึ�งมีหลักก�ริพ่ั�นัฐ�นั  
6 ปริะก�ริ ไดั้แก่ นิัติธริริม คุ์ณธริริม ค์ว�มโปริ่งใสำ ก�ริมีส่ำวนัร่ิวม ค์ว�มริับผิู้ดัชอบ และค์ว�มคุ้์มค่์�  
จนักริะทั�งในัที�สุำดัได้ัมีก�ริแก้ไขกฎหม�ยว่�ด้ัวยริะเบียบบริิห�ริริ�ชก�ริแผู่้นัดิันั2 และนัำ�ไปส่้ำก�ริปริะก�ศี 
ใช้พัริะริ�ชกฤษฎีก�ว่�ด้ัวยหลักเกณฑ์์และวิธีก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดีั พั.ศี. 2546 ที�ปล้กฝั่งแนัวคิ์ดั 
ธริริม�ภิิบ�ลให้เกิดัเป็นัร้ิปธริริมในัร้ิปของกฎหม�ยเพ่ั�อบังคั์บให้องค์์กริภิ�ค์รัิฐต่�ง ๆ นัำ�ไปใช้เป็นัหลักก�ริ 
ในัก�ริบริิห�ริง�นั โดัยตั�งแต่ พั.ศี. 2540 ถึิ่งปัจจุบันั เกิดัวิกฤตก�ริณ์ท�งก�ริเม่อง ค์ว�มไม่สำงบ มีก�ริ 
ยึดัอำ�นั�จรัิฐปริะห�ริ และยกเลิกรัิฐธริริมน้ัญเป็นัริะยะ ๆ ซึ�งห�กวิเค์ริ�ะห์วิกฤติก�ริณ์ที�เกิดัขึ�นัในัริะยะ 
ที�ผู่้�นัม� มักจะกล่�วอ้�งว่�ต้นัเหตุม�จ�กก�ริข�ดัธริริม�ภิิบ�ลของผู้้้ปกค์ริอง ดัังอ�รัิมภิบทตอนัหนึั�งของ 
รัิฐธริริมน้ัญแห่งริ�ชอ�ณ�จักริไทย พุัทธศัีกริ�ช 2560  ที�กล่�วถึิ่งก�ริว�งหลักก�ริของรัิฐธริริมน้ัญว่�  
“...กำาหนดัให้รัฐม่หน้าท่�ต่ิอประชาชนเช่นเด่ัยวกับการให้ประชาชนม่หน้าท่�ต่ิอรัฐ วางกลไกป้องกันติรวจั
สำอบและข้จััดัการทุจัริติและประพิฤติิมิชอบท่�เข้้มงวดัเด็ัดัข้าดั เพ่ิ�อมิให้ผูู้้บริหารท่�ปราศจัากคุ์ณธรรม 
จัริยธรรม และธรรมาภิิบาล เข้้ามาม่อำานาจัในการปกค์รองบ้านเม่องหร่อใช้อำานาจัติามอำาเภิอใจั3…”  
ดัังนัั�นั ธริริม�ภิิบ�ล จึงเป็นัแนัวคิ์ดัหลักที�ปล้กฝั่งในัรัิฐธริริมน้ัญเพ่ั�อให้ผู้้้ปกค์ริองหร่ิอผู้้้บริิห�ริได้ัใช้เป็นั 
เค์ริ่�องม่อในัก�ริยดึัถ่ิ่อเปน็ัหลกัก�ริสำำ�ค์ญัในัก�ริบริิห�ริองค์์กริทกุริะดัับ ทุกปริะเภิท ถ้ิ่�ห�กไมมี่ธริริม�ภิิบ�ล  
ผู้้้ปกค์ริองค์งจะเป็นัค์นัลุแก่อำ�นั�จ ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์์ใดั ๆ จนักริะทั�งก�รินัำ�พั�องค์์กริเกิดัค์ว�มล้มเหลว  
ไม่ปริะสำบค์ว�มสำำ�เร็ิจ นัอกจ�กนีั� รัิฐธริริมน้ัญ4 ยังให้ก�ริรัิบริองหลักก�ริของธริริม�ภิิบ�ลหร่ิอหลักก�ริ 
บริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดีัผู่้�นัก�ริกำ�หนัดัเป็นันัโยบ�ยแห่งรัิฐ ม�ตริ� 76 ดัังนีั�

1 อ�รัิมภิบทรัิฐธริริมน้ัญแห่งริ�ชอ�ณ�จักริไทย พุัทธศัีกริ�ช 2540
2 พัริะริ�ชบัญญัติริะเบียบบริิห�ริริ�ชก�ริแผู่้นัดิันั (ฉบับที� 5) พั.ศี. 2545
3 อ�รัิมภิบทรัิฐธริริมน้ัญแห่งริ�ชอ�ณ�จักริไทย พุัทธศัีกริ�ช 2560
4 รัิฐธริริมน้ัญแห่งริ�ชอ�ณ�จักริไทย พุัทธศัีกริ�ช 2560

1บทนำำ�บทท่�

1สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล



 “รัิฐพึังพััฒนั�ริะบบก�ริบริิห�ริริ�ชก�ริแผู่้นัดิันั ทั�งริ�ชก�ริส่ำวนักล�ง ส่ำวนัภ้ิมิภิ�ค์ ส่ำวนัท้องถิิ่�นั  
และง�นัของรัิฐอย่�งอ่�นั ให้เป็นัไปต�มหลักก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดีั โดัยหน่ัวยง�นัของรัิฐต้องร่ิวมม่อ 
และช่วยเหล่อกันัในัก�ริปฏิิบัติหน้ั�ที� เพ่ั�อให้ก�ริบริิห�ริริ�ชก�ริแผู้่นัดิันั ก�ริจัดัทำ�บริิก�ริสำ�ธ�ริณะ  
และก�ริใช้จ่�ยเงินังบปริะม�ณมีปริะสิำทธิภิ�พัส้ำงสุำดั เพ่ั�อปริะโยชนั์สุำขของปริะช�ชนั ริวมตลอดัทั�งพััฒนั� 
เจ้�หน้ั�ที�ของรัิฐให้มีค์ว�มซ่�อสัำตยสุ์ำจริิตและมีทัศีนัค์ติเป็นัผู้้้ให้บริิก�ริปริะช�ชนัให้เกิดัค์ว�มสำะดัวก ริวดัเร็ิว  
ไม่เล่อกปฏิิบัติและปฏิิบัติหน้ั�ที�อย่�งมีปริะสิำทธิภิ�พั ....”

ก�รุปฏิิรุ้ปรุะบบก�รุบริุห�รุง�นำในำภ�คำรัุฐ
 เม่�อมีกฎหม�ยในัก�ริบริิห�ริง�นัเพั่�อให้เกิดัก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดีัแล้ว แต่ปัญห�
สำำ�คั์ญปริะก�ริหนึั�งในัก�ริบริิห�ริง�นัต�มหลักธริริม�ภิิบ�ล ค่์อ “การยกระดัับหร่อพัิฒินาค์ุณภิาพิ 
การบริหารงาน และให้บริการหน่วยงานข้องรัฐติามหลักธรรมาภิิบาลให้ด่ักว่าท่�ค์วรจัะเป็นต้ิอง 
ทำาอย่างไร ?” จึงได้ัมีก�รินัำ�แนัวคิ์ดัก�ริจัดัก�ริภิ�ค์รัิฐแนัวใหม่ (New Public Management) เข้�ม�ใช้ 
แก้ไขปัญห� โดัยมุ่งเน้ันัก�ริปฏิิร้ิปก�ริบริิห�ริง�นัในัริะบบริ�ชก�ริ ปรัิบเปลี�ยนัและเปลี�ยนัแปลงทัศีนัค์ติ  
ตลอดัจนัพัฤติกริริมก�ริทำ�ง�นั ซึ�งค์ณะรัิฐมนัตรีิในัก�ริปริะชุมเม่�อวันัที� 24 เมษ�ยนั 2555 ได้ัเห็นัชอบ 
หลักธริริม�ภิิบ�ลของก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดีั ซึ�งปริ�กฏิในัข้อเสำนัอแผู้นัก�ริส่ำงเสำริิมและพััฒนั� 
ธริริม�ภิิบ�ลในัภิ�ค์ริ�ชก�ริเพ่ั�อก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดีัอย่�งยั�งย่นั5 ต�มที�สำำ�นัักง�นั ก.พั.ริ. เสำนัอ 
ปริะกอบด้ัวย 4 หลักก�ริสำำ�คั์ญ และ 10 หลักก�ริย่อย6 ดัังนีั�
 1) การบริหารจััดัการภิาค์รัฐแนวใหม่ (New Public Management) ปริะกอบดั้วย  
หลักปริะสิำทธิภิ�พั (Efficiency) หลกัปริะสิำทธิผู้ล (Effectiveness) และหลกัก�ริตอบสำนัอง (Responsiveness) 
  2) ค่์านิยมประชาธิปไติย (Democratic Value) ปริะกอบด้ัวย หลักภิ�ริะรัิบผิู้ดัชอบ/ 
สำ�ม�ริถิ่ตริวจสำอบได้ั (Accountability) หลักค์ว�มเปิดัเผู้ย/โปร่ิงใสำ (Transparency) หลักนิัติธริริม  
(Rule of Law) และหลักค์ว�มเสำมอภิ�ค์ (Equity)
 3) ประชารัฐ (Participatory State) ปริะกอบดั้วย หลักก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จ  
(Decentralization) และหลักก�ริมีส่ำวนัร่ิวม/ก�ริมุ่งเน้ันัฉันัท�มติ (Participation/Consensus Oriented) 
 4) ค์วามรับผิู้ดัชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ปริะกอบด้ัวย  
คุ์ณธริริม/จริิยธริริม (Morality/Ethics)

5 มติค์ณะรัิฐมนัตรีิ เม่�อวันัที� 24 เมษ�ยนั 2555 ส่ำบค้์นัจ�ก http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2555/9930282319.pdf
6 สำำ�นัักง�นัค์ณะกริริมก�ริพััฒนั�ริะบบริ�ชก�ริ (2555), หลักธริริม�ภิิบ�ลของก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดีั (Good Governance), 
หน้ั� 19 - 22

2 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



ภิ�พัที� 1 แผู้นัภิ�พัแสำดังหลักธริริม�ภิิบ�ลของก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดีั (GG Framework)7

  นัอกจ�กนัั�นั ยงัมีก�ริปริะก�ศีใช้พัริะริ�ชบัญญัติก�ริอำ�นัวยค์ว�มสำะดัวกในัก�ริพิัจ�ริณ� 
อนุัญ�ตของท�งริ�ชก�ริ พั.ศี. 2558 ที�กำ�หนัดัให้หน่ัวยง�นัของรัิฐในัภิ�ริกิจเกี�ยวกับก�ริพิัจ�ริณ�ออก 
ใบอนุัญ�ต ก�ริอนุัมัติ ก�ริจดัทะเบียนั ก�ริขึ�นัทะเบียนั ก�ริรัิบแจ้งต�มกฎหม�ยต้องจัดัทำ� “คู่์ม่อสำำาหรับ 
ประชาชน” ซึ�งจะต้องมีริ�ยละเอียดัเกี�ยวกับหลักเกณฑ์์วิธีก�ริ และเง่�อนัไขในัก�ริย่�นัค์ำ�ขอ กำ�หนัดัขั�นัตอนั 
และริะยะเวล�ในัก�ริพัิจ�ริณ�อนุัมัติ และกำ�หนัดัริ�ยก�ริเอกสำ�ริหลักฐ�นัที�ผู้้้ขออนุัญ�ตจะต้องย่�นัม� 
พัร้ิอมกับค์ำ�ขอให้ค์ริบถ้ิ่วนั ส่ำงผู้ลให้ปริะช�ชนัได้ัรัิบค์ว�มสำะดัวก โปร่ิงใสำ ริวดัเร็ิวขึ�นั และปริะหยัดัค่์�ใช้จ่�ย 
กว่�เดิัมในัก�ริติดัต่อขออนุัญ�ต และเม่�อมีก�ริปริะก�ศีใช้ยทุธศี�สำตร์ิช�ติ 20 ปี จึงมีก�ริปฏิิร้ิปและปรัิบปรุิง 
ริะบบก�ริดัำ�เนิันัง�นัของภิ�ค์รัิฐให้สำอดัค์ล้อง โดัยมีก�ริปริะก�ศีใช้พัริะริ�ชกฤษฎีก�ว่�ด้ัวยหลักเกณฑ์์ 
และวธีิก�ริบริิห�ริกจิก�ริบ�้นัเม่องที�ดีั (ฉบับที� 2) พั.ศี. 2562 ซึ�งมีก�ริยกเลกิแผู้นัก�ริบริิห�ริริ�ชก�ริแผู้น่ัดิันั  
และแผู้นันิัติบัญญัติ และแก้ไขเปลี�ยนัแปลงและเพิั�มเติมสำ�ริะสำำ�คั์ญที�กำ�หนัดัให้ส่ำวนัริ�ชก�ริจัดัทำ�แผู้นั 
ปฏิิบัติริ�ชก�ริจ�กริะยะ 4 ปี เป็นัริะยะ 5 ปี เพ่ั�อให้สำอดัค์ล้องกับยทุธศี�สำตร์ิช�ติ แผู้นัแม่บท แผู้นัก�ริปฏิิร้ิป 
ปริะเทศี แผู้นัพััฒนั�เศีริษฐกจิและสำงัค์มแหง่ช�ต ินัโยบ�ยของค์ณะริฐัมนัตริทีี�แถิ่ลงตอ่รัิฐสำภิ� และแผู้นัอ่�นั 
ที�เกี�ยวข้อง โดัยให้มีก�ริทบทวนัทุกภิ�ริกิจ ว่�ภิ�ริกิจใดัมีค์ว�มจำ�เป็นัหร่ิอสำมค์วริที�จะยกเลิก ปรัิบปรุิง  
หร่ิอเปลี�ยนัแปลงก�ริดัำ�เนิันัก�ริต่อไปหร่ิอไม่ ริวมทั�งยังมีก�ริพััฒนั�เร่ิ�องบริิก�ริปริะช�ชนัและก�ริติดัต่อ 
ปริะสำ�นัง�นัริะหว่�งส่ำวนัริ�ชก�ริด้ัวยกันั ต้องส่ำ�อสำ�ริกันัโดัยก�ริใช้แพัลตฟ้อร์ิมที�สำำ�นัักง�นัพััฒนั�ริัฐบ�ล 
ดิัจิทัล (องค์์ก�ริมห�ชนั) กำ�หนัดั ในัขณะเดีัยวกันัเทค์โนัโลยีได้ัมีค์ว�มก้�วหน้ั�และเป็นัส่ำวนัหนึั�งในัวิถีิ่ชีวิต 
และก�ริปริะกอบธุริกิจของปริะช�ชนั ซึ�งในัก�ริบริิห�ริง�นัและก�ริให้บริิก�ริภิ�ค์รัิฐที�ผู่้�นัม�ยังมิได้ันัำ� 
เทค์โนัโลยมี�ใช้ในัก�ริพััฒนั�ให้เกิดัปริะสิำทธิภิ�พัและอำ�นัวยค์ว�มสำะดัวกแก่ปริะช�ชนัได้ัอย�่งเต็มที� จึงมีก�ริ 
ปริะก�ศีใช้พัริะริ�ชบัญญัติก�ริบริิห�ริง�นัและก�ริให้บริิก�ริภิ�ค์รัิฐผู่้�นัริะบบดิัจิทัล พั.ศี. 2562 เพ่ั�อเป็นั 

7 สำำ�นัักง�นัค์ณะกริริมก�ริพััฒนั�ริะบบริ�ชก�ริ (2555), หลักธริริม�ภิิบ�ลของก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดีั (Good Governance), 
หน้ั� 20

3สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล



เค์ร่ิ�องม่อในัก�ริยกริะดัับก�ริบริิห�ริง�นัและก�ริใหบ้ริิก�ริภิ�ค์รัิฐให้อย้ใ่นัริะบบดิัจิทัล กำ�หนัดัให้หน่ัวยง�นั 
ของรัิฐจัดัทำ� “ธรรมาภิิบาลข้้อมูลภิาค์รัฐ8” (Data Governance) โดัยให้มีก�ริบริิห�ริง�นัและก�ริจัดัทำ� 
บริิก�ริสำ�ธ�ริณะในัร้ิปแบบและช่องท�งดิัจิทัล มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริและก�ริบ้ริณ�ก�ริข้อม้ลภิ�ค์รัิฐ 
และก�ริทำ�ง�นัให้มีค์ว�มสำอดัค์ล้องเช่�อมโยงเข้�ด้ัวยกันัอย่�งมั�นัค์งปลอดัภิัย มีธริริม�ภิิบ�ล เพั่�อเพิั�ม
ปริะสำทิธิภิ�พั ก�ริอำ�นัวยค์ว�มสำะดัวก ก�ริเข้�ถึิ่งของปริะช�ชนั และก�ริเปดิัเผู้ยข้อม้ลภิ�ค์ริฐัต่อสำ�ธ�ริณะ  
ริวมทั�งสำร้ิ�งก�ริมีส่ำวนัร่ิวมของทุกภิ�ค์ส่ำวนั    ซึ�งเป็นัค์ว�มพัย�ย�มในัก�ริแก้ปัญห�ของริะบบริ�ชก�ริแบบดัั�งเดิัม  
โดัยเฉพั�ะอย่�งยิ�งก�ริปรัิบปรุิงในัด้ั�นัปริะสำิทธิภิ�พัและก�ริให้บริิก�ริปริะช�ชนั ลดัก�ริใช้ดุัลยพิันิัจ  
ให้ค์ว�มสำำ�คั์ญกับเทค์โนัโลยี  ก�ริบ้ริณ�ก�ริเพ่ั�อทำ�ง�นัร่ิวมกันั ก�ริปริะเมินัผู้ลก�ริปฏิิบัติริ�ชก�ริที�ต้องอย้ ่
ภิ�ยใต้กฎเกณฑ์์ก�ริปฏิิบัติง�นัเพ่ั�อให้เกิดัผู้ลง�นั และสำ�ม�ริถิ่วัดัผู้ลง�นัที�ให้บริิก�ริแก่ปริะช�ชนัได้ั

ก�รุขับเคำล่�อนำธรุรุม�ภิบ�ลผู่้�นำกลไกรัุฐ
 ยุทธศาสำติร์ชาติิ 20 ปี และแผู้นแม่บทภิายใต้ิยุทธศาสำติร์ชาติิ
         ก�ริขับเค์ล่�อนัหลักก�ริธริริม�ภิิบ�ล 
       ไ ด้ัดัำ� เ นิันัก�ริ ผู่้�นัแนัวนัโยบ�ยแห่ง รัิฐ  ต�ม 
       รัิฐธริริมน้ัญ9 ม�ตริ� 65 ปริะกอบพัริะริ�ชบัญญัติ 
       ก�ริจัดัทำ�ยุทธศี�สำตร์ิช�ติ พั.ศี. 2560 ม�ตริ� 5  
       กำ�หนัดัให้มี “ยุทธศี�สำตร์ิช�ติ” ที�เป็นัเค์ร่ิ�องม่อ 
       สำำ�คั์ญในัก�ริว�งเป้�หม�ยในัก�ริพััฒนั�ปริะเทศี 
       อย่�งยั�งย่นัต�มหลักธริริม�ภิิบ�ล ใช้เป็นักริอบในัก�ริ 
       จัดัทำ�แผู้นัต่�ง ๆ ให้สำอดัค์ล้องและบ้ริณ�ก�ริกันั  
       ซึ�งมีริะยะเวล�ไม่น้ัอยกว่� 20 ปี และหนั่วยง�นั 
ของริัฐทุกหน่ัวยมีหน้ั�ที�ดัำ�เนัินัก�ริเพั่�อให้บริริลุเป้�หม�ยต�มที�กำ�หนัดั โดัยนัโยบ�ยก�ริบริิห�ริริ�ชก�ริ 
แผู่้นัดิันัของค์ณะรัิฐมนัตรีิ แผู้นัพััฒนั�เศีริษฐกิจและสัำงค์มแห่งช�ติ นัโยบ�ยและแผู้นัริะดัับช�ติว่�ด้ัวย 
ค์ว�มมั�นัค์งแห่งช�ติ และแผู้นัอ่�นัใดั ริวมตลอดัทั�งก�ริจัดัทำ�งบปริะม�ณริ�ยจ่�ยปริะจำ�ปีงบปริะม�ณ ก็จะต้อง 
สำอดัค์ล้องกับยุทธศี�สำตร์ิช�ติเช่นักันั โดัยให้ค์ณะรัิฐมนัตรีิเป็นัผู้้้มีหน้ั�ที�กำ�กับด้ัแล ปริะสำ�นั ปรึิกษ�  
หร่ิอเสำนัอแนัะ และให้ก�ริสำนัับสำนุันัหน่ัวยง�นัของรัิฐทุกหน่ัวยดัำ�เนิันัก�ริขับเค์ล่�อนั10 ทั�งนีั� กริณีหน่ัวยง�นั 
ของริัฐดัำ�เนัินัง�นัไม่สำอดัค์ล้องกับยุทธศี�สำตริ์ช�ติหร่ิอค์ณะกริริมก�ริจัดัทำ�ยุทธศี�สำตริ์ช�ติแจ้งให้แก้ไข 
ปรัิบปรุิงแล้วแต่ไม่ดัำ�เนันิัก�ริ จะมมี�ตริก�ริลงโทษถิ่งึขั�นัพัักริ�ชก�ริหร่ิอพัักง�นั หร่ิอสัำ�งให้ออกจ�กริ�ชก�ริ 
หร่ิอออกจ�กง�นัไว้ก่อนั หร่ิอสัำ�งให้พ้ันัจ�กตำ�แหน่ังต่อไป11

8 ศึีกษ�ริ�ยละเอียดัได้ัที� ปริะก�ศีค์ณะกริริมก�ริพััฒนั�รัิฐบ�ลดิัจิทัล เร่ิ�อง ธริริม�ภิิบ�ลข้อม้ลภิ�ค์รัิฐ. ริ�ชกิจจ�นุัเบกษ�. เล่ม 137 
ตอนัพิัเศีษ 74 ง (31 มีนั�ค์ม 2563) หน้ั� 47 - 48
9 รัิฐธริริมน้ัญแห่งริ�ชอ�ณ�จักริไทย พุัทธศัีกริ�ช 2560
10 ม�ตริ� 5 พัริะริ�ชบัญญัติก�ริจัดัทำ�ยุทธศี�สำตร์ิช�ติ พั.ศี. 2560
11 ด้ัริ�ยเอียดั หมวดั 3 ม�ตริ� 23 – 27 พัริะริ�ชบัญญัติก�ริจัดัทำ�ยุทธศี�สำตร์ิช�ติ พั.ศี. 2560

4 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



         หลังจ�กมีพัริะริ�ชโองก�ริปริะก�ศี 
       ใช้ยุทธศี�สำตร์ิช�ติ (พั.ศี. 2561 - 2580) เม่�อวันัที�  
       8 ตุล�ค์ม 256112  ที�กำ�หนัดัวิสัำยทัศีน์ัว่� “ปริะเทศีไทย 
       มีค์ว�มมั�นัค์ง มั�งคั์�ง ยั�งย่นั เป็นัปริะเทศีพััฒนั�แล้ว  
       ด้ัวยก�ริพััฒนั�ต�มหลักปรัิชญ�ของเศีริษฐกิจ 
       พัอเพีัยง” ซึ�งปริะกอบด้ัวย 6 ยุทธศี�สำตร์ิ ที�จะมุ่งเน้ันั 
       ก�ริสำร้ิ�งสำมดัุลริะหว่�งก�ริพััฒนั�ค์ว�มมั�นัค์ง  
       เศีริษฐกิจ สัำงค์ม และสิำ�งแวดัล้อม โดัยก�ริมีส่ำวนัร่ิวม 
ของทุกภิ�ค์ส่ำวนัในัร้ิปแบบ “ปริะช�รัิฐ” มี “แผู้นัแม่บทภิ�ยใต้ยุทธศี�สำตร์ิช�ติ” เป็นัส่ำวนัสำำ�คั์ญในัก�ริ 
ถ่ิ่�ยทอดัเป้�หม�ยและปริะเด็ันัยุทธศี�สำตร์ิของยุทธศี�สำตร์ิช�ติลงส่้ำแผู้นัริะดัับต่�ง ๆ ต่อไป โดัยปริะสำ�นั 
เช่�อมโยงเป้�หม�ยของแต่ละแผู้นัแม่บทภิ�ยใต้ยุทธศี�สำตร์ิช�ติให้มีค์ว�มสำอดัค์ล้องไปในัทิศีท�งเดีัยวกันั  
ซึ�งกำ�หนัดัเป้�หม�ยและตัวชี�วัดัในัก�ริดัำ�เนิันัก�ริ และแบ่งช่วงเวล�ออกเป็นั 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี ริวมทั�ง  
กำ�หนัดัแนัวท�งก�ริพััฒนั� และแผู้นัง�นั/โค์ริงก�ริที�สำำ�คั์ญของแผู้นัแม่บทภิ�ยใต้ยุทธศี�สำตร์ิช�ติ จำ�นัวนั  
23 ปริะเด็ันั เพ่ั�อเป็นักริอบในัก�ริดัำ�เนิันัก�ริของหนัว่ยง�นัที�เกี�ยวข้องให้บริริลุเป้�หม�ยก�ริพััฒนั�ปริะเทศี 
ที�กำ�หนัดัไว้ในัยุทธศี�สำตร์ิช�ติ

 แผู้นการปฏิิรูปประเทศ
 พัริะริ�ชบัญญัติแผู้นัและขั�นัตอนัก�ริดัำ�เนิันัก�ริปฏิิร้ิปปริะเทศี พั.ศี. 256013 ได้ับัญญัติ 
ให้จัดัทำ�แผู้นัก�ริปฏิิร้ิปปริะเทศี ที�กำ�หนัดักลไก ขั�นัตอนั และวธีิก�ริดัำ�เนันิัง�นั ริวมทั�งหน่ัวยง�นัที�รัิบผิู้ดัชอบ 
ในัก�ริขับเค์ล่�อนัแผู้นัฯ จำ�นัวนั 11 ด้ั�นั ปริะกอบไปด้ัวย (1) ด้ั�นัก�ริเม่อง (2) ด้ั�นัก�ริบริิห�ริ 
ริ�ชก�ริแผู่้นัดิันั (3) ด้ั�นักฎหม�ย (4) ด้ั�นักริะบวนัก�ริยุติธริริม (5) ด้ั�นัก�ริศึีกษ� (6) ด้ั�นัเศีริษฐกิจ  
(7) ด้ั�นัทรัิพัย�กริธริริมช�ติและสิำ�งแวดัล้อม (8) ด้ั�นัสำ�ธ�ริณสุำข (9) ด้ั�นัส่ำ�อมวลชนั เทค์โนัโลยีสำ�ริสำนัเทศี  
(10) ด้ั�นัสัำงค์ม และ (11) ด้ั�นัอ่�นัต�มที�ค์ณะรัิฐมนัตรีิกำ�หนัดั (ด้ั�นัป้องกันัและปริ�บปริ�มก�ริทุจริิต  
และปริะพัฤติมิชอบ)
 โดัยสำ�ริะก�ริปฏิิร้ิปที�สำำ�คั์ญเกี�ยวข้องกับธริริม�ภิิบ�ลองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั จะอย้่ที� 
“ด้ั�นัก�ริเม่อง” ที�ต้องก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จก�ริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัและก�ริจัดัสำริริทริัพัย�กริที�เป็นัธริริม  
ซึ�งมีเป้�หม�ยให้ท้องถิิ่�นัได้ัเรีิยนัร้้ิเกี�ยวกับก�ริปกค์ริองริะบอบปริะช�ธิปไตยและก�ริใช้อำ�นั�จอธิปไตย 
ท�งตริงของตนัเอง ที�มุ่งสำนัับสำนัุนัก�ริปกค์ริอง “โดัยปริะช�ชนั” อย่�งจริิงจัง ให้ท้องถิิ่�นัต่�ง ๆ  
เป็นัปริะช�ธิปไตยที�ม�กไปกว่�แค่์มีก�ริเล่อกตั�งเท่�นัั�นั (Deepening Local Democracy) สำำ�หริับ 

12 พัริะริ�ชโองก�ริปริะก�ศี เร่ิ�อง ยุทธศี�สำตร์ิช�ติ (พั.ศี. 2561 – 2580). (2561, 13 ตุล�ค์ม). ริ�ชกิจจ�นุัเบกษ�. เล่ม 135 ตอนัที� 82 
ก. หน้ั� 1.
13 พัริะริ�ชบัญญัติแผู้นัและขั�นัตอนัก�ริดัำ�เนิันัก�ริปฏิิร้ิปปริะเทศี พั.ศี. 2560. (2560, 31 กริกฎ�ค์ม). ริ�ชกิจจ�นุัเบกษ�. เล่ม 134 
ตอนัที� 79 ก. หน้ั� 13 – 23. 

5สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล



ค์ณะกริริมก�ริปฏิิร้ิปปริะเทศีกำ�หนัดัปริะเด็ันัเน่ั�อห�สำ�ริะสำำ�คั์ญเพ่ั�อก�ริปฏิิร้ิป 4 ปริะเด็ันั ปริะกอบด้ัวย  
(1) ก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จและก�ริพััฒนั�นัักก�ริเม่อง (2) ก�ริส่ำงเสำริิมคุ์ณธริริม จริิยธริริม และธริริม�ภิิบ�ลในั 
องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั (3) ก�ริมีส่ำวนัร่ิวมของปริะช�ชนัและชุมชนัในัก�ริพััฒนั�องค์์กริปกค์ริอง 
ส่ำวนัท้องถิิ่�นั และ (4) ก�ริสำร้ิ�งค์ว�มเป็นัธริริมในัก�ริจัดัสำริริทรัิพัย�กริในัองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั 

 แผู้นพัิฒินาเศรษฐกิจัและสัำงค์มแห่งชาติิ
 แผู้นัพััฒนั�เศีริษฐกิจและสัำงค์มแห่งช�ติ เป็นัอีกแผู้นัหนึั�งที�ได้ัจัดัทำ�ขึ�นับนัพ่ั�นัฐ�นั 
ของยุทธศี�สำตร์ิช�ติ 20 ปี ปัจจุบันัเป็นัฉบับที� 12 (พั.ศี. 2560 – 2564) ซึ�งเป็นัแผู้นัแม่บทหลัก 
ของก�ริพััฒนั�ปริะเทศี และมีเป้�หม�ยในัก�ริพััฒนั�ที�ยั�งยน่ั (Sustainable Development Goals : SDGs)  
ริวมทั�งก�ริปรัิบโค์ริงสำร้ิ�งปริะเทศีไทยไปส่้ำปริะเทศีไทย 4.0 ตลอดัจนัปริะเด็ันัก�ริปฏิิร้ิปปริะเทศี  
ในัขณะเดีัยวกันัก�ริเช่�อมต่อกับยทุธศี�สำตร์ิช�ติ 20 ปี มีลักษณะก�ริแปลงยุทธศี�สำตร์ิริะยะย�วส่้ำก�ริปฏิิบัติ  
โดัยในัแต่ละยุทธศี�สำตริ์ของแผู้นัพััฒนั�เศีริษฐกิจและสำังค์มแห่งช�ติ ฉบับที� 12 ได้ักำ�หนัดัปริะเดั็นั 
ก�ริพััฒนั� พัร้ิอมทั�งแผู้นัง�นั/โค์ริงก�ริสำำ�คั์ญที�ต้องดัำ�เนิันัก�ริให้เห็นัผู้ลเป็นัร้ิปธริริมในัช่วง 5 ปีแริก 
ของก�ริขับเค์ล่�อนัยุทธศี�สำตร์ิช�ติเพ่ั�อเตรีิยมค์ว�มพัร้ิอมค์นั สัำงค์ม และริะบบเศีริษฐกิจของปริะเทศี 
ให้สำ�ม�ริถิ่ปรัิบตัวริองรัิบผู้ลกริะทบจ�กก�ริเปลี�ยนัแปลงได้ัอย่�งเหม�ะสำม ทั�งนีั� ได้ักำ�หนัดัยุทธศี�สำตร์ิ 
ก�ริพััฒนั�ปริะเทศี จำ�นัวนั 10 ยุทธศี�สำตร์ิ14 ด้ัวยกันั ซึ�งยุทธศี�สำตร์ิที� 6 ก�ริบริิห�ริจัดัก�ริในัภิ�ค์รัิฐ  
ก�ริป้องกันัก�ริทุจริิตปริะพัฤติมชิอบ และธริริม�ภิิบ�ลในัสัำงค์มไทย15 จะมีลักษณะพิัเศีษกว่�ยทุธศี�สำตร์ิอ่�นั 
ที�กำ�หนัดัเน่ั�อห�ก�ริพััฒนั�ธริริม�ภิิบ�ลและองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั ที�มีวัตถุิ่ปริะสำงค์์สำำ�คั์ญค่์อ  
(1) เพั่�อให้ภิ�ค์รัิฐมีขนั�ดัเล็ก มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดีั และไดั้ม�ตริฐ�นัสำ�กล (2) เพั่�อให้องค์์กริปกค์ริอง 
ส่ำวนัท้องถิิ่�นัมีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริ และให้บริิก�ริแก่ปริะช�ชนัในัท้องถิิ่�นัได้ัอย่�งมีปริะสิำทธิภิ�พั ปริะสิำทธิผู้ล  
และโปร่ิงใสำตริวจสำอบได้ั (3) เพ่ั�อลดัปัญห�ก�ริทุจริิตและปริะพัฤติมิชอบของปริะเทศี และ (4) เพ่ั�อพััฒนั� 
ริะบบและกริะบวนัก�ริท�งกฎหม�ยให้สำ�ม�ริถิ่อำ�นัวยค์ว�มสำะดัวกด้ัวยค์ว�มริวดัเร็ิวและเป็นัธริริม 
แก่ปริะช�ชนั

องค์ำกรุปกคำรุองส่วนำท�องถิิ่�นำกับก�รุขับเคำล่�อนำธรุรุม�ภิบ�ล
  องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัเป็นัหน่ัวยง�นัของริัฐต�มก�ริจัดัริะเบียบบริิห�ริริ�ชก�ริ 
ส่ำวนัท้องถิิ่�นั16  มีอำ�นั�จหน้ั�ที�รัิบผิู้ดัชอบก�ริจัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะขั�นัพ่ั�นัฐ�นัให้แก่ปริะช�ชนัในัแต่ละท้องถิิ่�นั  
โดัยมีผู้้้บริิห�ริท้องถิิ่�นัและสำม�ชิกสำภิ�ท้องถิิ่�นัที�ได้ัรัิบก�ริเล่อกตั�งจ�กปริะช�ชนัในัท้องถิิ่�นัเป็นัผู้้้รัิบผิู้ดัชอบ 
ต่อก�ริบริิห�ริง�นัภิ�ยใต้ขอบเขตของกฎหม�ย สำ�ม�ริถิ่บริิห�ริก�ริเงินั ก�ริค์ลัง และก�ริพััสำดุั กำ�หนัดั 

14 อ่�นัริ�ยละเอียดัได้ัที� แผู้นัพััฒนั�เศีริษฐกิจและสัำงค์มแห่งช�ติ ฉบับที�สิำบสำอง พั.ศี. 2560-2564 .ริ�ชกิจจ�นุัเบกษ�. เล่ม 133 ตอนัที� 
115 ก (30 ธันัว�ค์ม 2559) หน้ั� 1
15 แผู้นัพััฒนั�เศีริษฐกิจและสัำงค์มแห่งช�ติ ฉบับที�สิำบสำอง พั.ศี. 2560-2564  หน้ั� 129
16 ม�ตริ� 4 (3) ปริะกอบม�ตริ� 70 แห่งพัริะริ�ชบัญญัติริะเบียบบริิห�ริริ�ชก�ริแผู่้นัดิันั พั.ศี. 2534 และที�แก้ไขเพิั�มเติม

6 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



17 ด้ัริ�ยละเอียดัได้ัที� ม�ตริ� 45/1 แห่งพัริะริ�ชบัญญัติองค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัจังหวัดั พั.ศี. 2540 ม�ตริ� 50 วริริค์สำอง แห่งพัริะริ�ช
บัญญัติเทศีบ�ล พั.ศี. 2496 และม�ตริ� 69/1 แห่งพัริะริ�ชบัญญัติสำภิ�ตำ�บลและองค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัตำ�บล พั.ศี. 2537
18 รัิฐธริริมน้ัญแห่งริ�ชอ�ณ�จักริไทย (ฉบับชั�วค์ริ�ว) พุัทธศัีกริ�ช 2557 ซึ�งแก้ไขเพิั�มเติมโดัยรัิฐธริริมน้ัญแห่งริ�ชอ�ณ�จักริไทย (ฉบับ
ชั�วค์ริ�ว) พุัทธศัีกริ�ช 2557 แก้ไขเพิั�มเติม (ฉบับที� 1) พุัทธศัีกริ�ช 2558 ม�ตริ� 39/2 วริริค์สำอง บัญญัติให้สำภิ�ขับเค์ล่�อนัก�ริปฏิิร้ิป
ปริะเทศีปริะกอบด้ัวยสำม�ชิกจำ�นัวนัไม่เกินั 200 ค์นั ซึ�งนั�ยกรัิฐมนัตรีิแต่งตั�ง เพ่ั�อดัำ�เนิันัก�ริปฏิิร้ิปด้ั�นัต่�ง ๆ ส่ำบต่อจ�กสำภิ�ปฏิิร้ิป
แห่งช�ติ 

นัโยบ�ยของตนัเอง มีริ�ยได้ั งบปริะม�ณ และบุค์ล�กริของตนัเอง ริวมทั�งดัำ�เนิันักิจกริริมสำ�ธ�ริณะต�มที� 
กฎหม�ยบัญญัติเพ่ั�อปริะโยชน์ัของรัิฐและของปริะช�ชนัในัท้องถิิ่�นัโดัยตริง ถ่ิ่อเป็นักลไกสำำ�คั์ญในัก�ริพััฒนั� 
ท้องถิิ่�นัที�นัำ�ไปส่้ำก�ริพััฒนั�ทั�วทั�งปริะเทศี จึงเป็นัหน่ัวยง�นัที�มีค์ว�มสำำ�คั์ญยิ�งในัก�รินัำ�หลักธริริม�ภิิบ�ล 
ไปขับเค์ล่�อนัพััฒนั�องค์์กริ ในัขณะเดัียวกันักฎหม�ยว่�ด้ัวยก�ริจัดัตั�งองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั17  
ปริะเภิทต่�ง ๆ  ยงัได้ับัญญัติถึิ่งอำ�นั�จหน้ั�ที�ว่� ก�ริปฏิิบัติง�นัจะต้องเป็นัไปเพ่ั�อปริะโยชน์ัสุำขของปริะช�ชนั  
และใช้วิธีก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดีั ริวมทั�งต้องค์ำ�นึังถึิ่งก�ริมีส่ำวนัร่ิวมของปริะช�ชนัในัก�ริจัดัทำ�แผู้นั 
พััฒนั�ท้องถิิ่�นั ก�ริจัดัทำ�งบปริะม�ณ ก�ริจัดัซ่�อจัดัจ้�ง ก�ริตริวจสำอบ ก�ริปริะเมินัผู้ลก�ริปฏิิบัติง�นั  
และก�ริเปิดัเผู้ยข้อม้ลข่�วสำ�ริ โดัยให้เป็นัไปต�มกฎหม�ย ริะเบียบ ข้อบังคั์บ และหลักเกณฑ์์และวิธีก�ริ 
ที�กริะทริวงมห�ดัไทยกำ�หนัดั ปริะกอบกับพัริะริ�ชกฤษฎีก�ว่�ด้ัวยหลักเกณฑ์์และวิธีก�ริบริิห�ริกิจก�ริ 
บ้�นัเม่องที�ดีั พั.ศี. 2546 ม�ตริ� 52 บัญญัติให้องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัได้ัจัดัทำ�หลักเกณฑ์์ก�ริบริิห�ริ 
กิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดีัต�มแนัวท�งอย่�งนั้อย 2 หมวดั ไดั้แก่ หมวดั 5 ก�ริลดัขั�นัตอนัก�ริปฏิิบัติง�นั  
และหมวดั 7 ก�ริอำ�นัวยค์ว�มสำะดัวกและตอบสำนัองค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนั โดัยให้กริะทริวง
มห�ดัไทยเป็นัหน่ัวยกำ�กับด้ัแลและให้ค์ว�มช่วยเหล่อองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัในัก�ริจัดัทำ�หลักเกณฑ์์
ก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดีัแต่ห�กองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัดัำ�เนิันัก�ริได้ัค์ริบทุกหมวดัก็จะเป็นั
ปริะโยชน์ัแก่ตัวองค์์กริและปริะช�ชนัในัท้องถิิ่�นัเป็นัอย่�งยิ�ง ภิ�ยใต้กริอบทิศีท�งของยุทธศี�สำตร์ิช�ติ  
แผู้นัแม่บทภิ�ยใต้ยุทธศี�สำตริ์ช�ติ แผู้นัพััฒนั�เศีริษฐกิจและสำังค์มแห่งช�ติ นัโยบ�ยของค์ณะริัฐมนัตริี 
นัโยบ�ยของกริะทริวงต่�ง ๆ  เพ่ั�อจัดัทำ�เป็นันัโยบ�ย แผู้นัง�นัในัริะดัับพ่ั�นัที�ให้เกิดัปริะโยชน์ัสุำขแก่ปริะช�ชนั
ต่อไป 

ปัญห� อุปสรุรุคำและข�อจำำ�กัดขององค์ำกรุปกคำรุองส่วนำท�องถิิ่�นำ
 จ�กก�ริศีึกษ�ของค์ณะกริริม�ธิก�ริขับเค์ล่�อนัก�ริปฏิิร้ิปปริะเทศีดั้�นัก�ริปกค์ริองท้องถิิ่�นั  
สำภิ�ขับเค์ล่�อนัก�ริปฏิิร้ิปปริะเทศี18 พับว�่ ปัจจุบันัก�ริบริิห�ริง�นัขององค์์กริปกค์ริองสำว่นัท้องถิิ่�นั มีปัญห� 
และอุปสำริริค์หล�ยปริะก�ริ ทั�งในัเร่ิ�องของร้ิปแบบโค์ริงสำริ้�งที�ไม่เหม�ะสำม ทำ�ให้ไม่สำ�ม�ริถิ่ริองริับ 
ก�ริปฏิิบัติง�นัขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัเพ่ั�อตอบสำนัองค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนัได้ัอย่�ง 
มีปริะสิำทธิภิ�พั ก�ริดัำ�เนัินัก�ริต�มภิ�ริกิจอำ�นั�จหนั้�ที�ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัที�มีปัญห� 
ค์ว�มไม่ชัดัเจนั ซำ��ซ้อนัริะหว่�งส่ำวนัริ�ชก�ริกับองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั หร่ิอริะหว่�งองค์์กริปกค์ริอง 
ส่ำวนัท้องถิิ่�นัด้ัวยกันั ปัญห�ในัก�ริบริิห�ริง�นับุค์ค์ลขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัที�ไม่เป็นัเอกภิ�พั  
ค์ว�มไมโ่ปร่ิงใสำในัก�ริสำอบค์ดััเล่อก ก�ริทจุริิตในัก�ริสำอบแข่งขันั และก�ริข�ดัปริะสำทิธิภิ�พัในัก�ริบริิห�ริง�นั 
บุค์ค์ลส่ำวนัท้องถิ่ิ�นั ริวมทั�งกฎหม�ยเปิดัโอก�สำให้ปริะช�ชนัมีส่ำวนัร่ิวมในัก�ริปกค์ริองท้องถิ่ิ�นัน้ัอย อ�จเน่ั�อง 

7สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล



ม�จ�กปัญห�เกี�ยวกับข้อกฎหม�ยที�มีค์ว�มยุง่ย�ก และในับ�งเร่ิ�องยังข�ดักลไกที�จะส่ำงเสำริิมให้ภิ�ค์ปริะช�ชนั 
เข้�ม�มีส่ำวนัร่ิวมในัก�ริปกค์ริองท้องถิิ่�นั นัอกจ�กนีั�ยังพับว่�องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัปริะสำบปัญห�เร่ิ�อง 
ก�ริดัำ�เนิันัง�นัต�มภิ�ริกิจที�ได้ัรัิบก�ริถ่ิ่�ยโอนัม�จ�กส่ำวนัริ�ชก�ริต่�ง ๆ  ต�มกฎหม�ยว่�ด้ัวยก�ริกำ�หนัดัแผู้นั 
และขั�นัตอนัก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จใหแ้ก่องค์์กริปกค์ริองสำว่นัท้องถิิ่�นั19 อันัเน่ั�องม�จ�กค์ว�มไมพ่ัร้ิอมขององค์์กริ 
ปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั ทั�งในัด้ั�นัองค์์ค์ว�มร้้ิ บุค์ล�กริ และงบปริะม�ณในัก�ริดัำ�เนิันัก�ริ และส่ำวนัริ�ชก�ริ 
ที�เกี�ยวข้อง ริวมทั�งองค์์กริขับเค์ล่�อนันัโยบ�ยกริะจ�ยอำ�นั�จข�ดัค์ว�มจริิงจังในัก�ริขับเค์ล่�อนัก�ริกริะจ�ย 
อำ�นั�จให้แก่องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั และถึิ่งแม้จะได้ัมีข้อเสำนัอแนัะแนัวท�งปฏิิร้ิปไว้ต�มสำภิ�พัปัญห� 
ดัังกล่�วก็ต�ม แต่อ�จจะยังมีข้อจำ�กัดับ�งปริะก�ริที�ยังไม่สำ�ม�ริถิ่ตอบสำนัองไดั้ในัทันัที ซึ�งอ�จจะต้องใช้ 
กลไกจ�กหล�ยภิ�ค์ส่ำวนัร่ิวมกันัปฏิิร้ิป และพััฒนั�ในัลักษณะบ้ริณ�ก�ริให้องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิ่ิ�นับริิห�ริง�นั 
เป็นัไปต�มหลักธริริม�ภิิบ�ล สำ�ม�ริถิ่จัดักิจกริริมสำ�ธ�ริณะและบริิก�ริสำ�ธ�ริณะไดั้อย่�งทั�วถึิ่ง 
สำะดัวกริวดัเร็ิว มีปริะสิำทธิภิ�พั เกิดัปริะสิำทธิผู้ลยิ�งขึ�นั ก�ริใช้บังคั์บกฎหม�ยอย่�งเค์ร่ิงค์รัิดัและเป็นัธริริม

ปัจำจัำยท��ท�ยสำ�หรัุบองค์ำกรุปกคำรุองส่วนำท�องถิิ่�นำในำก�รุยกรุะดับธรุรุม�ภิบ�ล
 สิำ�งที�ท้�ท�ยองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัอย้่ในัขณะนีั� ได้ัแก่ ก�ริปรัิบกลยุทธ์ ทัศีนัค์ติ วิธีคิ์ดั  
วิธีก�ริทำ�ง�นัของบุค์ล�กริไปส่้ำก�ริเป็นั “ริ�ชก�ริยคุ์ใหม่” มุ่งปฏิิบติัง�นัเพ่ั�อเป้�หม�ยในัก�ริพััฒนั�ท้องถิิ่�นั 
ให้เจริิญก้�วหน้ั� และให้ปริะช�ชนัในัท้องถิิ่�นัต้องมีคุ์ณภิ�พัชีวิตค์ว�มเป็นัที�อย้่ดีัขึ�นั ลดัค์ว�มเหล่�อมลำ�� 
ด้ั�นัต่�ง ๆ ในัขณะที�ผู้้้บริิห�ริท้องถิิ่�นัและสำม�ชิกสำภิ�ท้องถิิ่�นัถ่ิ่อว่�เป็นัผู้้้แทนัปริะช�ชนัในัท้องถิิ่�นัที�ได้ัรัิบ 
ค์ว�มไว้เน่ั�อเช่�อใจเข้�ม�บริิห�ริง�นั จัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะ และก�ริจัดักิจกริริมสำ�ธ�ริณะบนัค์ว�มค์�ดัหวังของ 
ปริะช�ชนั ซึ�งปัจจัยสำำ�คั์ญปริะก�ริแริกที�เป็นัตัวบ่งชี�ชัดัเจนัว่�องค์์กริปกค์ริองสำว่นัท้องถิิ่�นัสำ�ม�ริถิ่ดัำ�เนิันัง�นั 
ได้ัอย่�งมีคุ์ณภิ�พัในัริะดัับใดั ค่์อ ปริะช�ชนัผู้้้ใช้บริิก�ริจะเป็นัผู้้้สำะท้อนัหร่ิอตัดัสิำนัว่�สิำ�งที�ได้ัรัิบก�ริอำ�นัวย 
ค์ว�มสำะดัวก และตอบสำนัองค์ว�มตอ้งก�ริอย�่งเสำมอภิ�ค์ โปริง่ใสำ เข้�ถึิ่งได้ัง่�ย ริวดัเร็ิวนัั�นั เม่�อใช้บริิก�ริแลว้ 
เกิดัค์ว�มปริะทับใจต่อองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นันัั�นัหร่ิอไม่ ขณะเดีัยวกันัปัจจัยปริะก�ริที�สำอง ค่์อ องค์์กริ 
ปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัมีอำ�นั�จหน้ั�ที�ต�มกฎหม�ยหล�กหล�ยปริะก�ริ แต่ก�ริให้ค์ว�มช่วยเหล่อปริะช�ชนั 
อย่�งเร่ิงด่ัวนัในักริณีที�มีผู้ลกริะทบต่อคุ์ณภิ�พัและวิถีิ่ชีวิตของปริะช�ชนัในัท้องถิิ่�นั ห�กเกิดัสำ�ธ�ริณภิัย 
ในัพ่ั�นัที� ไม่ว่�จะมีก�ริปริะก�ศีเขตก�ริให้ค์ว�มช่วยเหล่อผู้้้ปริะสำบภัิยพิับัติกริณีฉุกเฉินัหร่ิอไม่ ต้องสำ�ม�ริถิ่ 
ดัำ�เนิันัก�ริช่วยเหล่อปริะช�ชนัในัเบ่�องต้นั โดัยฉับพัลันัทันัที เพ่ั�อก�ริดัำ�ริงชีพั หร่ิอบริริเท�ค์ว�มเด่ัอดัร้ิอนั 
เฉพั�ะหน้ั� หร่ิอริะงับสำ�ธ�ริณภัิย หร่ิอเพ่ั�อคุ้์มค์ริองชีวิตและทรัิพัย์สิำนั หร่ิอป้องกันัภิยันัตริ�ยที�จะเกิดั 
แก่ปริะช�ชนัได้ัต�มค์ว�มจำ�เป็นั ริวมไปถิ่ึงก�ริเยียวย� และฟ้้�นัฟ้้หลังเกิดัสำ�ธ�ริณภิัย หร่ิอก�ริสำ่งเสำริิม  
และพััฒนั�คุ์ณภิ�พัชีวิต หร่ิอก�ริป้องกันัและริะงับโริค์ติดัต่อ หร่ิอก�ริช่วยเหล่อเกษตริกริผู้้้มีริ�ยได้ัน้ัอย20  

19 ค์ณะกริริม�ธิก�ริขับเค์ล่�อนัก�ริปฏิิร้ิปปริะเทศีด้ั�นัก�ริปกค์ริองท้องถิิ่�นั สำภิ�ขับเค์ล่�อนัก�ริปฏิิร้ิปปริะเทศี. สำรุิปผู้ลก�ริดัำ�เนิันัง�นั
ค์ณะกริริม�ธิก�ริขับเค์ล่�อนัก�ริปฏิิร้ิปปริะเทศีด้ั�นัก�ริปกค์ริองท้องถิิ่�นั สำำ�นัักง�นัเลข�ธิก�ริสำภิ�ผู้้้แทนัริ�ษฎริ ปฏิิบัติหน้ั�ที�สำำ�นัักง�นั
เลข�ธิก�ริสำภิ�ขับเค์ล่�อนัก�ริปฏิิร้ิปปริะเทศี. หน้ั� ก. เข้�ถึิ่งข้อม้ลได้ัที� https://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/
drive_local/download/article/article_20170816160150.pdf
20 ริะเบียบกริะทริวงมห�ดัไทยว่�ด้ัวยค่์�ใช้จ่�ยเพ่ั�อช่วยเหล่อปริะช�ชนัต�มอำ�นั�จหน้ั�ที�ขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั (ฉบับที� 2) 
พั.ศี. 2561 ข้อ 6

8 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



21 ภิ�วิณี ลักขษริ และกฤชวริริธน์ั โล่วัชริินัทร์ิ, “เง่�อนัไขก�ริเกิดันัวัตกริริมขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัในัปริะเทศีไทย”, ว�ริสำ�ริ
รัิฐศี�สำตร์ิและรัิฐปริะศี�สำนัศี�สำตร์ิ ปีที� 10 ฉบับที� 2 (กริกฎ�ค์ม-ธันัว�ค์ม 2562) : 124
22 หลักเกณฑ์์และวธีิก�ริในัก�ริเปดิัเผู้ยข้อม้ลและผู้ลก�ริดัำ�เนิันัง�นัต่อสำ�ธ�ริณะขององค์์กริปกค์ริองสำว่นัท้องถิิ่�นัมีหลักเกณฑ์์และกฎหม�ย 
บัญญัติหล�ยฉบับที�เกี�ยวข้อง สำ�ม�ริถิ่ศึีกษ�เพิั�มเติมได้ั ดัังนีั�  
 1) พัริะริ�ชบัญญัติข้อม้ลข่�วสำ�ริของท�งริ�ชก�ริ พั.ศี. 2540 ริะบุเกี�ยวกับ
   หมวดั 1 ก�ริเปดิัเผู้ยข้อม้ลข่�วสำ�ริ กำ�หนัดัใหมี้ก�ริเปิดัเผู้ยข้อม้ลข่�วสำ�ริของริ�ชก�ริเพั่�อให้ปริะช�ชนัมโีอก�สำกว�้งขว�ง 
ในัก�ริได้ัรัิบข้อม้ลข่�วสำ�ริเกี�ยวกับก�ริดัำ�เนิันัก�ริต่�ง ๆ  ของรัิฐเป็นัสิำ�งจำ�เป็นั โดัยมีข้อยกเว้นัอันัไม่ต้องเปิดัเผู้ยที�ชัดัแจ้งและจำ�กัดัเฉพั�ะ 
ข้อม้ลข่�วสำ�ริที�ห�กเปิดัเผู้ยแล้วจะเกิดัค์ว�มเสีำยห�ยต่อปริะเทศีช�ติหร่ิอต่อปริะโยชน์ัที�สำำ�คั์ญของเอกชนั
   หมวดั 2 ข้อม้ลข่�วสำ�ริที�ไม่ต้องเปิดัเผู้ยที�อ�จก่อให้เกิดัค์ว�มเสีำยห�ยต่อสำถิ่�บันัพัริะมห�กษัตริิย์ และหน่ัวยง�นัของ 
รัิฐหร่ิอเจ้�หน้ั�ที�ของรัิฐอ�จมีค์ำ�สัำ�งมิให้เปิดัเผู้ยก็ได้ั โดัยค์ำ�นึังถึิ่งก�ริปฏิิบัติหน้ั�ที�ต�มกฎหม�ยของหน่ัวยง�นัของรัิฐ ปริะโยชน์ัสำ�ธ�ริณะ  
และปริะโยชน์ัของเอกชนัที�เกี�ยวข้องปริะกอบกันั
   หมวดั 3 ข้อม้ลข่�วสำ�ริส่ำวนับุค์ค์ล ซึ�งหน่ัวยง�นัของรัิฐจะเปิดัเผู้ยข้อม้ลข่�วสำ�ริส่ำวนับุค์ค์ลโดัยปริ�ศีจ�กค์ว�มยินัยอม 
เจ้�ของข้อม้ลที�ให้ไว้ล่วงหน้ั�หร่ิอในัขณะนัั�นัมิได้ั
 2) พัริะริ�ชบัญญัติก�ริบริิห�ริง�นัและก�ริให้บริิก�ริภิ�ค์รัิฐผู่้�นัริะบบดิัจิทัล พั.ศี. 2562 
   ม�ตริ� 17 ริะบุว่� ให้หน่ัวยง�นัของรัิฐจัดัทำ�ข้อม้ลที�ต้องเปิดัเผู้ยต�มกฎหม�ยว่�ด้ัวยข้อม้ลข่�วสำ�ริของริ�ชก�ริ 
ในัร้ิปแบบข้อม้ลดิัจิทัลต่อสำ�ธ�ริณะ โดัยต้องให้ปริะช�ชนัทั�วไปสำ�ม�ริถิ่เข้�ถึิ่งได้ัอย่�งเสำรีิโดัยไม่เสีำยค่์�ใช้จ่�ย และสำ�ม�ริถิ่นัำ�ไปเผู้ยแพัร่ิ  
ใช้ปริะโยชน์ั หร่ิอพััฒนั�บริิก�ริและนัวัตกริริมในัร้ิปแบบต่�ง ๆ ได้ั
   ม�ตริ� 18 ริะบุว่� ให้มีศ้ีนัย์กล�งข้อม้ลเปิดัภิ�ค์รัิฐในัสำำ�นัักง�นัทำ�หน้ั�ที�ในัก�ริปริะสำ�นัง�นัให้หน่ัวยง�นัของรัิฐ 
จัดัส่ำงหร่ิอเช่�อมโยงข้อม้ลต�มม�ตริ� 17 และเปิดัเผู้ยแก่ปริะช�ชนั โดัยให้ค์ณะกริริมก�ริพััฒนั�รัิฐบ�ลดิัจิทัลกำ�หนัดัปริะเภิท ร้ิปแบบ  
และม�ตริฐ�นัของข้อม้ลที�เปิดัเผู้ยแก่ปริะช�ชนัโดัยศ้ีนัย์กล�งข้อม้ลเปิดัภิ�ค์รัิฐ ทั�งนีั� ต้องเป็นัแนัวท�งและม�ตริฐ�นัเดีัยวกันัริวมทั�ง
สำอดัค์ล้องกับหลักก�ริเปิดัเผู้ยข้อม้ลที�เป็นัสำ�กล

และปัจจัยตอ่เน่ั�องที�จะทำ�ให้ก�ริช่วยเหล่อเยยีวย�ในัพ่ั�นัที�ริอยต่อริะหว่�งเขตพ่ั�นัที�รัิบผิู้ดัชอบมีปริะสิำทธิภิ�พั 
ได้ันัั�นั จะต้องเกิดัก�ริบ้ริณ�ก�ริเพ่ั�อทำ�ง�นัร่ิวมกันัริะหว่�งภิ�ค์ส่ำวนัต่�ง ๆ  ยอ่มส่ำงผู้ลให้ก�ริบริิห�ริริ�ชก�ริ 
มีปริะสิำทธิภิ�พั เกิดัผู้ลสัำมฤทธิ� และค์ว�มคุ้์มค่์�ในัเชิงภิ�ริกิจ นัอกจ�กนีั�ก�ริพััฒนั�นัวัตกริริมด้ั�นัต่�ง ๆ  
ถ่ิ่อว่�เป็นัปัจจัยอีกปริะก�ริที�องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องให้ค์ว�มสำำ�คั์ญเป็นัอย่�งม�ก โดัยจะต้อง 
เปิดัโอก�สำให้มีก�ริแสำดังค์ว�มคิ์ดัเห็นัเพ่ั�อแก้ไขปัญห� หร่ิอร่ิวมกันัห�แนัวท�งเพ่ั�อสำร้ิ�งสำริริค์์นัวัตกริริม ผู้้้นัำ� 
หร่ิอผู้้้บริิห�ริองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัค์วริมีวิสัำยทัศีน์ัที�กว้�งไกล เป็นัผู้้้ใฝ่่ร้้ิเปิดัใจกว้�ง รัิบฟั้งค์ว�มคิ์ดัเห็นั 
และให้ค์ว�มสำำ�ค์ัญกับปัญห�ค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนั มีค์ว�มสำ�ม�ริถิ่ มีแนัวคิ์ดั และสำริ้�งโอก�สำ 
ให้เอ่�อต่อก�ริพััฒนั�นัวตักริริมในัทอ้งถิิ่�นั แสำวงห�และนัำ�แตสิ่ำ�งดีั ๆ  เข้�ส่้ำชุมชนัของตนั สำนัับสำนันุังบปริะม�ณ 
โดัยทำ�ก�ริวิเค์ริ�ะห์ปริะโยชนั์ที�ปริะช�ชนัไดั้รัิบ ค์ำ�นัวณงบปริะม�ณที�จำ�เป็นัจะต้องใช้ และนัำ�โค์ริงก�ริ 
ไปบริริจุเป็นัแผู้นัพััฒนั�ท้องถิิ่�นั21 และปัจจัยท้�ท�ยปริะก�ริสุำดัท้�ย ได้ัแก่ ก�ริปริะช�สัำมพัันัธ์ ก�ริเปิดัเผู้ย  
และก�ริเผู้ยแพัริ่ข้อม้ลให้ปริะช�ชนัในัท้องถิิ่�นัไดั้รัิบทริ�บริับร้้ิซึ�งเป็นัสิำ�งจำ�เป็นัอย่�งม�ก รัิฐธริริมน้ัญ 
แห่งริ�ชอ�ณ�จักริไทย กำ�หนัดัสิำทธิและเสำรีิภิ�พัของปวงชนัช�วไทย ในัม�ตริ� 41 (1) บัญญัติให้ “บุค์ค์ล 
และชมุชนัยอ่มมีสิำทธิได้ัรัิบทริ�บและเข้�ถึิ่งข้อม้ลหร่ิอข่�วสำ�ริสำ�ธ�ริณะในัค์ริอบค์ริองของหนัว่ยง�นัของริฐั 
ต�มที�กฎหม�ยบัญญัติ” ม�ตริ� 59 ได้ับัญญัติเกี�ยวกับหน้ั�ที�ของรัิฐว่� “รัิฐต้องเปิดัเผู้ยข้อม้ลหร่ิอข่�วสำ�ริ 
สำ�ธ�ริณะในัค์ริอบค์ริองของหน่ัวยง�นัของรัิฐ ที�มิใช่ข้อม้ลเกี�ยวกับค์ว�มมั�นัค์งของรัิฐหร่ิอเป็นัค์ว�มลับของ 
ท�งริ�ชก�ริต�มที�กฎหม�ยบัญญัติ และตอ้งจัดัใหป้ริะช�ชนัเข้�ถึิ่งข้อม้ลหร่ิอข่�วสำ�ริดัังกล�่วได้ัโดัยสำะดัวก”  
และม�ตริ� 253 ได้ับัญญัติเกี�ยวกับหน้ั�ที�ขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องเปิดัเผู้ยข้อม้ลต่อสำ�ธ�ริณะ  
ดัังนีั� “ในการดัำาเนินงานให้องค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น สำภิาท้องถิิ่�น และผูู้้บริหารท้องถิิ่�นเปิดัเผู้ยข้้อมูล 
และรายงานผู้ลการดัำาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมติลอดัทั�งม่กลไกให้ประชาชนในท้องถิิ่�นม่ 
ส่ำวนร่วมด้ัวย ทั�งน่� ติามหลักเกณฑ์์และวิธ่การท่�กฎหมายบัญญัติิ22”

9สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล



แนำวท�งก�รุยกรุะดับธรุรุม�ภิบ�ลสำ�หรัุบองค์ำกรุปกคำรุองส่วนำท�องถิิ่�นำ
 สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช. โดัยสำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ลเป็นัหน่ัวยง�นัหนึั�งที�มีหน้ั�ที� 
และอำ�นั�จในัก�ริพััฒนั�องค์์ค์ว�มร้้ิและนัวัตกริริมเพ่ั�อส่ำงเสำริิมและยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลให้แก่หน่ัวยง�นั 
ภิ�ค์รัิฐ ได้ัดัำ�เนิันัก�ริศึีกษ� ริวบริวม วิเค์ริ�ะห์สำภิ�พัแวดัล้อม อำ�นั�จหน้ั�ที�ภิ�ริกิจ ริ�ยละเอียดัง�นัของ 
องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั เพ่ั�อสัำงเค์ริ�ะห์ให้มีค์ว�มสำอดัค์ล้องในัแต่ละองค์์ปริะกอบของหลักธริริม�ภิิบ�ล 
ของก�ริบริิห�ริกจิก�ริบ้�นัเม่องที�ดีั และพัริะริ�ชกฤษฎกี�ว่�ด้ัวยหลักเกณฑ์์และวธีิก�ริบริิห�ริกจิก�ริบ้�นัเม่อง 
ที�ดีั พั.ศี. 2546 และที�แก้ไขเพิั�มเติม จนักริะทั�งกำ�หนัดัค์ำ�นิัย�มของธริริม�ภิิบ�ลให้เกิดัค์ว�มชัดัเจนัเหม�ะสำม 
กับขอบเขตก�ริดัำ�เนิันัง�นั และแนัวท�งที�ค์วริปฏิิบัติต�มหลักธริริม�ภิิบ�ลสำำ�หรัิบองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั  
ริวมทั�งกริณีตัวอย่�งก�ริดัำ�เนิันัง�นัขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต�มหลักธริริม�ภิิบ�ลที�สำมค์วริปฏิิบัติ 
และไม่สำมค์วริปฏิิบัติ (Do’s & Don’ts) โดัยก�ริให้ค์ำ�แนัะนัำ� เสำนัอแนัะจ�กค์ณะทำ�ง�นัศึีกษ�แนัวท�ง 
ก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั23 โดัยมี ริองศี�สำตริ�จ�ริย์ศุีภิสำวัสำดิั� ชัชว�ลย์  
เป็นัปริะธ�นัฯ ค์ณะอนุักริริมก�ริ ป.ป.ช. ด้ั�นัพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ลองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั24 

โดัยมี ศี�สำตริ�จ�ริย์วุฒิสำ�ริ ตันัไชย เป็นัปริะธ�นัฯ และค์ณะกริริมก�ริพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล25 

โดัยมี พัลเอก บุณยวัจน์ั  เค์ร่ิอหงส์ำ เป็นัปริะธ�นัฯ ต�มลำ�ดัับ

ปรุะโยชน์ำจำ�กก�รุศึึกษ�แนำวท�งก�รุยกรุะดับธรุรุม�ภิบ�ลสำ�หรัุบองค์ำกรุปกคำรุองส่วนำท�องถิิ่�นำ
 แนัวท�งก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลสำำ�หรัิบองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัเล่มนีั� จะเป็นัปริะโยชน์ั
สำำ�หริับองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นั ในัก�รินัำ�ไปปริับใช้เป็นัแนัวท�งเพั่�อพััฒนั�ต่อยอดัในัก�ริปริับริะบบ 
ก�ริบริิห�ริจัดัก�ริภิ�ยในั ก�ริจัดักิจกริริมสำ�ธ�ริณะ และก�ริบริิก�ริสำ�ธ�ริณะ ให้สำ�ม�ริถิ่ยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ล 
ได้ัดีัยิ�งขึ�นั และยิ�งไปกว่�นัั�นัถ้ิ่�ห�กองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัได้ัดัำ�เนิันัก�ริต�มแนัวท�งหร่ิอเน่ั�อห�ต�ม
หลักธริริม�ภิิบ�ลที�นัำ�เสำนัอซึ�งปริะกอบดัว้ย 6 หลกัก�ริ 11 องค์์ปริะกอบยอ่ยดัังกล่�วไดัอ้ย�่งค์ริบถิ่ว้นั ยอ่ม
จะส่ำงผู้ลต่อก�ริยกริะดัับผู้ลค์ะแนันัก�ริปริะเมินัคุ์ณธริริมและค์ว�มโปร่ิงใสำในัก�ริดัำ�เนิันัง�นัของหน่ัวยง�นั
ภิ�ค์รัิฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)26 ได้ัด้ัวย

22  (ต่อ)  3) พัริะริ�ชบัญญัติคุ้์มค์ริองข้อม้ลส่ำวนับุค์ค์ล พั.ศี. 2562 
  ส่ำวนัที� 3 ก�ริใช้หร่ิอเปิดัเผู้ยข้อม้ลส่ำวนับุค์ค์ล กำ�หนัดัให้มีก�ริคุ้์มค์ริองข้อม้ลส่ำวนับุค์ค์ลไม่ให้ถ้ิ่กละเมิดัสิำทธิในัข้อม้ล 
ส่ำวนับุค์ค์ล ในัก�ริเปิดัเผู้ยข้อม้ลส่ำวนับุค์ค์ลนัั�นัจะต้องเป็นัไปต�มวัตถุิ่ปริะสำงค์์ต�มที�ได้ัแจ้งกับผู้้้ค์วบคุ์มข้อม้ลส่ำวนับุค์ค์ล โดัยไดั้รัิบ 
ค์ว�มยินัยอมจ�กเจ้�ของข้อม้ลส่ำวนับุค์ค์ลก่อนั
 4) พัริะริ�ชบัญญัติสำถิิ่ติ พั.ศี. 2550 ม�ตริ� 6 ริะบุว่� สำำ�นัักง�นัสำถิิ่ติแห่งช�ติมีอำ�นั�จหน้ั�ที� (9) เผู้ยแพัร่ิข้อม้ลสำถิิ่ติ
 5) พัริะริ�ชบัญญัติข่�วกริองแห่งช�ติ พั.ศี. 2562 ม�ตริ� 8 ริะบุว่� บริริดั�ข้อม้ลข่�วสำ�ริที�สำำ�นัักง�นัข่�วกริองแห่งช�ติได้ัรัิบม� 
เน่ั�องจ�กก�ริปฏิิบัติหน้ั�ที�ต�มพัริะริ�ชบัญญัตินีั�จะเปิดัเผู้ยมิได้ั เว้นัแต่เป็นัก�ริเปิดัเผู้ยต่อหน่ัวยข่�วกริอง หน่ัวยง�นัค์ว�มมั�นัค์ง นั�ยก 
รัิฐมนัตรีิ หร่ิอต�มค์ำ�สัำ�งศี�ล
 6) กฎหม�ยว่�ด้ัวยทรัิพัย์สิำนัท�งปัญญ�ที�เกี�ยวข้อง ได้ัมีก�ริกำ�หนัดัมิให้เปิดัเผู้ยข้อม้ลต่อสำ�ธ�ริณะ ได้ัแก่ พัริะริ�ชบัญญัติ 
ลิขสิำทธิ� พัริะริ�ชบัญญัติสิำทธิบัตริ พัริะริ�ชบัญญัติเค์ร่ิ�องหม�ยก�ริค้์� พัริะริ�ชบัญญัติค์ว�มลับท�งก�ริค้์�
 7) ริะเบียบว่�ด้ัวยก�ริรัิกษ�ค์ว�มลับของท�งริ�ชก�ริ พั.ศี. 2544 และที�แก้ไขเพิั�มเติม ได้ัมีข้อกำ�หนัดัที�เกี�ยวข้องกับก�ริจัดัชั�นั 
ค์ว�มลับของข้อม้ล ได้ัแก่ กำ�หนัดันิัย�มข้อม้ลข่�วสำ�ริลับ และกำ�หนัดัหลักเกณฑ์์และวิธีก�ริในัก�ริรัิกษ�ค์ว�มลับขอ
23 ค์ำ�สัำ�งค์ณะกริริมก�ริ ป.ป.ช. ที� 227/2563 โปริดัด้ัภิ�ค์ผู้นัวก
24 ค์ำ�สัำ�งค์ณะกริริมก�ริ ป.ป.ช. ที� 190/2562 โปริดัด้ัภิ�ค์ผู้นัวก
25  ค์ำ�สัำ�งค์ณะกริริมก�ริ ป.ป.ช. ที� 187/2562 โปริดัด้ัภิ�ค์ผู้นัวก
26 เค์ร่ิ�องม่อก�ริปริะเมินัเชิงบวกเพ่ั�อเป็นัม�ตริก�ริป้องกันัก�ริทุจริิต และเป็นักลไกในัก�ริสำร้ิ�งค์ว�มตริะหนัักให้หน่ัวยง�นัภิ�ค์รัิฐ 
มีก�ริดัำ�เนิันัง�นัอย่�งโปร่ิงใสำและมีคุ์ณธริริม ของสำำ�นัักง�นั ป.ป.ช. โดัยใช้ช่�อว่� “ก�ริปริะเมินัคุ์ณธริริมและค์ว�มโปร่ิงใสำในัก�ริดัำ�เนิันัง�นั 
ของหน่ัวยง�นัภิ�ค์รัิฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”. อ่�นัริ�ยละเอียดัได้ัที� ITA 2021 More Open More 
Transparent : ค่้์ม่อก�ริปริะเมินัคุ์ณธริริมและค์ว�มโปร่ิงใสำในัก�ริดัำ�เนิันัง�นัของหน่ัวยง�นัภิ�ค์รัิฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ปริะจำ�ปีงบปริะม�ณ พั.ศี. 2564. และสำ�ม�ริถิ่เข้�ถึิ่งได้ัที� https://itas.nacc.go.th
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 สำำ�หรัิบบทนีั� ค์ณะผู้้้จัดัทำ�จะนัำ�เสำนัอถิ่ึงหลักก�ริธริริม�ภิิบ�ลสำำ�หริับองค์์กริปกค์ริอง 
ส่ำวนัท้องถิิ่�นั ที�ค์ณะกริริมก�ริ ป.ป.ช. ไดัแ้ต่งตั�งค์ณะทำ�ง�นัศึีกษ�แนัวท�งก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลองค์์กริ
ปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั1 โดัยมี ริองศี�สำตริ�จ�ริย์ ศุีภิสำวัสำดิั�  ชัชว�ลย์ เป็นัปริะธ�นัค์ณะทำ�ง�นัฯ เพ่ั�อกำ�หนัดั
ค์ำ�นิัย�ม องค์์ปริะกอบของธริริม�ภิิบ�ล กริอบแนัวท�งก�ริดัำ�เนิันัง�นัสำำ�หรัิบองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั 
ให้มีค์ว�มสำอดัค์ล้องกับอำ�นั�จหน้ั�ที�และภิ�ริกิจของท้องถิิ่�นั และให้องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นันัำ�ไป 
ปรัิบใช้ในัก�ริยกริะดัับก�ริบริิห�ริจัดัก�ริองค์์กริ อันัจะสำ่งผู้ลต่อก�ริบริิห�ริองค์์กริให้เกิดัปริะสำิทธิภิ�พั 
ปริะสิำทธิผู้ล โปร่ิงใสำ ตริวจสำอบได้ั และเกิดัปริะโยชน์ัสุำขของปริะช�ชนัต่อไป ซึ�งปริะกอบด้ัวย 6 หลักก�ริ 
11 องค์์ปริะกอบย่อย มีริ�ยละเอียดั ดัังนีั�

ภิ�พัที� 2 แผู้นัภิ�พัแสำดังหลักธริริม�ภิิบ�ลสำำ�หรัิบองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั2

1 ค์ำ�สัำ�งค์ณะกริริมก�ริ ป.ป.ช. ที� 300/2562 โปริดัด้ัภิ�ค์ผู้นัวก
2 พััฒนั�ม�จ�กแผู้นัภิ�พัแสำดังหลักธริริม�ภิิบ�ลของก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดีั (GG Framework) ของสำำ�นัักง�นั ก.พั.ริ.

2บทท่�

ธรุรุม�ภิบ�ล
สำ�หรัุบองค์ำกรุปกคำรุองส่วนำท�องถิิ่�นำ

11สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล



1. นิำติิธรุรุม (Rule of Law)
  องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัจะใช้อำ�นั�จต�มกฎหม�ยและริะเบียบ ริวมถิ่ึงข้อบังคั์บต่�งๆ  
ที�มีอย้่โดัยเค์ร่ิงค์รัิดัและไม่เล่อกปฏิิบัติ ทั�งนีั� ในัก�ริจัดัทำ�บริิก�ริสำ�ธ�ริณะขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั 
ต้องค์ำ�นึังถึิ่งหลักค์ว�มเสำมอภิ�ค์ กล่�วค่์อ ก�ริให้บริิก�ริสำ�ธ�ริณะแก่ปริะช�ชนัในัท้องถิิ่�นัต้องเป็นัไป 
อย่�งเท่�เทียมกันั ไม่แบ่งแยก ไม่ว่�จะเป็นัปริะเด็ันัเกี�ยวกับเพัศี เช่�อช�ติ ศี�สำนั� หร่ิอกลุ่มช�ติพัันัธ์ุต่�งๆ  
เป็นัต้นั นัอกจ�กนัั�นัองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัยังต้องให้ค์ว�มสำำ�คั์ญกับค์ว�มเท่�เทียมกันัในัก�ริเข้�ถึิ่ง 
บริิก�ริสำ�ธ�ริณะขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัด้ัวย ทั�งนีั� ต้องค์ำ�นึังถึิ่ง 2 องค์์ปริะกอบย่อย ได้ัแก่  
1) นิัติธริริม  (Rule of Law) และ 2) ค์ว�มเสำมอภิ�ค์ (Equity)
 1.1 นิติิธรรม (Rule of Law) 
    องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นับริิห�ริง�นัโดัยยดึัอำ�นั�จหน้ั�ที�ต�มกฎหม�ยริะเบียบ 
ข้อบังคั์บในัก�ริปฏิิบัติง�นัอย่�งเค์ร่ิงค์รัิดัด้ัวยค์ว�มชอบธริริม ค์ำ�นึังถึิ่งสิำทธิเสำรีิภิ�พัของปริะช�ชนั และผู้้้มี 
ส่ำวนัได้ัส่ำวนัเสีำย ทั�งนีั� ให้ริวมถึิ่งก�ริตริ�ข้อบัญญัติ/เทศีบัญญัติขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัด้ัวย
   1.1.1 การปฏิิบัติิหน้าท่�ให้เป็นไปติามกฎหมายในการบริหารงาน
    องค์์กริปกค์ริองสำว่นัท้องถิิ่�นัพึังใช้อำ�นั�จโดัยยดึัหลกัข้อกฎหม�ย ริะเบียบ ข้อบังคั์บ  
และแนัวท�งปฏิิบัติที�เกี�ยวข้อง โดัยค์ำ�นึังถึิ่งอำ�นั�จหน้ั�ที� ปัญห� และค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนัในัท้องถิิ่�นั  
ในัก�ริดัำ�เนิันัก�ริดัังกล่�วให้ค์ำ�นึังถึิ่งมิติสำำ�คั์ญท�งก�ริบริิห�ริดัังต่อไปนีั�
    (1) ก�ริบริิห�ริง�นับุค์ค์ล ต้องดัำ�เนิันัก�ริต�มกฎหม�ยว่�ด้ัวยริะเบียบบริิห�ริง�นั 
บุค์ค์ลส่ำวนัท้องถิิ่�นั เป็นัต้นั   
    (2) ก�ริจัดัทำ�และก�ริบริิห�ริแผู้นัพััฒนั�ท้องถิิ่�นั ต้องดัำ�เนิันัก�ริต�มกฎหม�ย 
ว่�ด้ัวยก�ริจัดัทำ�แผู้นัพััฒนั�ขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั เป็นัต้นั
    (3) ก�ริตริ�ข้อบัญญัติท้องถิิ่�นั/เทศีบัญญัติ เป็นัไปต�มขอบเขตอำ�นั�จหน้ั�ที� 
ต�มที�กฎหม�ยในัก�รินัั�นั ๆ ให้อำ�นั�จแก่องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัในัก�ริตริ�ข้อบัญญัติท้องถิิ่�นั  
หร่ิอเทศีบัญญัติ เช่นั ข้อบัญญัติท้องถิิ่�นัเกี�ยวกับงบปริะม�ณ ก�ริเงินั ก�ริค์ลัง ข้อบัญญัติท้องถิิ่�นัที�ออก 
ต�มกฎหม�ยว่�ด้ัวยก�ริสำ�ธ�ริณสุำข อ�ทิ ก�ริจัดัก�ริสิำ�งปฏิิก้ลและม้ลฝ่อย ก�ริค์วบคุ์ม ก�ริเลี�ยงหร่ิอ 
ปล่อยสัำตว์ กิจก�ริที�เป็นัอันัตริ�ยต่อสุำขภิ�พั ตล�ดั สำถิ่�นัที�จำ�หน่ั�ยอ�ห�ริและสำถิ่�นัที�สำะสำมอ�ห�ริ  
ก�ริจำ�หนั่�ยสิำนัค้์�ในัที�หร่ิอท�งสำ�ธ�ริณะ ตลอดัจนัข้อบัญญัติอ่�นัๆ ที�เกี�ยวกับก�ริดัำ�เนัินัก�ริจัดับริิก�ริ
สำ�ธ�ริณะในัลักษณะที�เข้�ถึิ่งปริะช�ชนัในัท้องถิิ่�นันัั�นั ๆ 
    (4) ก�ริบริิห�ริก�ริเงินัก�ริค์ลัง ต้องดัำ�เนิันัก�ริต�มกฎหม�ยว่�ด้ัวยวิธีงบปริะม�ณ 
ขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั กฎหม�ยว่�ด้ัวยก�ริรัิบเงินั ก�ริเบิกจ่�ยเงินั ก�ริฝ่�กเงินั ก�ริเก็บรัิกษ�  
และก�ริตริวจเงินัขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั กฎหม�ยว่�ด้ัวยเงินัอุดัหนุันัขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั  
เป็นัต้นั
    (5) ก�ริจัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะ ต้องดัำ�เนิันัก�ริต�มม�ตริฐ�นัก�ริบริิห�ริและ 
ก�ริบริิก�ริสำ�ธ�ริณะขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั เช่นั ม�ตริฐ�นัถิ่นันั ท�งเดิันัและท�งเท้� ม�ตริฐ�นั 
ไฟ้ฟ้้�สำ�ธ�ริณะ ม�ตริฐ�นัท�งริะบ�ยนัำ�� ม�ตริฐ�นัก�ริบำ�บัดันัำ��เสีำย ม�ตริฐ�นัก�ริจัดัก�ริขยะม้ลฝ่อย 
และสิำ�งปฏิิก้ล ม�ตริฐ�นัก�ริส่ำงเสำริิมกีฬ� เป็นัต้นั

12 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



   1.1.2. การใช้อำานาจั/การปฏิิบัติิหน้าท่�ให้เป็นไปติามกฎหมายต่ิอผูู้้มารับบริการ
     องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัจะต้องค์ำ�นึังถึิ่งก�ริจัดัทำ�บริิก�ริสำ�ธ�ริณะที�ค์ริอบค์ลุม
ต�มอำ�นั�จหน้ั�ที� และเปิดัโอก�สำให้ปริะช�ชนัเข้�ถึิ่งบริิก�รินัั�นัๆ ได้ัอย่�งทั�วถึิ่ง ริวมถึิ่งก�ริอนุัมัติ อนุัญ�ต 
และก�ริใช้อำ�นั�จอ่�นัๆ ขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องดัำ�เนิันัก�ริโดัยยึดัหลักกฎหม�ย ริะเบียบ และ
ค์ำ�นึังถึิ่งค์ว�มถ้ิ่กต้อง ชอบธริริม ไม่เล่อกปฏิิบัติ และไม่มีก�ริเรีิยกร้ิองผู้ลปริะโยชน์ัเพ่ั�อตนัเองหร่ิอพัวกพ้ัอง 
ทั�งนีั� ต้องปฏิิบัติต่อปริะช�ชนัในัพ่ั�นัที�และผู้้้ที�ม�ปริะกอบกิจก�ริในัพ่ั�นัที�อย่�งเท่�เทียมกันั ไม่เล่อกปฏิิบัติ
 1.2 ค์วามเสำมอภิาค์ (Equity) 
    องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัจัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะและบังคั์บใช้กฎหม�ยริะเบียบ
ข้อบังคั์บอย่�งเท่�เทียม  ไม่เล่อกปฏิิบัติ โดัยไม่แบ่งแยกเพัศี ถิิ่�นักำ�เนิัดั เช่�อช�ติ ภิ�ษ� ศี�สำนั� ตลอดัจนั
สำภิ�พัและสำถิ่�นัะของบคุ์ค์ลทั�งท�งร่ิ�งก�ย เศีริษฐกจิและสัำงค์ม ริวมทั�งค์ำ�นึังถึิ่งโอก�สำในัก�ริเข้�ถึิ่งบริิก�ริ
สำ�ธ�ริณะอย่�งทั�วถึิ่ง และเป็นัที�ยอมรัิบของปริะช�ชนัในัท้องถิิ่�นั
    โดัยก�ริจัดัทำ�บริิก�ริสำ�ธ�ริณะขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัให้ค์ำ�นึังถึิ่ง 
ค์ว�มเสำมอภิ�ค์ในัก�ริใหบ้ริิก�ริแก่ปริะช�ชนัต�มอำ�นั�จหนั�้ที�และภิ�ริกิจขององค์์กริปกค์ริองสำว่นัท้องถิิ่�นั  
อย่�งน้ัอยต้องค์ริอบค์ลุมด้ั�นัต่�ง ๆ ดัังนีั� 
    1) ด้ั�นัโค์ริงสำร้ิ�งพ่ั�นัฐ�นั 
    2) ด้ั�นัง�นัส่ำงเสำริิมคุ์ณภิ�พัชีวิต 
    3) ด้ั�นัก�ริจัดัริะเบียบชุมชนั/สัำงค์ม และก�ริรัิกษ�ค์ว�มสำงบเรีิยบร้ิอย 
    4) ด้ั�นัก�ริว�งแผู้นั ก�ริส่ำงเสำริิมก�ริลงทุนั พั�ณิชยกริริม และก�ริท่องเที�ยว 
    5) ด้ั�นัก�ริบริิห�ริจัดัก�ริและก�ริอนุัรัิกษ์ทรัิพัย�กริธริริมช�ติ สิำ�งแวดัล้อม 
    6) ด้ั�นัก�ริศึีกษ� ศี�สำนั� ศิีลปะ วัฒนัธริริม จ�รีิตปริะเพัณีและภ้ิมิปัญญ�ท้องถิิ่�นั
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2. คุำณธรุรุม (Morality)
  บุค์ล�กริขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องพึังมีจิตสำำ�นึักค์ว�มรัิบผิู้ดัชอบในัก�ริปฏิิบัติ
หน้ั�ที�โดัยยึดัมั�นัในัศีีลธริริม คุ์ณธริริมต้องยึดัมั�นัในัปริะมวลจริิยธริริมของท้องถิิ่�นั ริวมถึิ่งม�ตริฐ�นัและ
จริริย�บริริณแห่งวิช�ชีพั โดัยค์ำ�นึังถึิ่งปริะโยชน์ัสุำขของปริะช�ชนัเป็นัหลักสำำ�คั์ญ
 2.1 การปฏิิบัติิติามประมวลจัริยธรรม / มาติรฐานและจัรรยาบรรณแห่งวิชาช่พิ
  บุค์ล�กริขององค์์กริปกค์ริองสำว่นัท้องถิิ่�นัทุกค์นัตอ้งปฏิิบัติหน้ั�ที�โดัยมีจิตสำำ�นึักค์ว�มริบัผิู้ดัชอบ 
ต่อตนัเองและต่อปริะช�ชนั โดัยยึดัมั�นัและปฏิิบัติต�มปริะมวลจริิยธริริมและม�ตริฐ�นัและจริริย�บริริณ 
แห่งวิช�ชีพัอย่�งเค์ร่ิงค์รัิดั ทั�งนีั� องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัพึังส่ำงเสำริิมและปล้กฝั่งจิตสำำ�นึักให้บุค์ล�กริของตนั  
มีสำำ�นึักค์ว�มรัิบผิู้ดัชอบในัก�ริปฏิิบัติง�นั ยึดัมั�นัในัปริะมวลจริิยธริริมของข้�ริ�ชก�ริก�ริเม่องท้องถิิ่�นัฝ่่�ย
สำภิ�ท้องถิิ่�นั ปริะมวลจริิยธริริมของข้�ริ�ชก�ริก�ริเม่องท้องถิิ่�นัฝ่่�ยบริิห�ริ ปริะมวลจริิยธริริมของข้�ริ�ชก�ริ 
พันัักง�นั และล้กจ้�งขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั แล้วแต่กริณี ริวมทั�งกำ�กับ กริะตุ้นั กวดัขันัก�ริปฏิิบัติ
หน้ั�ที�ของบุค์ล�กรินัั�นั ให้เป็นัไปต�มม�ตริฐ�นัและจริริย�บริริณแห่งวิช�ชีพันัั�นั เช่นั บุค์ล�กริท�งก�ริศึีกษ� 
บุค์ล�กริท�งสำ�ธ�ริณสุำข วิศีวกริ เป็นัต้นั
 2.2 การปฏิิบัติิติามหลักการขั้ดักันแห่งผู้ลประโยชน์ (Conflict of Interest)   
  บุค์ล�กริขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องปฏิิบัติหน้ั�ที�โดัยยดึัมั�นัผู้ลปริะโยชน์ัสำ�ธ�ริณะ
เป็นัที�ตั�ง ไม่เห็นัแก่ผู้ลปริะโยชน์ัส่ำวนัตนัหร่ิอพัวกพ้ัอง ไม่นัำ�ทรัิพัยสิ์ำนัของริ�ชก�ริไปเปน็ัของสำว่นัตัวหร่ิอนัำ�
ไปให้กลุ่มหร่ิอพัวกพ้ัอง ริวมทั�งต้องไม่เป็นัผู้้้มีส่ำวนัได้ัส่ำวนัเสีำยในัก�ริปฏิิบัติหน้ั�ที�ต�มอำ�นั�จหน้ั�ที�ของตนั
และต้องค์ำ�นึังถึิ่งค์ว�มเหม�ะสำมในัก�ริดัำ�ริงตำ�แหน่ังและก�ริปฏิิบัติหน้ั�ที�อันัจะเป็นัก�ริเปิดัโอก�สำให้เกิดั
ก�ริขัดักันัแห่งผู้ลปริะโยชน์ัได้ั เช่นั ก�ริไม่เป็นัค่้์สัำญญ� หร่ิอเป็นัผู้้้มีส่ำวนัได้ัเสีำยไม่ว่�ท�งตริงหร่ิอท�งอ้อม
ในัสัำญญ� หร่ิอกับบุค์ค์ลที�ทำ�สัำญญ�กับหน่ัวยง�นัของรัิฐที�ตนัปฏิิบัติหน้ั�ที�อย้่ ก�ริไม่รัิบเงินั ทรัิพัย์สิำนั หร่ิอ
ปริะโยชน์ัอ่�นัใดัอันัมิค์วริได้ัต�มกฎหม�ยจ�กบุค์ค์ลอ่�นั ทั�งนีั� ต�มกฎหม�ยว่�ด้ัวยก�ริจัดัตั�งองค์์กริปกค์ริอง
ส่ำวนัท้องถิิ่�นั กฎหม�ยปริะกอบรัิฐธริริมน้ัญว่�ด้ัวยก�ริป้องกันัและปริ�บปริ�มก�ริทุจริิต และกฎหม�ยว่�
ด้ัวยก�ริจัดัซ่�อจัดัจ้�งและก�ริบริิห�ริพััสำดุัภิ�ค์รัิฐ

MONEY REPUTATION EXPLOITATION

14 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



3. คำว�มโปรุ่งใส (Transparency)

  บุค์ล�กริทั�งฝ่่�ยก�ริเม่องและฝ่่�ยข้�ริ�ชก�ริปริะจำ�ขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องมี 
ค์ว�มซ่�อสัำตย์สุำจริิต ตริงไปตริงม� ริวมถึิ่งก�ริมีวัฒนัธริริม และค่์�นิัยมขององค์์กริที�ให้ค์ว�มสำำ�คั์ญ  
กับก�ริเปิดัเผู้ยข้อม้ลข่�วสำ�ริและส่ำ�อสำ�ริกับปริะช�ชนั เพ่ั�อให้ปริะช�ชนัได้ัรัิบทริ�บถึิ่งข้อม้ลต่�ง ๆ  
อย�่งสำมำ��เสำมอเปน็ัปัจจุบันั และจัดัใหมี้ก�ริว�งริะบบเพั่�อให้ปริะช�ชนัและภิ�ค์สำว่นัอ่�นั ๆ  ในัสำงัค์มสำ�ม�ริถิ่ 
เข้�ถึิ่งข้อม้ลข่�วสำ�ริต่�งๆ ขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัได้ัโดัยง่�ย ริวมถึิ่งในัก�ริดัำ�เนิันักิจกริริมต่�ง ๆ  
ขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัพึังมีค์ว�มชัดัเจนั เป็นัริะบบ เป็นัที�เข้�ใจ รัิบร้้ิ และค์�ดัก�ริณ์ได้ัของสัำงค์ม
ซึ�งต้องค์ำ�นึังถึิ่งค์ว�มโปร่ิงใสำ 3 ด้ั�นั ได้ัแก่ 3.1) ด้ั�นัก�ริบริิห�ริก�ริเงินั ก�ริค์ลัง และก�ริพััสำดุั  
3.2) ด้ั�นัก�ริบริิห�ริง�นับุค์ค์ล และ 3.3) ด้ั�นัก�ริจัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะ/ก�ริบริิก�ริปริะช�ชนั
 3.1 การบริหารการเงินและการค์ลัง
    ในัก�ริจัดัทำ�ข้อบัญญัติ/เทศีบัญญัติงบปริะม�ณริ�ยจ่�ยปริะจำ�ปี หร่ิอแผู้นัก�ริใช้จ่�ย 
งบปริะม�ณปริะจำ�ปี ก�ริจัดัห�ริ�ยได้ั ก�ริรัิบเงินั ก�ริใช้จ่�ยเงินั ตลอดัจนัก�ริจดััซ่�อจัดัจ้�งและก�ริบริิห�ริ 
พััสำดุัขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นั ต้องดัำ�เนัินัก�ริต�มกฎหม�ยตริงไปตริงม� มีค์ว�มโปริ่งใสำและ 
ตริวจสำอบได้ั โดัยต้องให้ค์ว�มสำำ�คั์ญกับก�ริเปิดัเผู้ยข้อม้ลข่�วสำ�ริขั�นัตอนัก�ริดัำ�เนิันัก�ริที�เกี�ยวข้องกับ 
ก�ริเงินัและก�ริค์ลังขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั ผู่้�นัช่องท�งต่�งๆ ที�ปริะช�ชนัสำ�ม�ริถิ่เข้�ถึิ่งได้ัง่�ย 
และสำะดัวก และมีส่ำวนัร่ิวมในัก�ริตริวจสำอบก�ริดัำ�เนิันัง�นัขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั
 3.2 การบริหารงานบุค์ค์ล
    องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัมีริะบบก�ริสำริริห� คั์ดัเล่อก แต่งตั�ง เล่�อนัริะดัับ และก�ริให้คุ์ณ 
ให้โทษแก่บุค์ล�กริภิ�ยในัองค์์กริปกค์ริองสำว่นัท้องถิิ่�นัอย�่งเป็นัธริริม โปร่ิงใสำ สำ�ม�ริถิ่ตริวจสำอบไดั ้ริวมทั�ง 
เปิดัเผู้ยหลักเกณฑ์์ ขั�นัตอนัที�เกี�ยวข้องกับก�ริบริิห�ริง�นับุค์ค์ลเป็นัก�ริทั�วไป เพ่ั�อให้ปริะช�ชนัหร่ิอบุค์ล�กริ 
ขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัสำ�ม�ริถิ่เข้�ถึิ่งข้อม้ลได้ัง่�ยและสำะดัวก
 3.3 การจััดับริการสำาธารณะ/การบริการประชาชน
   องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องจัดัให้ปริะช�ชนัสำ�ม�ริถิ่เข้�ถึิ่งบริิก�ริสำ�ธ�ริณะ 
หร่ิอบริิก�ริขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัได้ัอย่�งสำะดัวก ริวดัเร็ิวและเปิดัเผู้ยทุกขั�นัตอนั
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4. ก�รุม่ส่วนำรุ่วม (Participation)
  ก�ริปฏิิบัติง�นัขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัพึังต้องยึดัหลักก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จ 
และก�ริมีส่ำวนัร่ิวมในัก�ริตัดัสิำนัใจ โดัยเปิดัโอก�สำให้ผู้้้ปฏิิบัติง�นั และปริะช�ชนัในัท้องถิ่ิ�นัได้ัริับร้้ิ เรีิยนัริ้้  
และร่ิวมแสำดังค์ว�มคิ์ดัเห็นั หร่ิอเสำนัอปัญห� และปริะเด็ันัต่�ง ๆ ที�จำ�เป็นัต้องได้ัรัิบก�ริแก้ไขและพััฒนั�  
นัอกจ�กนัั�นัปริะช�ชนัยังต้องมีส่ำวนัร่ิวมในัก�ริดัำ�เนิันัก�ริ และร่ิวมตริวจสำอบก�ริปฏิิบัติง�นั ริวมทั�ง 
ก�ริมีส่ำวนัร่ิวมเพ่ั�อแสำวงห�ฉันัท�มติร่ิวมกันัริะหว่�งปริะช�ชนัภิ�ยในัท้องถิิ่�นั  
 4.1 การม่ส่ำวนร่วม/การพิยายามแสำวงหาฉัันทามติิ (Participation/Consensus Oriented)
   องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องเปิดัโอก�สำให้ปริะช�ชนัได้ัมีส่ำวนัร่ิวมในัก�ริตัดัสิำนัใจ  
แสำดังค์ว�มคิ์ดัเห็นัและเสำนัอปัญห�ภิ�ยในัท้องถิิ่�นัในัปริะเด็ันัต่�งๆ ที�จำ�เป็นัต้องได้ัรัิบก�ริแก้ไขและพััฒนั�  
เพ่ั�อให้เกิดัฉันัท�มติร่ิวมกันั ทั�งในัเร่ิ�องก�ริกำ�หนัดัทิศีท�ง นัโยบ�ย หร่ิอแผู้นัง�นัขององค์์กริปกค์ริอง 
ส่ำวนัท้องถิิ่�นั ก�ริบริิห�ริง�นัและก�ริจัดัทำ�บริิก�ริสำ�ธ�ริณะ ตลอดัจนัก�ริมีส่ำวนัร่ิวมในัก�ริตริวจสำอบ 
และสำอดัส่ำองก�ริปฏิิบัติง�นัขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั
  4.1.1 การม่ส่ำวนร่วมกำาหนดัทิศทาง นโยบาย หร่อแผู้นงานข้ององค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น
   องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัพึังจัดัให้มีกริะบวนัก�ริและกลไกให้ปริะช�ชนัในัพ่ั�นัที� 
เข้�ม�มีส่ำวนัร่ิวมกำ�หนัดัทิศีท�ง นัโยบ�ย แผู้นัง�นัขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั โดัยปริะช�ชนัที�เข้�ร่ิวม 
มีค์ว�มหล�กหล�ย กริะจ�ยค์ริอบค์ลมุทุกชุมชนั เพั่�อร่ิวมแสำดังค์ว�มค์ดิัเหน็ั เสำนัอปญัห� และค์ว�มตอ้งก�ริ 
ผู่้�นัแผู้นัพััฒนั�ท้องถิิ่�นั และแผู้นัง�นัอ่�นัๆ
  4.1.2 การม่ส่ำวนร่วมในการบริหารงานและการจััดัทำาบริการสำาธารณะ
   องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัพึังส่ำงเสำริิมและเปิดัโอก�สำให้บุค์ล�กริขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนั
ท้องถิิ่�นั ปริะช�ชนั และผู้้้มีส่ำวนัเกี�ยวข้องเข้�ม�มีส่ำวนัร่ิวมบริิห�ริจัดัก�ริเกี�ยวกับก�ริตัดัสิำนัใจในัเร่ิ�องต่�ง ๆ 
โดัยสำ�ม�ริถิ่ให้ข้อม้ล ค์ว�มคิ์ดัเห็นั แนัะนัำ� ปรึิกษ� ร่ิวมว�งแผู้นัและร่ิวมปฏิิบัติง�นั
  4.1.3 การม่ส่ำวนร่วมในการติรวจัสำอบ ติิดัติาม และประเมินผู้ล
   องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัส่ำงเสำริิมให้ภิ�ค์ส่ำวนัต่�งๆ เข้�ม�มีส่ำวนัร่ิวมในัก�ริสำอดัส่ำอง 
ติดัต�ม ตริวจสำอบ ปริะเมินัผู้ลก�ริปฏิิบัติหน้ั�ที�ของพันัักง�นัท้องถิิ่�นัและองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั

16 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



 4.2 การกระจัายอำานาจั (Decentralization)
  ในัก�ริปฏิิบัติริ�ชก�ริค์วริมีก�ริมอบอำ�นั�จและกริะจ�ยค์ว�มรัิบผิู้ดัชอบในัก�ริตัดัสิำนัใจ 
และก�ริดัำ�เนิันัก�ริให้แก่ผู้้้ปฏิิบัติง�นัในัริะดัับต่�ง ๆ ได้ัอย่�งเหม�ะสำม ริวมทั�งมีก�ริโอนัถ่ิ่�ยบทบ�ทและ 
ภิ�ริกิจให้แก่ภิ�ค์ส่ำวนัอ่�นัๆ ในัสัำงค์ม
  4.2.1 การกระจัายอำานาจัในการตัิดัสิำนใจั
   ก�ริปฏิิบัติง�นัขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัค์วริมีก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จในัก�ริตัดัสิำนัใจ 
ให้มีค์ว�มสำอดัค์ล้องกับสำภิ�พัแวดัล้อมในัพ่ั�นัที� โดัยมุ่งไปที�ก�ริมอบอำ�นั�จในัก�ริตัดัสิำนัใจเพ่ั�อให้บุค์ล�กริ 
ในัแต่ละริะดัับมีส่ำวนัร่ิวมในัก�ริตัดัสิำนัใจ และรัิบผิู้ดัชอบในัก�ริดัำ�เนิันัง�นั โดัยค์ำ�นึังถึิ่งก�ริสำร้ิ�งขีดั 
ค์ว�มสำ�ม�ริถิ่ขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัในัก�ริให้บริิก�ริสำ�ธ�ริณะ เพ่ั�อปริะโยชน์ัสุำขของปริะช�ชนั
  4.2.2 กระจัายอำานาจัไปสู่ำภิาค์ส่ำวนอ่�น 
   ก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จในัก�ริตัดัสิำนัใจให้หน่ัวยง�นั หร่ิอภิ�ค์ส่ำวนัอ่�นัๆ หร่ิอปริะช�ชนั 
ในัพ่ั�นัที�เพ่ั�อจัดัก�ริหร่ิอจัดัสำริริทรัิพัย�กริให้สำอดัค์ล้องกับค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนัหร่ิอผู้้้มีส่ำวนัได้ัส่ำวนัเสีำย 
อย่�งมีปริะสิำทธิภิ�พั โดัยมีก�ริกริะจ�ยบุค์ล�กริ งบปริะม�ณ เทค์โนัโลยีที�เหม�ะสำม
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5. หลักคำว�มรัุบผิู้ดชอบ (Accountability)
  ในัก�ริปฏิิบัติง�นัขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องมุ่งให้ก�ริทำ�ง�นัมีคุ์ณภิ�พั สำร้ิ�งค์ว�ม 
เช่�อมั�นัไว้ว�งใจ และตอบสำนัองต่อค์ว�มค์�ดัหวังของปริะช�ชนั ตลอดัจนัผู้้้มีส่ำวนัได้ัเสีำยภิ�ยในัท้องถิิ่�นั  
ห�กก�ริทำ�หน้ั�ที�นัั�นัเกิดัปัญห�หร่ิอข้อขัดัข้อง องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องสำ�ม�ริถิ่ตอบค์ำ�ถิ่�ม 
และอธิบ�ยให้ทริ�บถึิ่งริ�ยละเอียดัเกี�ยวกับปริะเด็ันัปัญห�เหล่�นัั�นั ริวมทั�งองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั 
ยงัต้องมีก�ริจัดัทำ�ริะบบก�ริริ�ยง�นัค์ว�มก้�วหน้ั�และผู้ลสัำมฤทธิ�ต�มเป้�หม�ย ตลอดัจนัริะบบก�ริบริริเท� 
ปัญห�และผู้ลกริะทบที�อ�จเกิดัขึ�นั
 5.1 ค์วามรับผิู้ดัชอบ (Accountability)
   องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัสำ�ม�ริถิ่ตอบค์ำ�ถิ่�มและชี�แจงได้ัเม่�อมีข้อสำงสัำย ริวมทั�งต้องมี 
ก�ริจัดัว�งริะบบก�ริริ�ยง�นัค์ว�มก้�วหน้ั�และผู้ลสัำมฤทธิ�ต�มเป้�หม�ยที�กำ�หนัดัไว้ต่อสำ�ธ�ริณะ เพ่ั�อให้ 
ปริะช�ชนัตริวจสำอบ และกำ�หนัดัให้มีก�ริจัดัเตรีิยมริะบบก�ริแก้ไขหร่ิอบริริเท�ปัญห�และผู้ลกริะทบใดั ๆ  
ที�อ�จจะเกิดัขึ�นัจ�กก�ริดัำ�เนิันัง�นัต�มอำ�นั�จหน้ั�ที�ขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั
  5.1.1 การประเมินผู้ลการปฏิิบัติิงานและการรายงาน
   องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิ่ิ�นัพึังส่ำงเสำริิมและกำ�หนัดัให้มีเค์ร่ิ�องม่อที�ช่วยชี�วัดัค์ว�มสำำ�เร็ิจ 
ในัก�ริปฏิิบัติง�นัของพันัักง�นัและองค์์กริ ให้เกิดัค์ว�มชัดัเจนั เป็นัร้ิปธริริม โดัยริะบบก�ริปริะเมินัผู้ลนัั�นั  
ค์วริต้องสำะท้อนัให้เห็นัถึิ่งค์ว�มรัิบผิู้ดัชอบต่อผู้ลก�ริปฏิิบัติง�นัของตนั และตอบสำนัองต่อค์ว�มค์�ดัหวัง 
ของปริะช�ชนัได้ั
  5.1.2 ระบบค์วบคุ์มภิายใน ติรวจัสำอบภิายใน และการบริหารค์วามเส่ำ�ยง
   องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องมีกริะบวนัก�ริค์วบคุ์มภิ�ยในั ตริวจสำอบภิ�ยในั  
และก�ริบริิห�ริค์ว�มเสีำ�ยงที�มีม�ตริฐ�นั เพั่�อให้ก�ริดัำ�เนัินัง�นัขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัเป็นัไปดั้วย 
ค์ว�มโปริ่งใสำ และบริริลุผู้ลสำำ�เร็ิจต�มภิ�ริกิจหน้ั�ที�และค์ว�มรัิบผิู้ดัชอบ และไดั้รัิบค์ว�มเช่�อมั�นั  
และค์ว�มไว้ว�งใจจ�กปริะช�ชนั
  5.1.3 การจััดัการเร่�องร้องเร่ยนและบรรเทาผู้ลกระทบ
   องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องมีข้อม้ล/ริะบบ/วิธีก�ริจัดัก�ริข้อร้ิองเรีิยนัและบริริเท� 
ผู้ลกริะทบต่อปัญห�หร่ิอข้อขัดัข้องที�ปริะช�ชนัร้ิองเรีิยนั ริวมทั�งต้องกำ�หนัดัริะยะเวล�ในัก�ริดัำ�เนิันัก�ริ 
ให้ทริ�บ และริ�ยง�นัริ�ยละเอียดัเกี�ยวกับปริะเด็ันัปัญห�ให้สำ�ธ�ริณชนัได้ัรัิบทริ�บ พัร้ิอมทั�งมีริะบบ 
ก�ริวิเค์ริ�ะห์ปัญห�และแนัวท�งก�ริป้องกันัปัญห�ในัร้ิปแบบและลักษณะเดิัมไม่ให้เกิดัขึ�นัอีก
 5.2 การติอบสำนอง (Responsiveness)
   องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องสำ�ม�ริถิ่ให้บริิก�ริได้ัอย่�งมีคุ์ณภิ�พั สำ�ม�ริถิ่ดัำ�เนิันัก�ริ 
แล้วเสำร็ิจภิ�ยในักริอบริะยะเวล�ที�กำ�หนัดั สำร้ิ�งค์ว�มเช่�อมั�นัไว้ว�งใจ ริวมถึิ่งตอบสำนัองต�มค์ว�มค์�ดัหวงั/ 
ค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนัผู้้้รัิบบริิก�ริ และผู้้้มีส่ำวนัได้ัส่ำวนัเสีำยที�มีค์ว�มหล�กหล�ยและมีค์ว�มแตกต่�งกันั 
ได้ัอย่�งเหม�ะสำม
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  5.2.1 การบริการอย่างม่คุ์ณภิาพิ
   องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัพึังรัิบผิู้ดัชอบและให้บริิก�ริต่อปริะช�ชนัในัพ่ั�นัที� 
และผู้้้มีส่ำวนัได้ัส่ำวนัเสีำยอย่�งมีคุ์ณภิ�พั เพ่ั�อให้ปริะช�ชนั/ผู้้้รัิบบริิก�ริเกิดัค์ว�มพึังพัอใจ ค์ว�มเช่�อมั�นั 
และค์ว�มไว้ว�งใจ
  5.2.2 การติอบสำนองต่ิอปัญหาและค์วามต้ิองการข้องประชาชน
   องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัต้องมุ่งพััฒนั�ปริะสำิทธิภิ�พัและค์ุณภิ�พัในัก�ริปฏิิบัติง�นั 
หร่ิอก�ริให้บริิก�ริเพ่ั�อจัดัก�ริ/บริริเท�ปัญห�และตอบสำนัองต่อค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนัในัพ่ั�นัที�ได้ั 
อย่�งริวดัเร็ิวและทั�วถึิ่ง

6. หลักคำว�มคุำ�มค่ำ� (Cost-Effectiveness / Economy)
  ก�ริปฏิิบัติง�นัขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องมีก�ริกำ�หนัดัวิสัำยทัศีน์ัเชิงยุทธศี�สำตร์ิ 
ตลอดัจนัเป้�หม�ยและพัันัธกิจที�มีค์ว�มชัดัเจนั โดัยต้องมีลักษณะที�ตอบสำนัองต่อค์ว�มค์�ดัหวัง 
ของปริะช�ชนั นัอกจ�กนีั�ก�ริปฏิิบัติง�นัต�มเป�้หม�ยและวสัิำยทัศีน์ัดัังกล่�ว ต้องค์ำ�นึังถึิ่งก�ริใช้ทรัิพัย�กริ 
อย่�งปริะหยัดัและคุ้์มค่์� ริวมถึิ่งใช้ริะยะเวล�ในัก�ริดัำ�เนิันัก�ริที�ริวดัเร็ิวและเหม�ะสำม
 6.1 ประสิำทธิผู้ล (Effectiveness)
   องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องมีวิสัำยทัศีน์ัเชิงยุทธศี�สำตร์ิ เพ่ั�อตอบสำนัองค์ว�มต้องก�ริ 
ของปริะช�ชนัและผู้้้มีส่ำวนัได้ัส่ำวนัเสีำยทุกฝ่่�ย ปฏิิบัติหน้ั�ที�ต�มพัันัธกิจให้บริริลุวัตถุิ่ปริะสำงค์์ ว�งเป้�หม�ย 
ก�ริปฏิิบัติง�นัที�ชัดัเจนัและอย้ใ่นัริะดัับที�ตอบสำนัองต่อค์ว�มค์�ดัหวังของปริะช�ชนั   โดัยสำร้ิ�งกริะบวนัก�ริ 
ปฏิิบัติง�นัอย่�งเป็นัริะบบและมีม�ตริฐ�นั มีก�ริจัดัก�ริค์ว�มเสีำ�ยงและมุ่งเน้ันัผู้ลก�ริปฏิิบัติง�นัเป็นัเลิศี  
ริวมถึิ่งมีก�ริติดัต�มปริะเมินัผู้ลและพััฒนั�ปรัิบปรุิงก�ริปฏิิบัติง�นัให้ดีัขึ�นัอย่�งต่อเน่ั�อง
  6.1.1 การจััดัทำาแผู้นพัิฒินาท้องถิิ่�น
   องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัพึังจัดัทำ�แผู้นัพััฒนั�ท้องถิิ่�นัที�มีค์ว�มชัดัเจนั ตอบสำนัอง 
ต่อค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนั และสำอดัค์ล้องกับยุทธศี�สำตร์ิก�ริพััฒนั�จังหวัดัและปริะเทศี ริวมทั�งหลัก
เกณฑ์์ม�ตริฐ�นัที�กฎหม�ยอ่�นักำ�หนัดั
  6.1.2 แนวทางการปฏิิบัติิงานท่�ทำาให้บรรลุเป้าหมาย
   องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัปฏิิบัติง�นัอย่�งเป็นัริะบบ มุ่งผู้ลของค์ว�มสำำ�เร็ิจต�ม 
วัตถุิ่ปริะสำงค์์ ทั�งในัเชิงปริิม�ณและคุ์ณภิ�พั ริวมทั�งกำ�หนัดัริะบบก�ริตดิัต�มปริะเมนิัผู้ลและพััฒนั�ปรัิบปรุิง 
ก�ริปฏิิบัติง�นัให้ดีัขึ�นัอย่�งต่อเน่ั�อง
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 6.2 ประสิำทธิภิาพิ (Efficiency)
  องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัต้องใช้ทรัิพัย�กริอย่�งปริะหยัดั เกิดัผู้ลิตภิ�พัที�คุ้์มค่์�ต่อ 
ก�ริลงทุนัและบังเกิดัปริะโยชน์ัส้ำงสุำดัต่อส่ำวนัริวม ทั�งนีั� ต้องมีก�ริลดัขั�นัตอนัและริะยะเวล�ในัก�ริปฏิิบัติง�นั 
เพ่ั�ออำ�นัวยค์ว�มสำะดัวก และลดัภิ�ริะค่์�ใช้จ่�ย ตลอดัจนัยกเลิกภิ�ริกิจที�ล้�สำมัยและไม่มีค์ว�มจำ�เป็นั
  6.2.1 ค์วามประหยัดั
   ก�รินัำ�ทรัิพัย�กริที�องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัมีอย้่อย่�งจำ�กัดัม�ใช้หร่ิอจัดัสำริริอย่�งมี
ปริะโยชน์ัส้ำงสุำดัต่อท้องถิิ่�นั โดัยค์ำ�นึังถึิ่งต้นัทุนัก�ริผู้ลิตและก�ริใช้ทรัิพัย�กริอย่�งปริะหยัดั ริวมทั�งปริะเมินั
ค์ว�มคุ้์มค่์�ก่อนัและหลังก�ริดัำ�เนิันัง�นัโค์ริงก�ริ/กิจกริริม
  6.2.2 ค์วามรวดัเร็ว 
   องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องปฏิิบัติง�นัอย่�งมีปริะสิำทธิภิ�พั ค์ำ�นึังถึิ่งกริอบริะยะเวล�
ที�กำ�หนัดั ให้บริิก�ริอย่�งริวดัเร็ิว สำนัองตอบต่อค์ว�มค์�ดัหวังของปริะช�ชนั และตอบสำนัองต่อสำถิ่�นัก�ริณ์
ได้ัอย่�งทันัท่วงที
  6.2.3 มาติรฐานและการพัิฒินาคุ์ณภิาพิการให้บริการ
   องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัต้องปฏิิบัติง�นัอย่�งเป็นัริะบบ ต�มขั�นัตอนัไดั้ม�ตริฐ�นั  
ริวมทั�งพััฒนั�ริะบบก�ริให้บริิก�ริอย่�งสำมำ��เสำมอ

20 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



  สำำ�หรัิบบทนีั� ค์ณะผู้้้จัดัทำ�ได้ันัำ�เสำนัอแนัวท�งที�ค์วริปฏิิบัติต�มหลักธริริม�ภิิบ�ล จ�ก 
ค์ณะทำ�ง�นัศึีกษ�แนัวท�งก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นั และโค์ริงก�รินัวัตกริริม 
ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัที�ได้ัรัิบริ�งวัลองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัที�มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดีั 
จ�กสำำ�นัักง�นัค์ณะกริริมก�ริก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จให้แก่องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั และริ�งวัลพัริะปกเกล้� 
จ�กสำถิ่�บันัพัริะปกเกล้� นัอกจ�กนีั� ได้ัศึีกษ�วิเค์ริ�ะห์ริวบริวมจ�กค์ำ�พิัพั�กษ�ศี�ลฎีก� และค์ำ�พิัพั�กษ� 
ศี�ลปกค์ริองส้ำงสุำดั ในัปริะเด็ันัก�ริบริิห�ริง�นัและก�ริปฏิิบัติหน้ั�ที�โดัยไม่ยึดัหลักธริริม�ภิิบ�ลขององค์์กริ 
ปกค์ริองสำว่นัท้องถิิ่�นั ได้ันัำ�ม�สำรุิปและเรีิยบเรีิยงในัร้ิปแบบกริณีอันัค์วริปฏิิบัติและไม่ค์วริปฏิิบัติ (Do’s and  
Don’ts) เพ่ั�อให้องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั และผู้้้สำนัใจได้ัศึีกษ�และใช้เป็นัแนัวท�งในัก�ริยกริะดัับ 
ธริริม�ภิิบ�ล ริวมทั�งเป็นัอุท�หริณ์ในัก�ริตัดัสิำนัใจของผู้้้ปฏิิบัติหน้ั�ที�ในัองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นั  
เพ่ั�อให้ก�ริสัำ�งริ�ชก�ริในัฐ�นัะผู้้้บังคั์บบัญช�และผู้้้อย้่ใต้บังคั์บบัญช�มีแนัวท�งที�เหม�ะสำม ถ้ิ่กต้อง  
เกิดัปริะโยชน์ัแก่ริ�ชก�ริและปริะช�ชนัเป็นัสำำ�คั์ญ

3บทท่�

ข�อแนำะนำำ�ท่�คำวรุคำำ�นึำง
ในำก�รุบริุห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s
ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts
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1

 องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัค์วริใช้อำ�นั�จหร่ิอบริิห�ริง�นัต�มกฎหม�ย  และริะเบียบ ริวมถึิ่ง 
ข้อบังคั์บต่�ง ๆ ที�มีอย้่โดัยเค์ร่ิงค์รัิดัและไม่เล่อกปฏิิบัติ ริวมทั�งก�ริจัดัทำ�บริิก�ริสำ�ธ�ริณะต้อง 
ดัำ�เนันิัก�ริอย�่งเท�่เทียมกันั ทั�งนีั�จะต้องค์ำ�นึังถึิ่ง 2 องค์์ปริะกอบยอ่ย ได้ัแก่ 1.1) นิัติธริริม (Rule of Law) 
และ 1.2) ค์ว�มเสำมอภิ�ค์ (Equity)

องค์ำปรุะกอบย่อย 1.1 นิำติิธรุรุม

ตัิวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่�คำวรุคำำ�นึำงในำก�รุบริุห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

	 “	องค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถ่ิ่�นบร่หารงานโดยยดึอำานาจหน้าท่้�ตามกฎหมาย	ระเบ่ยบ	ข้้อบังคั์บ 
ในการปฏ่ิบัต่งานอย่างเค์ร่งค์รัดด้วยค์วามชอบธรรม	 ค์ำานึงถึิ่งส่่ท้ธ่เส่ร่ภาพข้องประชาชน	 และผู้้้ม่ส่่วนได้ 
ส่่วนเส่่ย	”

คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 ผู้้้บ ริิห�ริและบุค์ล�กริขององค์์กริ 
ปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั ปฏิิบัติหน้ั�ที�และบังคั์บ 
ใช้กฎหม�ย ในัก�ริบริิห�ริง�นับุค์ค์ล ก�ริจัดัทำ� 
และบริิห�ริแผู้นัพััฒนั�ท้องถิิ่�นั ก�ริตริ�ข้อ 
บัญญัติ/เทศีบัญญัติ ก�ริบริิห�ริก�ริเงินั  
ก�ริค์ลงั ก�ริพััสำดุั และก�ริจัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะ  
ฯลฯ ให้เป็นัไปต�มกฎหม�ย ริะเบียบ และ
ข้อบังคั์บที� เ กี�ยวข้องกับองค์์กริปกค์ริอง 
ส่ำวนัท้องถิิ่�นั

 ผู้้้บริิห�ริและบุค์ล�กริขององค์์กริ 
ปกค์ริองสำว่นัท้องถิิ่�นั ดัำ�เนันิัง�นัโดัยไมค่์ำ�นึังถึิ่ง 
กฎหม�ย ริะเบียบ ข้อบังคั์บ  เห็นัแก่ปริะโยชน์ั 
ของตนัเองและพัวกพั้อง มีก�ริแทริกแซง 
ก�ริปฏิิบัติหน้ั�ที�ของผู้้้ใต้บังคั์บบัญช� หร่ิอใช้ 
ดุัลพิันิัจนัอกเหน่ัอจ�กที�กฎหม�ยกำ�หนัดั 
ในัก�ริบริิห�ริง�นัและจัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะ  
เช่นั อนุัญ�ตก่อสำร้ิ�ง ดััดัแปลง ร่ิ�อถิ่อนัอ�ค์�ริ 
โดัยไม่เป็นัไปต�มกฎหม�ยค์วบคุ์มอ�ค์�ริ หร่ิอมี 
ก�ริเรีิยกรัิบผู้ลปริะโยชน์ัตอบแทนั เพ่ั�อไม่ต้อง 
ปฏิิบัติให้ถ้ิ่กต้องค์ริบถ้ิ่วนัต�มที�กฎหม�ย
กำ�หนัดั

หลักนิำติิธรุรุม Rule of Law

Do’s Don’ts
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	 “องค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถ่ิ่�นจัดบร่การส่าธารณะและบังคั์บใช้กฎหมาย	ระเบ่ยบ	ข้้อบังคั์บ	 
อย่างเท่้าเท่้ยม	 ไม่เลือกปฏ่ิบัต่	 โดยไม่แบ่งแยกเพศ	 ถ่ิ่�นกำาเน่ด	 เชื�อชาต่	 ภาษา	 ศาส่นา	 ตลอดจนส่ภาพ 
และส่ถิ่านะข้องบุค์ค์ล	 ทั้�งท้างร่างกาย	 เศรษฐก่จและสั่งค์ม	 รวมทั้�งค์ำานึงถึิ่งโอกาส่ในการเข้้าถึิ่งบร่การ 
ส่าธารณะอย่างทั้�วถึิ่ง	และเป็นท่้�ยอมรับข้องประชาชนในท้้องถ่ิ่�น”

 1. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัจัดัทำ� 
แผู้นัพััฒนั�ท้องถิิ่�นั ข้อบัญญัติเทศีบัญญัติ  
และจัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะที�เหม�ะสำม และเกิดั 
ปริะโยชน์ัต่อปริะช�ชนัในัท้องถิิ่�นัทุกกลุ่ม 
อย่�งเสำมอภิ�ค์ เท่�เทียมกันั 

 2. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัจัดั 
บริิก�ริสำ�ธ�ริณะโดัยอ้�งอิงฐ�นัข้อม้ลต่�ง ๆ  
เช่นั ข้อม้ลปริะช�กริ อ�ชีพั อ�ยุ ริ�ยได้ั ฯลฯ  
เพ่ั�อช่วยในัก�ริวิเค์ริ�ะห์ ริองรัิบก�ริจัดับริิก�ริ 
สำ�ธ�ริณะอย่�งเหม�ะสำมและเท่�เทียม

 1. ผู้้้บ ริิห�ริและบุค์ล�กริอง ค์์กริ 
ปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั มีก�ริเล่อกปฏิิบัติ 
ในัก�ริบริิห�ริง�นั เช่นั ก�ริปริะชุมปริะช�ค์ม 
ท้องถิิ่�นั1เล่อกเชิญเฉพั�ะพัวกพั้อง เค์ร่ิอญ�ติ  
เพ่ั�อรัิบฟั้งและร่ิวมจัดัทำ�แผู้นัพััฒนั�ท้องถิิ่�นั2 

ส่ำงผู้ลให้โค์ริงก�ริ/กิจกริริมที�ปริ�กฏิในัแผู้นั 
พััฒนั�ท้องถิิ่�นั และข้อบัญญัติ/เทศีบัญญัติ 
งบปริะม�ณริ�ยจ่�ย มีลักษณะที�เอ่�อปริะโยชน์ั 
ให้ตนัเองและพัวกพ้ัอง 

 2. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัละเลย 
ก�ริจัดัทำ�หร่ิอปรัิบปรุิงฐ�นัข้อม้ลที�เกี�ยวข้อง 
กับก�ริปฏิิบัติหน้ั�ที�ให้มีค์ว�มถ้ิ่กต้องและเป็นั 
ปัจจุบันั เช่นั ฐ�นัข้อม้ลผู้้้ส้ำงอ�ย ุค์นัพักิ�ริ เดัก็ 
และเย�วชนั อันัส่ำงผู้ลให้ก�ริจัดับริิก�ริ 
สำ�ธ�ริณะแก่ปริะช�ชนัเกิดัค์ว�มเหล่�อมลำ��  
ไม่ค์ริบถ้ิ่วนัและทั�วถึิ่ง

คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิDo’s Don’ts

1 ข้อ 17 (1) แห่งริะเบียบกริะทริวงมห�ดัไทยว่�ด้ัวยก�ริจัดัทำ�แผู้นัพััฒนั�ขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั พั.ศี. 2548 และที�แก้ไขเพิั�มเติม
2 ข้อ 4 แห่งริะเบียบกริะทริวงมห�ดัไทยว่�ด้ัวยก�ริจัดัทำ�แผู้นัพััฒนั�ขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั พั.ศี.2548 และที�แก้ไขเพิั�มเติม 
ให้ค์ำ�นิัย�ม “แผู้นัพััฒนั�ท้องถิิ่�นั” หม�ยค์ว�มว่� แผู้นัพััฒนั�ท้องถิิ่�นัขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัที�กำ�หนัดัวิสัำยทัศีน์ั ปริะเด็ันัยทุธศี�สำตร์ิ  
เป้�ปริะสำงค์์ ตัวชี�วัดั ค่์�เป้�หม�ย และกลยุทธ์โดัยสำอดัค์ล้องกับแผู้นัพััฒนั�จังหวัดั ยทุธศี�สำตร์ิก�ริพััฒนั�ขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั 
ในัเขตจังหวัดั แผู้นัพััฒนั�อำ�เภิอแผู้นัพััฒนั�ตำ�บล แผู้นัพััฒนั�หม่้บ้�นัหร่ิอแผู้นัชุมชนั อันัมีลักษณะเป็นัก�ริกำ�หนัดัริ�ยละเอียดัแผู้นัง�นั 
โค์ริงก�ริพััฒนั�ที�จัดัทำ�ขึ�นัสำำ�หรัิบปีงบปริะม�ณแต่ละปี ซึ�งมีค์ว�มต่อเน่ั�องและเป็นัแผู้นัก้�วหน้ั�และให้หม�ยค์ว�มริวมถึิ่งก�ริเพิั�มเติม 
หร่ิอเปลี�ยนัแปลงแผู้นัพััฒนั�ท้องถิิ่�นั

ตัิวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่�คำวรุคำำ�นึำงในำก�รุบริุห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

องค์ำปรุะกอบย่อย 1.2 เสมอภ�คำ
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 3. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัมุ่งพััฒนั� 
ริะบบก�ริให้บริิก�ริ เพ่ั�อให้เกิดัม�ตริฐ�นัก�ริ 
ให้บริิก�ริที�เท่�เทียมกันั โดัยไม่มีก�ริเล่อก 
ปฏิิบัติด้ัวยเหตุเพัริ�ะเพัศี เช่�อช�ติ ศี�สำนั� สำภิ�พั 
และสำถิ่�นัะท�งริ�่งก�ย เศีริษฐกจิ สัำงค์ม ฯลฯ  
ทั�งอ�จมีก�รินัำ�แนัวคิ์ดั วิธีก�ริในัก�ริบริิห�ริ 
จัดัก�ริที�ดีั และเทค์โนัโลยีม�ปรัิบใช้ให้เหม�ะสำม 
กับบริิบทขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั เช่นั  
ก�ริจัดัทำ�ค่้์ม่อก�ริปฏิิบัติง�นั ค่้์ม่อสำำ�หริับ 
ปริะช�ชนั ก�ริจัดัริะบบคิ์ว ก�ริจัดัทำ�ริะบบ 
แผู้นัที�ภิ�ษี

 3. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัละเลย
ก�ริกำ�หนัดัม�ตริก�ริ แนัวท�งปฏิิบัติ หร่ิอ
ก�ริจัดัทำ�ค่้์ม่อก�ริใช้อำ�นั�จต�มกฎหม�ย 
อย่�งเหม�ะสำม ทำ�ให้ก�ริบังคั์บใช้กฎหม�ย 
และก�ริจัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะเกิดัค์ว�มเหล่�อมลำ��  
ขึ�นัอย้่กับ/อย้่ภิ�ยใต้ดัุลพิันัิจของผู้้้ปฏิิบัติง�นั 
แต่ละบุค์ค์ล ทำ�ให้ปริะช�ชนัไม่สำ�ม�ริถิ่เข้�ถึิ่ง 
บริิก�ริไดัอ้ย�่งเสำมอภิ�ค์และริวดัเร็ิว เช่นั ไม่มี 
ก�ริปรัิบปรุิงเทศีบัญญัติ ข้อบัญญัติ ริวมถึิ่ง 
ปริะก�ศีที�ล้�สำมัย ไม่มีก�ริพิัจ�ริณ�ปริับลดั 
ขั�นัตอนั กริะบวนัก�ริ และริะยะเวล�แล้วเสำร็ิจ 
ของง�นั

คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิDo’s Don’ts
ตัิวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่�คำวรุคำำ�นึำงในำก�รุบริุห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

24 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



กรุณ่ศึึกษ�ท่�คำวรุปฏิิบัติิ & กรุณ่ศึึกษ�ท่�ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Case Study
D o ’ s  &  D o n ’ t s หลักนิำติิธรุรุม

 เกิดัอุบัติเหตุจ�กก�ริขนัย้�ยย�ฆ่�หญ้�ของผู้้้ปริะกอบกิจก�ริค้์�ปุ�ยและย�ปริ�บศีัตร้ิพ่ัช 
ริ�ยหนึั�งในัชุมชนั จนัทำ�ให้มีข้อร้ิองเรีิยนัเร่ิ�องกลิ�นัเหม็นัฟุ้้งกริะจ�ยที�ส่ำงผู้ลอันัตริ�ยต่อสุำขภิ�พั เทศีบ�ลตำ�บล 
กุดัดิันัจี� อำ�เภิอนั�กล�ง จังหวัดัหนัองบัวลำ�ภ้ิ จึงได้ัตริ�เทศีบัญญัติ เร่ิ�อง ก�ริค์วบคุ์มกิจก�ริที�เป็นัอันัตริ�ย
ต่อสุำขภิ�พั พั.ศี. 2553 โดัยกำ�หนัดัให้สำถิ่�นัปริะกอบก�ริต้องว�งผู้ลิตภัิณฑ์์ที�จำ�หนั่�ยเพีัยงเล็กน้ัอย 
เพ่ั�อเป็นัตัวอย่�งสิำนัค้์�เท่�นัั�นั ส่ำวนัโกดัังเก็บสิำนัค้์�ต้องตั�งห่�งจ�กชุมชนั ไม่น้ัอยกว่� 500 เมตริ
 ผู้้้ปริะกอบกิจก�ริค้์�ปุ�ยและย�ปริ�บศัีตร้ิพ่ัชริ�ยนัั�นั จึงขอให้ศี�ลปกค์ริองเพิักถิ่อนั     
เทศีบัญญัติดัังกล่�ว อ้�งว่� ข�ดัเหตุผู้ลและหลักก�ริที�ถ้ิ่กต้อง สำร้ิ�งภิ�ริะแก่ตนัและผู้้้ปริะกอบก�ริริ�ยอ่�นั 
เกินัค์ว�มจำ�เป็นั เม่�อเปรีิยบเทียบกับข้อกำ�หนัดัต�มกฎหม�ยว่�ด้ัวยโริงง�นัที�ให้ตั�งโริงง�นัห่�งจ�กชุมชนั 
ได้ั 50 - 100 เมตริ
 ศี�ลปกค์ริองส้ำงสุำดัวินิัจฉัยว่� ก�ริเก็บสิำนัค้์�ที�เป็นัสำ�ริเค์มีอันัตริ�ยจำ�นัวนัม�ก อ�จเกิดั 
อันัตริ�ยต่อสุำขภิ�พัอนั�มัยปริะช�ชนัได้ั แม้สำถิ่�นัปริะกอบก�ริจำ�หน่ั�ยปุ�ยไม่เข้�ข่�ยเป็นัโริงง�นั เทศีบ�ล 
ก็สำ�ม�ริถิ่มีดุัลพิันิัจกำ�หนัดัริะยะให้ห่�งจ�กชุมชนัได้ัต�มกฎหม�ย
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�นม่ธรรมาภิิบาลติามหลัก 
นิติิธรรม ดัำาเนินการติามกฎหมายอย่างเค์ร่งค์รัดั โดัยค์ำานึงถึิ่งสิำทธิเสำร่ภิาพิข้องประชาชนและผูู้้ม่ 
ส่ำวนได้ัส่ำวนเส่ำยในด้ัานค์วามปลอดัภัิยและสุำข้อนามัย

3 ค์ำ�พิัพั�กษ�ศี�ลปกค์ริองส้ำงสุำดัที� อสำ.5/2562

กรุณ่ศึึกษ�ท่�คำวรุปฏิิบัติินิำติิธรุรุม Case Study Do’s 

ติราเทศบัญญัติิเพ่ิ�อป้องกันอันติรายต่ิอสุำข้ภิาพิข้องประชาชน3กรณ่ศึกษาท่� 1

25สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล



4 ค์ำ�พิัพั�กษ�ศี�ลปกค์ริองส้ำงสุำดัที� อ.151/2547

เจ้ัาพินักงานท้องถิิ่�นม่ค์ำาสัำ�งห้ามใช้อาค์ารท่�ดััดัแปลง4กรณ่ศึกษาท่� 2

 ผู้้้ว่�ริ�ชก�ริกรุิงเทพัมห�นัค์ริ ฐ�นัะเจ้�พันัักง�นัท้องถิิ่�นัต�มกฎหม�ยว่�ด้ัวยก�ริค์วบคุ์มอ�ค์�ริ  
มีค์ำ�สัำ�งให้เจ้�ของอ�ค์�ริที�ดััดัแปลงต่อเติมโดัยไม่ได้ัรัิบอนุัญ�ตให้ริะงับก�ริดััดัแปลง ต่อเติม ห้�มใช้ 
หร่ิอเข้�ไปในัอ�ค์�ริ และให้ขอรัิบใบอนุัญ�ตก่อสำร้ิ�งดััดัแปลงอ�ค์�ริให้ถ้ิ่กต้อง แม้ว่�ก�ริต่อเติมดัังกล่�ว 
จะล่วงเลยม�เป็นัเวล�กว่�สิำบปีแล้ว
 ศี�ลปกค์ริองส้ำงสุำดัวินิัจฉัยว่� ก�ริที�ผู้้้ว่�ริ�ชก�ริกริุงเทพัมห�นัค์ริออกค์ำ�สัำ�งห้�มเจ้�ของ 
อ�ค์�ริหร่ิอบุค์ค์ลใดัใช้หร่ิอเข้�ไปในับริิเวณอ�ค์�ริที�มีก�ริดััดัแปลงโดัยไม่ได้ัรัิบอนุัญ�ต โดัยอ�ศัียอำ�นั�จ 
ต�มกฎหม�ยว่�ด้ัวยก�ริค์วบค์มุอ�ค์�ริ และมคี์ำ�สัำ�งให้ดััดัแปลงอ�ค์�ริใหถ้้ิ่กต้องโดัยร่ิ�ออ�ค์�ริที�ผิู้ดักฎหม�ย 
ออกและให้ย่�นัค์ำ�ขอรัิบใบอนุัญ�ตดััดัแปลงอ�ค์�ริให้ถ้ิ่กต้องเป็นัไปเพ่ั�อคุ้์มค์ริองปริะโยชน์ัและค์ว�มปลอดัภัิย 
ของปริะช�ชนั จึงเป็นัค์ำ�สัำ�งที�ชอบด้ัวยกฎหม�ย
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�นม่ธรรมาภิิบาล 
ติามหลักนิติิธรรม ปฏิิบัติิหน้าท่�บังคั์บใช้กฎหมายอย่างเค์ร่งค์รัดัเพ่ิ�อคุ้์มค์รองประโยชน์สำาธารณะ 
และค์วามปลอดัภัิยประชาชน

กรุณ่ศึึกษ�ท่�คำวรุปฏิิบัติินิำติิธรุรุม Case Study Do’s 

26 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



 นั�ยกเทศีมนัตรีิมีอำ�นั�จและหน้ั�ที�รัิบผิู้ดัชอบในัก�ริบริิห�ริริ�ชก�ริของเทศีบ�ลให้เป็นัไป 
ต�มที�กฎหม�ย ริะเบียบ ข้อบังคั์บ เทศีบัญญัติ และนัโยบ�ย ตลอดัจนัสัำ�งอนุัมัติและอนัุญ�ตเกี�ยวกับ 
ง�นัริ�ชก�ริของเทศีบ�ลต�มกฎหม�ยว่�ด้ัวยเทศีบ�ล ทั�งมีหน้ั�ที�บริิห�ริง�นัในัก�ริจัดัซ่�อ จัดัก�ริ เก็บรัิกษ�  
ด้ัแล และจำ�หน่ั�ยพััสำดุัของสำำ�นัักง�นัเทศีบ�ลให้เป็นัไปต�มริะเบียบกริะทริวงมห�ดัไทยว่�ด้ัวยก�ริพััสำดุั 
ของหน่ัวยก�ริบริิห�ริริ�ชก�ริส่ำวนัท้องถิิ่�นั พั.ศี. 2535 แต่นั�ยกเทศีมนัตรีิใช้อำ�นั�จในัตำ�แหน่ังหน้ั�ที� 
ข�ยศี�ล�ทริงไทยกล�งนัำ��ของเทศีบ�ลให้แก่ผู้้้อ่�นั ในัริ�ค์� 15,000 บ�ท โดัยพัลก�ริ ซึ�งไม่ปฏิิบัติต�มริะเบียบ 
ขั�นัตอนั ก�ริจำ�หน่ั�ยพััสำดุั และไม่นัำ�เงินัที�ได้ัจ�กก�ริข�ยศี�ล�ทริงไทยกล�งนัำ��ส่ำงเป็นัริ�ยได้ัของเทศีบ�ล
 ศี�ลฎีก�วินิัจฉัยว่� นั�ยกเทศีมนัตรีิไม่ได้ัปฏิิบัติต�มริะเบียบขั�นัตอนัในัก�ริจำ�หน่ั�ยพััสำดุั 
ต�มริะเบียบกฎหม�ย โดัยไม่นัำ�เงินัจ�กก�ริข�ยศี�ล�ทริงไทยกล�งนัำ�� จำ�นัวนั 15,000 บ�ท ส่ำงเป็นัริ�ยได้ั 
ของเทศีบ�ล จึงพิัพั�กษ�ลงโทษฐ�นัเป็นัเจ้�พันัักง�นัยักยอกทรัิพัยต์�มปริะมวลกฎหม�ยอ�ญ� ให้จำ�คุ์ก 5 ปี  
และปรัิบ 20,000 บ�ท ให้ก�ริรัิบสำ�ริภิ�พัค์งจำ�คุ์ก 2 ปี 6 เด่ัอนั และปรัิบ 10,000 บ�ท โทษจำ�คุ์ก 
ให้ริอก�ริลงโทษไว้กำ�หนัดั 2 ปี
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถึิ่ง การบริหารงานและปฏิิบัติิหน้าท่�โดัยไม่ค์ำานึงถึิ่งหลัก
นิติิธรรม ดัำาเนินการไม่เป็นไปติามกฎหมายระเบ่ยบท่�กำาหนดัไว้

5 ค์ำ�พิัพั�กษ�ศี�ลฎีก�ที� 6114/2560

กรุณ่ศึึกษ�ท่�ไม่คำวรุปฏิิบัติินิำติิธรุรุม Case Study Don’ts 

ไม่ปฏิิบัติิติามระเบ่ยบว่าด้ัวยการพัิสำดุั5กรณ่ศึกษาท่� 1

27สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล



6 ค์ำ�พิัพั�กษ�ศี�ลฎีก�ที� 8088/2561

 นั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัตำ�บลในัฐ�นัะเป็นัปริะธ�นัศ้ีนัย์กีฬ�ตำ�บลขององค์์ก�ริบริิห�ริ   
ส่ำวนัตำ�บลได้ัรัิบเงินัอุดัหนุันัจ�กศ้ีนัย์ก�ริกีฬ�แห่งปริะเทศีไทยจังหวัดั จำ�นัวนั 10,000 บ�ท เพ่ั�อส่ำงเสำริิม 
สำนัับสำนุันัก�ริจัดักิจกริริมกีฬ�ของศ้ีนัย์กีฬ� หลังจ�กได้ัรัิบเงินัดัังกล่�วม�แล้ว ได้ัเก็บเงินัไว้เองโดัยไม่นัำ� 
ส่ำงให้ “ค์ณะกรรมการศูนย์ก่ฬาติำาบล” ซึ�งเป็นัค์ณะบุค์ค์ลหนึั�งในัก�ริบริิห�ริง�นัศ้ีนัย์กีฬ�ตำ�บล 
และเป็นัส่ำวนัหนึั�งขององค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บลที�มีอำ�นั�จหนั้�ที�ต�มภิ�ริกิจถ่ิ่�ยโอนัจ�กก�ริกีฬ� 
แห่งปริะเทศีไทย
 ศี�ลฎีก�วินัิจฉัยว่� ก�ริที�นั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัตำ�บลเก็บรัิกษ�เงินัไว้เองโดัยไม่ปฏิิบัติ  
ให้ถ้ิ่กต้องต�มริะเบียบของท�งริ�ชก�ริและไม่แจ้งให้ค์ณะกริริมก�ริศ้ีนัย์กีฬ�ตำ�บลทริ�บ จึงรัิบฟั้งได้ัว่� 
มีเจตนั�เบยีดับังเงินัดัังกล�่วเปน็ัของตนัเองโดัยทุจริิต จึงพิัพั�กษ�ใหมี้ค์ว�มผู้ดิัต�มปริะมวลกฎหม�ยอ�ญ�  
จำ�คุ์ก 5 ปี ให้ก�ริรัิบสำ�ริภิ�พั ค์งจำ�คุ์ก 2 ปี 6 เด่ัอนั และให้ค่์นัหร่ิอใช้เงินั 10,000 บ�ท แก่องค์์ก�ริบริิห�ริ 
ส่ำวนัตำ�บล
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถึิ่ง การบริหารงานและปฏิิบัติิหน้าท่�โดัยไม่ค์ำานึงถึิ่งหลัก
นิติิธรรม ดัำาเนินการโดัยไม่ยึดัถ่ิ่อกฎหมายและระเบ่ยบอย่างเค์ร่งค์รัดั

นายกองค์์การบริหารส่ำวนติำาบล เก็บรักษาเงินไว้เอง โดัยไม่ปฏิิบัติิติามระเบ่ยบ
ข้องทางราชการ6กรณ่ศึกษาท่� 2

กรุณ่ศึึกษ�ท่�ไม่คำวรุปฏิิบัติินิำติิธรุรุม Case Study Don’ts 

28 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



 ปัญห�ค์นัไร้ิสัำญช�ติ ไร้ิสำถิ่�นัะท�งทะเบียนัในัพ่ั�นัที� ยังไม่มีหน่ัวยง�นัรัิบผิู้ดัชอบในัพ่ั�นัที� 
โดัยตริง ซึ�งกลุ่มค์นัดัังกล่�วถ่ิ่อว่�เป็นัผู้้้ด้ัอยโอก�สำ มักถ้ิ่กเอ�รัิดัเอ�เปรีิยบ ไม่สำ�ม�ริถิ่ดัำ�ริงชีวิตได้ั 
อย�่งเท่�เทียมกับบุค์ค์ลอ่�นั สุ่ำมเสีำ�ยงถ้ิ่กล่อลวงโดัยขบวนัก�ริค้์�มนุัษย ์เทศีบ�ลนัค์ริอุดัริธ�นีั จังหวัดัอุดัริธ�นีั  
จึงเข้�ไปแก้ไขปัญห�และช่วยเหล่อกลุ่มค์นัดัังกล่�ว ให้มีโอก�สำเข้�ถึิ่งสิำทธิขั�นัพ่ั�นัฐ�นัในัก�ริดัำ�ริงชีวิต  
สำ�ม�ริถิ่เข้�ถึิ่งบริิก�ริไดั้อย่�งทั�วถึิ่งและเท่�เทียม โดัยก�ริจัดัทำ�แผู้นัให้ก�ริช่วยเหล่อที�อ�ศัียค์ว�มริ่วมม่อ 
จ�กหนั่วยง�นัภิ�ค์ริัฐ ภิ�ค์เอกชนั และปริะช�ชนั มีก�ริปริะชุมร่ิวมกันัริะหว่�งผู้้้บริิห�ริ เจ้�หนั้�ที�ของ 
เทศีบ�ลฯ และปริะธ�นัชุมชนัที�ได้ัรัิบแต่งตั�งเป็นัอ�สำ�สำมัค์ริท�งทะเบียนัและบัตริ เพ่ั�อดัำ�เนัินัก�ริสำำ�ริวจ  
ตริวจสำอบสำภิ�พัปัญห�และก�ริดัำ�ริงชีวิตของผู้้้ด้ัอยโอก�สำ ริวมทั�งปริะสำ�นัง�นักับฝ่่�ยสำอบสำวนัและส่ำงเสำริิม 
ก�ริทะเบียนัและบัตริ กองทะเบียนัริ�ษฎริและบัตริปริะจำ�ตัวปริะช�ชนั เพ่ั�อให้ค์ว�มช่วยเหล่อปริะช�ชนั 
ผู้้้ตกหล่นัท�งทะเบียนัที�ยังไม่มีเลขปริะจำ�ตัวปริะช�ชนัให้ได้ัรัิบก�ริกำ�หนัดัสำถิ่�นัะต�มกฎหม�ย 
และได้ัรัิบสิำทธิต่�ง ๆ  จ�กภิ�ค์รัิฐ เพ่ั�อยกริะดัับคุ์ณภิ�พัชีวิตให้ดีัขึ�นั โดัยค์ำ�นึังถึิ่งค์ว�มสำมดุัลของสิำทธิขั�นัพ่ั�นัฐ�นั 
ของมนุัษย์ ซึ�งก�ริดัำ�เนิันัก�ริดัังกล่�วสำ�ม�ริถิ่ช่วยเหล่อกลุ่มผู้้้ย�กไร้ิและผู้้้ดั้อยโอก�สำในัเขตเทศีบ�ล 
ได้ัม�กถึิ่ง 1,255 ค์นั
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�นม่ธรรมาภิิบาลติามหลัก 
ค์วามเสำมอภิาค์ โดัยค์ำานึงถึิ่งการแก้ไข้ปัญหาเพ่ิ�อค์วามเสำมอภิาค์ในการเข้้าถึิ่งบริการสำาธารณะ 
ข้องประชาชน

7 สำำ�นัักง�นัปลัดัสำำ�นัักนั�ยกรัิฐมนัตรีิ (2563), หนัังส่ำอที�ริะลึกในัพิัธีมอบริ�งวัลองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัที�มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดีั 
ปริะจำ�ปีงบปริะม�ณ พั.ศี. 2563, หน้ั� 14 – 16. ได้ัรัิบริ�งวัลองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัที�มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดีั ปีงบปริะม�ณ 
พั.ศี. 2563 ปริะเภิทโดัดัเด่ันั องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัขนั�ดัใหญ่ ริ�งวัลที� 2
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 องค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัตำ�บลจอมจันัทร์ิ อำ�เภิอเวียงสำ� จังหวัดัน่ั�นั จัดับริิก�ริที�เข้�ใจและเข้�ถึิ่ง 
ปริะช�ชนัโดัยจัดัตั�งหน่ัวยก้้ชีพั ก้้ภัิย (OTOS) ปริะจำ�องค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัตำ�บลจอมจันัทร์ิ เพ่ั�อให้บริิก�ริ 
และช่วยเหล่อปริะช�ชนักริณปีริะสำบเหตุสำ�ธ�ริณภัิยต่�ง ๆ  หร่ิอปริะสำบอบัุติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉินั เน่ั�องจ�ก 
เป็นัพ่ั�นัที�ห่�งไกลจ�กสำถิ่�นัพัย�บ�ลของรัิฐม�กกว่� 25 กิโลเมตริ โดัยมีก�ริพััฒนั�ปรัิบปรุิงริะบบก�ริช่วยเหล่อ 
ปริะช�ชนัเชิงรุิกแบบค์ริบวงจริ แก้ไขปัญห�ได้ัอย่�งริวดัเร็ิว เข้�ถึิ่งทุกสำภิ�พัพ่ั�นัที�ในัเขตตำ�บลจอมจันัทร์ิ  
โดัยใช้ริะบบสำ�ริสำนัเทศีภ้ิมิศี�สำตร์ิ หร่ิอ Geographic Information System : GIS เข้�ม�เป็นัตัวช่วย 
ในักริะบวนัก�ริทำ�ง�นัเกี�ยวกับก�ริเก็บข้อม้ลผู้้้ป่วย โดัยแยกเป็นัผู้้้ป่วยไร้ิญ�ติ ผู้้้ป่วยติดัเตียง ผู้้้ป่วยเร่ิ�อรัิง 
ผู้้้ป่วยโริค์หัวใจ มีก�ริลงพิักัดัตำ�แหน่ังพ่ั�นัที�ด้ัวยริะบบค์อมพัิวเตอร์ิ ริวมทั�งใช้โปริแกริมนัำ�ท�ง GPS  
เพ่ั�อสำ�ม�ริถิ่เข้�ไปให้บริิก�ริปริะช�ชนัพ่ั�นัที�ได้ัทั�วถึิ่ง ริวดัเร็ิวและปริะหยัดัเวล�
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�นม่ธรรมาภิิบาล 
ติามหลักค์วามเสำมอภิาค์ ค์ำานึงถึิ่งการจััดับริการสำาธารณะให้ม่ค์วามเท่าเท่ยม โดัยนำาเทค์โนโลย่มาใช้ 
ในการจััดับริการเพ่ิ�อพัิฒินาคุ์ณภิาพิช่วิติ ค์วามเป็นอยู่ และค์วามปลอดัภัิยในชุมชนให้ด่ัขึ้�น

8 มห�วิทย�ลัยสุำโขทัยธริริม�ธิริ�ช (2561). ต้นัแบบแห่งค์ว�มสำำ�เร็ิจองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัที�มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดีั ปี 2561, 
หน้ั� 291 – 302. ได้ัรัิบริ�งวัลองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัที�มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดีั ปีงบปริะม�ณ พั.ศี. 2561 ปริะเภิททั�วไป ริ�งวัลที� 2 

โค์รงการหม่าค่์นตัิน หม่าวันได้ั (กลางค่์นทัน กลางวันได้ั) ท่มกู้ช่พิกู้ภัิยจัอมจัันทร์8กรณ่ศึกษาท่� 2
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30 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



9 ค์ำ�พิัพั�กษ�ศี�ลปกค์ริองส้ำงสุำดั หม�ยเลขแดัง ที� อ. 407/2560

 ผู้้้ปริะกอบก�ริริ�ยที� 1 ขอใบอนุัญ�ตเพ่ั�อจะฆ่�สุำกริในัโริงฆ่�สัำตว์ของเทศีบ�ล ในัจำ�นัวนัเท่�
เดิัมที�เค์ยขออนัุญ�ต แต่เทศีบ�ลไม่อนุัญ�ตโดัยให้เหตุผู้ลว่�สำถิ่�นัที�ไม่เพีัยงพัอต่อก�ริฆ่�สัำตว์จำ�นัวนัม�ก 
ซึ�งจะส่ำงผู้ลต่อสุำขลักษณะและอนั�มัย ต่อม�ผู้้้ปริะกอบก�ริริ�ยที� 2 ขอใบอนุัญ�ตฆ่�สุำกริในัจำ�นัวนัสุำกริ 
ที�ม�กกว่�ผู้้้ปริะกอบก�ริริ�ยที� 1 แต่เทศีบ�ลกลับอนุัญ�ตให้เป็นัผู้้้ได้ัรัิบใบอนุัญ�ตฆ่�สุำกริ 
 ศี�ลปกค์ริองวินิัจฉัยว่�ไม่มีเหตุผู้ลเพีัยงพัอที�เทศีบ�ลจะลดัจำ�นัวนัก�ริฆ่�สุำกริและ 
ให้สิำทธิเฉพั�ะแต่ผู้้้ปริะกอบก�ริริ�ยที� 2 โดัยอ้�งเหตุสุำขอนั�มัยชุมชนั จึงเป็นัก�ริปฏิิบัติต่อบุค์ค์ลที�เหม่อนักันั 
ในัสำ�ริะสำำ�คั์ญอย่�งเดีัยวกันัให้มีค์ว�มแตกต�่งกันั อันัเป็นัก�ริขดััต่อหลักค์ว�มเสำมอภิ�ค์ ดัังนัั�นั ก�ริออกค์ำ�สัำ�ง 
ดัังกล่�วของเทศีบ�ลจึงเป็นัก�ริเล่อกปฏิิบัติที�ไม่เป็นัธริริม จึงมีค์ำ�พิัพั�กษ�ให้เพิักถิ่อนัค์ำ�สัำ�งของเทศีบ�ล 
ที�ไม่อนุัญ�ตให้ผู้้้ปริะกอบก�ริริ�ยที� 1 ฆ่�สุำกริ พัร้ิอมทั�งชดัใช้ค่์�เสีำยห�ยด้ัวย
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถึิ่ง การปฏิิบัติิหน้าท่�โดัยไม่ค์ำานึงถึิ่งหลักค์วามเสำมอภิาค์  
ใช้ดุัลพิินิจัต่ิอบุค์ค์ลใดับุค์ค์ลหนึ�งเป็นการเฉัพิาะ ไม่เท่าเท่ยมกัน

 ใบอนุญาติฆ่่าสุำกร 2 มาติรฐาน9กรณ่ศึกษาท่� 1
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 เทศีบ�ลปริะก�ศีริะเบียบและหลักเกณฑ์์ก�ริปริะกวดักริะทงใหญ่ ในัง�นัปริะเพัณีปริะจำ�ปี  
โดัยกำ�หนัดัให้ผู้้้นัั�งปริะกอบกริะทงต�มเน่ั�อเร่ิ�องที�นัำ�เสำนัอ ต้องเป็นัเฉพั�ะสุำภิ�พัสำตรีิหร่ิอสุำภิ�พับุรุิษเท่�นัั�นั  
ห�กหนัว่ยง�นัหร่ิอองค์์กริใดัจดััให้บุค์ค์ลที�เรีิยกว่�กริะเทยหร่ิอเกยเ์ป็นัผู้้้นัั�งปริะกวดักริะทงจะถ้ิ่กตัดัค์ะแนันั 
ในัข้อดัังกล่�ว ผู้้้ฟ้้องค์ดัีเห็นัว่�เป็นัก�ริเล่อกปฏิิบัติโดัยไม่เป็นัธริริมเพัริ�ะเหตุค์ว�มแตกต่�งดั้�นัเพัศี  
จึงฟ้้องค์ดีัต่อศี�ลปกค์ริองขอให้เพิักถิ่อนัปริะก�ศีดัังกล่�ว
 ศี�ลปกค์ริองวินิัจฉัยว่� ม�ตริ� 30 แห่งรัิฐธริริมน้ัญแห่งริ�ชอ�ณ�จักริไทย พุัทธศัีกริ�ช 2550 
บัญญัติว่� “การเล่อกปฏิิบัติิโดัยไม่เป็นธรรมติ่อบุค์ค์ลเพิราะเหติุแห่งค์วามแติกติ่างในเร่�องถิิ่�นกำาเนิดั  
เช่�อชาติิ ภิาษา เพิศ อาย ุค์วามพิิการ สำภิาพิทางกาย หร่อสุำข้ภิาพิ สำถิ่านะข้องบคุ์ค์ล ฐานะทางเศรษฐกจิั 
หร่อสัำงค์ม ค์วามเช่�อทางศาสำนา การศกึษาอบรม หร่อค์วามค์ดิัเห็นทางการเม่อง  อันไม่ขั้ดัต่ิอบทบัญญัติิ 
แห่งรัฐธรรมนูญ จัะกระทำามิได้ั” ก�ริกีดักันักลุ่มบุค์ค์ลปริะเภิทใดัปริะเภิทหนึั�งไม่ให้เข้�ม�มีส่ำวนัร่ิวม 
ด้ัวยเหตุสำภิ�พัท�งก�ยหร่ิอสำภิ�พัจิตใจเป็นักริะเทยหร่ิอเกย์ ย่อมเป็นัก�ริเล่อกปฏิิบัติต่อบุค์ค์ลและจำ�กัดั 
สิำทธิเสำรีิภิ�พัของบุค์ค์ลในัก�ริเข้�ม�มีสำ่วนัร่ิวมอนุัรัิกษ์หร่ิอฟ้้�นัฟ้้จ�รีิตปริะเพัณีของชุมชนัที�ริัฐธริริมน้ัญ 
รัิบริองไว้โดัยชัดัแจ้ง ปริะก�ศีเทศีบ�ลดัังกล่�วเฉพั�ะข้อค์ว�มที�ริะบุ “เฉัพิาะสุำภิาพิสำติร่หร่อสุำภิาพิบุรุษ” 
จึงไม่ชอบด้ัวยกฎหม�ย  
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถึิ่ง การปฏิิบัติิหน้าท่�โดัยไม่ค์ำานึงถึิ่งหลักค์วามเสำมอภิาค์  
และเล่อกปฏิิบัติิต่ิอบุค์ค์ล

10 ค์ำ�พิัพั�กษ�ศี�ลปกค์ริองเชียงใหม่ ค์ดีัหม�ยเลขแดังที� 211/2554.

การเล่อกปฏิิบัติิเก่�ยวกับเร่�องเพิศ10กรณ่ศึกษาท่� 2
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 บุค์ล�กริขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องพึังมีจิตสำำ�นึักค์ว�มรัิบผิู้ดัชอบในัก�ริปฏิิบัติ 
หน้ั�ที�โดัยยึดัมั�นัในัศีีลธริริม คุ์ณธริริมต้องยึดัมั�นัในัปริะมวลจริิยธริริมของท้องถิิ่�นั ริวมถึิ่งม�ตริฐ�นั 
และจริริย�บริริณแห่งวิช�ชีพั โดัยค์ำ�นึังถึิ่งปริะโยชน์ัสุำขของปริะช�ชนัเป็นัหลักสำำ�คั์ญ ทั�งนีั� จะต้องค์ำ�นึังถึิ่ง  
2 องค์์ปริะกอบย่อย ได้ัแก่ 2.1) ก�ริปฏิิบัติต�มปริะมวลจริิยธริริม ม�ตริฐ�นั และจริริย�บริริณแห่งวิช�ชีพั 
และ 2.2) ก�ริปฏิิบัติต�มหลักก�ริขัดักันัแห่งผู้ลปริะโยชน์ั (Conflict of Interest)

	 “บุค์ลากร11ข้ององค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถ่ิ่�นทุ้กค์นต้องปฏ่ิบัต่หน้าท่้�โดยม่จ่ตส่ำานึก 
ค์วามรับผู่้ดชอบต่อตนเองและต่อประชาชน	 โดยยึดมั�นและปฏ่ิบัต่ตามประมวลจร่ยธรรมและมาตรฐาน 
และจรรยาบรรณแห่งว่ชาช่พอย่างเค์ร่งค์รัด	รวมทั้�งองค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถ่ิ่�นค์วรกำากับ	กระตุ้น	กวดขั้น 
การปฏ่ิบัต่หน้าท่้�ข้องบุค์ลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งว่ชาช่พนั�น”

2 หลักคุำณธรุรุม  Morality

ตัิวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่�คำวรุคำำ�นึำงในำก�รุบริุห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 1. ผู้้้บังคั์บบัญช�ปฏิิบัติตนัเป็นัแบบอย่�งที�ดีั  
รัิกษ�เกียริติศัีกดิั�ของตำ�แหน่ัง กำ�กับด้ัแล 
พัฤติกริริมของผู้้้ใต้บังคั์บบัญช�ให้อย้ใ่นักริอบ 
แนัวท�งที�สำมค์วริ ไม่ละเมิดัม�ตริฐ�นัท�ง 
จริิยธริริม ริวมทั�งส่ำงเสำริิมให้มีกลไก/กิจกริริม 
ด้ั�นัคุ์ณธริริมจริิยธริริมให้กับบุค์ล�กริ

 1. ผู้้้บริิห�ริและบุค์ล�กริขององค์์กริปกค์ริอง 
ส่ำวนัท้องถิิ่�นัละเลยไม่ให้ค์ว�มสำำ�คั์ญในัก�ริปฏิิบัติ 
ต�มม�ตริฐ�นัท�งจริิยธริริม ปริะมวลจริิยธริริม  
จริริย�วิช�ชีพั ข�ดัค์ว�มเที�ยงธริริม ไม่ดัำ�ริงตนั 
ตั�งมั�นัอย้่ในัศีีลธริริม ข�ดัก�ริเสำียสำละ และ 
รัิบผิู้ดัชอบต่อหน้ั�ที� ยึดัถ่ิ่อปริะโยชน์ัตนัม�กกว่� 
ปริะโยชน์ัปริะช�ชนั ปริะเทศีช�ติ เช่นั ใช้เวล� 
ริ�ชก�ริเพ่ั�อปริะกอบกิจส่ำวนัตัว ม�ปฏิิบัติง�นัสำ�ย 
กลับก่อนัเวล�เป็นัปริะจำ� 

Do’s Don’ts

11 บุค์ล�กริ หม�ยถึิ่ง ผู้้้บริิห�ริท้องถิิ่�นั ริองผู้้้บริิห�ริท้องถิิ่�นั ผู้้้ช่วยผู้้้บริิห�ริท้องถิิ่�นั สำม�ชิกสำภิ�ท้องถิิ่�นั ข้�ริ�ชก�ริ พันัักง�นัเทศีบ�ล
พันัักง�นัส่ำวนัตำ�บล ล้กจ้�ง และผู้้้ปฏิิบัติหน้ั�ที�ในัองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัทุกปริะเภิท

องค์ำปรุะกอบย่อย 2.1 ปรุะมวลจำริุยธรุรุม จำรุรุย�วิช�ช่พ 

33สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล



ตัิวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่�คำวรุคำำ�นึำงในำก�รุบริุห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 2. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัมีม�ตริก�ริ 
และกลไกในัก�ริกำ�กับด้ัแล และดัำ�เนิันัก�ริ 
กับบุค์ล�กริที�ปริะพัฤติไม่เหม�ะสำม ฝ่่�ฝ้่นั 
ปริะมวลจริิยธริริม และม�ตริฐ�นัท�งวิช�ชีพั  
อันัทำ�ให้ริ�ชก�ริเกิดัค์ว�มเสีำยห�ย ด้ัวย 
ค์ว�มริวดัเร็ิวและจริิง จัง  เช่นั แต่ง ตั� ง 
ค์ณะกริริมก�ริจริิยธริริม ห�กพับว่�มีก�ริฝ่่�ฝ้่นั  
มีข้อสำงสัำยหร่ิอข้อร้ิองเรีิยนั มีก�ริดัำ�เนิันัก�ริ
เพ่ั�อให้ได้ัข้อเท็จจริิง ในักริณีที�มีก�ริฝ่่�ฝ้่นั 
แต่มิใช่ค์ว�มผิู้ดัท�งวินััยหร่ิออ�ญ� ต้องแจ้ง 
ให้มีก�ริแก้ไข หร่ิอตักเต่อนั หร่ิอมีก�รินัำ�ไป 
ปริะกอบก�ริพิัจ�ริณ�แต่งตั�ง ก�ริเล่�อนัขั�นั 
เงินัเด่ัอนั ก�ริพัิจ�ริณ�ค์ว�มดัีค์ว�มชอบ 
แล้วแต่กริณี

 3. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัมีแนัวท�ง 
ก�ริปกป้อง/คุ้์มค์ริองและให้ค์ว�มช่วยเหล่อ 
ด้ัแลบุค์ล�กริผู้้้ปฏิิบั ติง�นัต�มปริะมวล 
จริิยธริริม จริริย�วิช�ชีพั จ�กอิทธิพัล 
ของผู้้้มีอำ�นั�จ ไม่ให้ถ้ิ่กกลั�นัแกล้ง เช่นั 
ห�กเกิดักริณีผู้้้บริิห�ริไม่ให้ค์ว�มคุ้์มค์ริอง 
ต�มสำมค์วริ สำ�ม�ริถิ่ริ้องเรีิยนัไปยังค์ณะ 
กริริมก�ริจริิยธริริมขององค์์กริปกค์ริอง 
ส่ำวนัท้องถิิ่�นั หร่ิอผู้้้ตริวจก�ริแผู่้นัดิันั

 2. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัละเลย 
ก�ริใช้ปริะมวลจริิยธริริม จริริย�วิช�ชีพั  
เป็นัแนัวท�งปฏิิบัติเพ่ั�อกำ�กับค์ว�มปริะพัฤติ  
ปล่อยให้บุค์ล�กริปริะพัฤติขัดัต่อศีีลธริริมอันัดีั  
ไม่มีก�ริสำอดัส่ำอง แนัะนัำ� บังคั์บใช้หร่ิอไต่สำวนั 
ข้อเท็จจริิง 

 3. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัปล่อยปละ 
ละเลยให้มีก�ริใช้อำ�นั�จโดัยมิชอบ มีก�ริข่มข่้  
คุ์กค์�ม แทริกแซงด้ัวยวิธีก�ริใดั ๆ ที�ทำ�ให้ 
ก�ริปฏิิบัติหน้ั�ที�เป็นัไปโดัยไม่ถ้ิ่กต้องชอบธริริม  
เช่นั ผู้้้บังคั์บบัญช�เมินัเฉยเม่�อทริ�บว่� 
มีก�ริบังคั์บ/โน้ัมน้ั�วให้ค์ณะกริริมก�ริ 
ดัำ�เนัินัก�ริจัดัซ่�อจัดัจ้�งหร่ิอตริวจก�ริจ้�ง 
ยินัยอมตริวจรัิบง�นัโดัยไม่ถ้ิ่กต้อง

Do’s Don’ts

	 “บุค์ลากรข้ององค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถ่ิ่�นต้องปฏ่ิบัต่หน้าท่้�โดยยดึมั�นผู้ลประโยชน์ส่าธารณะ 
เป็นท่้�ตั�ง	 โดยไม่เห็นแก่ผู้ลประโยชน์ส่่วนตนหรือพวกพ้อง	 ไม่นำาท้รัพย์ส่่นข้องราชการไปเป็นข้องส่่วนตัว 
หรือนำาไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง	 รวมทั้�งต้องไม่เป็นผู้้้ม่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ยในการปฏ่ิบัต่หน้าท่้�ตามอำานาจหน้าท่้� 
ข้องตน	และต้องค์ำานึงถึิ่งค์วามเหมาะส่มในการดำารงตำาแหน่งและการปฏ่ิบัต่หน้าท่้�อันจะเป็นการเปิดโอกาส่ 
ให้เก่ดการขั้ดกันแห่งผู้ลประโยชน์ได้”

องค์ำปรุะกอบย่อย 2.2 ก�รุปฏิิบัติิติ�มหลักก�รุขัดกันำแห่งผู้ลปรุะโยชน์ำ

34 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



ตัิวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่�คำวรุคำำ�นึำงในำก�รุบริุห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 1. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัมีม�ตริก�ริ/ 
แนัวท�งป้องกันัผู้ลปริะโยชน์ัทับซ้อนั/ผู้้้มี 
ส่ำวนัได้ัส่ำวนัเสีำยในัก�ริดัำ�เนิันัง�นัจัดัซ่�อจัดัจ้�ง 
ของบุค์ล�กริที�เกี�ยวข้อง ตลอดัจนัผู้้้มีอำ�นั�จ 
อนุัมัติสัำ�งซ่�อหร่ิอสัำ�งจ้�ง ในัง�นันัั�นั ๆ  เช่นั กำ�หนัดั 
ให้มีก�ริจดััทำ�แบบริบัริองก�ริตริวจสำอบก�ริเป็นั 
ผู้้้มีส่ำวนัได้ัเสีำยกับผู้้้ย่�นัข้อเสำนัอหร่ิอค่้์สัำญญ�12

 1. ผู้้้บริิห�ริท้องถิิ่�นั ผู้้้ช่วยผู้้้บริิห�ริท้องถิิ่�นั  
และสำม�ชิกสำภิ�ท้องถิิ่�นั13เป็นัผู้้้มีส่ำวนัได้ัเสีำย 
ไม่ว่�ท�งตริงหร่ิอท�งอ้อมในัสัำญญ�หร่ิอ 
กิจก�ริขององค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัท้องถิิ่�นันัั�นั  
หร่ิอองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัอ่�นั โดัยมี 
พัฤติก�ริณ์แสำดังให้เห็นัว่�เป็นัก�ริต่�งตอบแทนั 
หร่ิอเอ่�อปริะโยชน์ัส่ำวนัตนัริะหว่�งกันั14 เช่นั  
ในัขณะดัำ�ริงตำ�แหน่ังทำ�สัำญญ�จัดัซ่�อจัดัจ้�ง/ 
จ้�งบุค์ค์ลเข้�ทำ�ง�นั หร่ิอทำ�กิจก�ริปริะเภิท
ต่�ง ๆ กับองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัที�ตนั 
สัำงกัดัหร่ิอองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัอ่�นัไม่ว่� 
โดัยตนัเองหร่ิอผู่้�นัท�งผู้้้อ่�นัที�มีค์ว�มสัำมพัันัธ์ 
ท�งก�ริบริิห�ริกิจก�ริ หุ้นัส่ำวนั ผู้้้ถ่ิ่อหุ้นั เชิงก�ริ 
อุปก�ริะเลี�ยงด้ัต่อกันั เค์ร่ิอญ�ติ พัวกพ้ัอง
 ทั�งนีั� ริวมถึิ่งก�ริกริะทำ�ที�เป็นัก�ริขัดักันั 
แห่งผู้ลปริะโยชน์ัต�มกฎหม�ยอ่�นัด้ัวย

Do’s Don’ts

12 ม�ตริ� 13 แห่งพัริะริ�ชบัญญัติก�ริจัดัซ่�อจัดัจ้�งและก�ริบริิห�ริพััสำดุัภิ�ค์รัิฐ พั.ศี. 2560 ทั�งนีั�ริวมถึิ่งก�ริกริะทำ�ที�เป็นัก�ริขัดักันัแห่งผู้ลปริะโยชน์ั
ต�มกฎหม�ยอ่�นัด้ัวย, ข้อ 27 วริริค์ 4 ของริะเบียบกริะทริวงก�ริค์ลังว่�ด้ัวยก�ริจัดัซ่�อจัดัจ้�งและก�ริบริิห�ริพััสำดุัภิ�ค์รัิฐ พั.ศี.2560 , ม�ตริ� 13 
แห่งพัริะริ�ชบัญญัติวิธีปฏิิบัติริ�ชก�ริท�งปกค์ริอง พั.ศี. 2539
13 ค์ำ�นิัย�มต�มข้อ 4 ของริะเบียบกริะทริวงมห�ดัไทยว่�ด้ัวยก�ริล�ของผู้้้บริิห�ริท้องถิิ่�นั ผู้้้ช่วยผู้้้บริิห�ริท้องถิิ่�นั และสำม�ชิกสำภิ�ท้องถิิ่�นั พั.ศี. 2547 
ดัังนีั�
 “ผู้้้บริิห�ริทอ้งถิิ่�นั” หม�ยค์ว�มว�่ นั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริสำว่นัจังหวัดั นั�ยกเทศีมนัตริ ีนั�ยกเม่องพััทย� นั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริสำว่นัตำ�บล
และให้หม�ยค์ว�มริวมถึิ่งตำ�แหน่ังผู้้้บริิห�ริท้องถิิ่�นัอ่�นัที�มีกฎหม�ยจัดัตั�งขึ�นั
 “ผู้้้ช่วยผู้้้บริิห�ริท้องถิิ่�นั” หม�ยค์ว�มว่� ริองนั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัจังหวัดั เลข�นุัก�รินั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัจังหวัดั ที�ปรึิกษ�
นั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัจังหวัดั ริองนั�ยกเทศีมนัตรีิ เลข�นุัก�รินั�ยกเทศีมนัตรีิ ที�ปรึิกษ�นั�ยกเทศีมนัตรีิ ริองนั�ยกเม่องพััทย� เลข�นุัก�รินั�ยก 
เม่องพััทย� ผู้้้ช่วยเลข�นุัก�รินั�ยกเม่องพััทย� ปริะธ�นัที�ปรึิกษ�นั�ยกเม่องพััทย� ที�ปรึิกษ�นั�ยกเม่องพััทย� ริองนั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัตำ�บล  
เลข�นุัก�รินั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัตำ�บล และให้ค์ว�มหม�ยริวมถึิ่งตำ�แหน่ังที�กฎหม�ยกำ�หนัดัให้มีหน้ั�ที�ช่วยเหล่อผู้้้บริิห�ริท้องถิิ่�นัอ่�นัที�มีกฎหม�ย 
จัดัตั�งขึ�นั
 “สำม�ชิกสำภิ�ท้องถิิ่�นั” หม�ยค์ว�มว่� สำม�ชิกสำภิ�องค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัจังหวัดั สำม�ชิกสำภิ�เทศีบ�ล สำม�ชิกสำภิ�เม่องพััทย�สำม�ชิกสำภิ� 
องค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัตำ�บล และให้หม�ยค์ว�มริวมถึิ่งสำม�ชิกสำภิ�ท้องถิิ่�นัอ่�นัที�มีกฎหม�ยจัดัตั�งขึ�นั
14 กฎหม�ยบัญญัติเกี�ยวกับก�ริเป็นัผู้้้มีส่ำวนัได้ัเสีำยโดัยตริงหร่ิอโดัยอ้อมต�มกฎหม�ยว่�ด้ัวยก�ริจัดัตั�งองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัแต่ละปริะเภิท ดัังนีั�
 1. กริณีองค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัจังหวัดั ด้ัริ�ยละเอียดัที� ม�ตริ� 9 ม�ตริ� 11 (5) ม�ตริ� 35/1 (3) และม�ตริ� 44/3 แห่งพัริะริ�ชบัญญัติ 
องค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัจังหวัดั พั.ศี. 2540 และที�แก้ไขเพิั�มเติม
 2. กริณีเทศีบ�ล ด้ัริ�ยละเอียดัที� ม�ตริ� 15 ม�ตริ� 18 ทวิ และม�ตริ� 48 จตุทศี (3) แห่งพัริะริ�ชบัญญัติเทศีบ�ล พุัทธศัีกริ�ช 2496 
และที�แก้ไขเพิั�มเติม
 3. กริณีองค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัตำ�บล ด้ัริ�ยละเอียดัที� ม�ตริ� 9 ม�ตริ� 12 (4) ม�ตริ� 24 ม�ตริ� 47 ทวิ ม�ตริ� 47 ตรีิ ม�ตริ� 58/1 
และม�ตริ� 64/2 แห่งพัริะริ�ชบัญญัติสำภิ�ต�บลและองค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัตำ�บล พั.ศี. 2537 และที�แก้ไขเพิั�มเติม
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 2. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัมีแนัวท�ง 
ก�ริปฏิิบัติ และแจ้งข้อพึังริะวังต่�ง ๆ  เพ่ั�อสำร้ิ�ง 
ค์ว�มตริะหนัักให้แก่บุค์ล�กริเกี�ยวกับหลักเกณฑ์์ 
ก�ริให้หร่ิอรัิบของขวัญ และรัิบทรัิพัย์สิำนัหร่ิอ 
ปริะโยชน์ัอ่�นัใดัอันัอ�จค์ำ�นัวณเป็นัเงินัได้ั 
จ�กบุค์ค์ลที�ให้กันัในัโอก�สำเทศีก�ลหร่ิอ 
วันัสำำ� คั์ญ โอก�สำก�ริแสำดังค์ว�มยินัดีั  
ก�ริแสำดังค์ว�มขอบคุ์ณ ก�ริต้อนัรัิบ ก�ริแสำดัง 
ค์ว�มเสีำยใจ หร่ิอก�ริให้ต�มม�ริย�ทที�ถ่ิ่อ 
ปฏิิบัติกันัในัสัำงค์ม เช่นั ก�ริรัิบทรัิพัย์สิำนัหร่ิอ 
ปริะโยชน์ัอ่�นัใดัอันัอ�จค์ำ�นัวณเป็นัเงินัได้ั 
ที�ต้องรัิบไว้เพ่ั�อรัิกษ�ไมตรีิ มิตริภิ�พั หร่ิอ 
ค์ว�มสัำมพัันัธ์อันัดีัริะหว่�งบุค์ค์ลและไม่เป็นัไป
ต�มหลักเกณฑ์์หร่ิอมีริ�ค์�หร่ิอม้ลค่์�ม�กกว่� 
3,000 บ�ท ต้องริ�ยง�นัก�ริรัิบทรัิพัย์สำินั 
หร่ิอปริะโยชน์ัอ่�นัใดัดัังกล่�วต่อหัวหน้ั� 
ส่ำวนัริ�ชก�ริหร่ิอผู้้้มีอำ�นั�จแต่งตั�งถิ่อดัถิ่อนั15 

หร่ิอเสำริิมสำร้ิ�งให้บุค์ล�กริเกิดัทัศีนัค์ติในัก�ริ 
ปริะหยัดัแก่ปริะช�ชนัทั�วไปในัก�ริแสำดัง 
ค์ว�มยินัดีั ก�ริแสำดังค์ว�มปริ�ริถิ่นั�ดีั ก�ริแสำดัง 
ก�ริต้อนัรัิบ หร่ิอก�ริแสำดังค์ว�มเสีำยใจ 
ในัโอก�สำต่�ง ๆ ต�มปกติปริะเพัณีนิัยม  
ให้เจ้�หน้ั�ที�ของรัิฐพัย�ย�มใช้วธีิก�ริแสำดังออก  
โดัยใช้บัตริอวยพัริ ก�ริลงนั�มในัสำมุดัอวยพัริ  
หร่ิอใช้บัตริแสำดังค์ว�มเสำียใจแทนัก�ริให้ 
ของขวัญ16

 2. ผู้้้บริิห�ริและบุค์ล�กริขององค์์กริ
ปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัเรีิยกรัิบเงินั หร่ิอยอมรัิบ
เงินั ทรัิพัย์สิำนั หร่ิอผู้ลปริะโยชน์ัอ่�นัใดัอันัอ�จ 
ค์ำ�นัวณเป็นัเงินัได้ั โดัยมีเจตนั�ที�จะแลก 
กับก�ริอำ�นัวยค์ว�มสำะดัวก/ปฏิิบัติง�นั/ 
ปริะโยชน์ัอ่�นั ๆ  เช่นั ก�ริเรีิยกรัิบส่ำวนัแบ่งจ�ก 
เงินัโบนััสำ17 ก�ริรัิบทรัิพัย์สิำนัหร่ิอปริะโยชน์ัอ่�นัใดั 
จ�กผู้้้รัิบจ้�ง18 ริวมทั�งก�ริละเลยต่อก�ริ 
ปฏิิบัติให้ถ้ิ่กต้องต�มหลักเกณฑ์์ก�ริให้หร่ิอรัิบ
ของขวัญ และก�ริรัิบทรัิพัย์สิำนัหร่ิอปริะโยชน์ั
อ่�นัใดัของเจ้�หน้ั�ที�ของรัิฐ 

Do’s Don’ts

15 ข้อ 7 แห่งปริะก�ศีค์ณะกริริมก�ริป้องกันัและปริ�บปริ�มก�ริทุจริิตแห่งช�ติ เร่ิ�อง หลักเกณฑ์์ก�ริรัิบทรัิพัย์สิำนัหร่ิอปริะโยชน์ัอ่�นัใดั  
โดัยธริริมจริริย�ของเจ้�พันัักง�นัของรัิฐ พั.ศี. 2563
16  ข้อ 12 แห่งริะเบียบสำ�นัักนั�ยกรัิฐมนัตรีิว่�ด้ัวยก�ริให้หร่ิอก�ริรัิบของขวัญของเจ้�หน้ั�ที�ของรัิฐ พั.ศี. 2544
17 ด้ัริ�ยละเอียดัค์ดีัเพิั�มเติมได้ัที� อ้�งถึิ่งในั สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช., ค่้์ม่อก�ริป้องกันัก�ริกริะทำ�ค์ว�มผิู้ดัเกี�ยวกับก�ริขัดักันัริะหว่�งปริะโยชน์ั
ส่ำวนับุค์ค์ลกับปริะโยชน์ัส่ำวนัริวม ต�มม�ตริ� 128, 2563, หน้ั� 68
18 ด้ัริ�ยละเอียดัค์ดีัเพิั�มเติมได้ัที� อ้�งถึิ่งในั เร่ิ�องเดีัยวกันั, 2563, หน้ั� 66

36 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น
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 3. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัจัดัทำ�ค่้์ม่อ/ 
แนัวท�งก�ริปฏิิบัติเกี�ยวกับก�ริใช้ทรัิพัย์สิำนั 
ของริ�ชก�ริ ริวมทั�งกำ�หนัดักลไกในัก�ริตดิัต�ม 
ตริวจสำอบ ก�ริดัำ�เนิันัก�ริต�มแนัวท�งปฏิิบัต/ิ 
ริะเบียบของก�ริใช้และก�ริย่มทรัิพัย์สิำนัของ 
ริ�ชก�ริอย่�งเค์ริ่งค์รัิดั ว�งริะบบก�ริจัดัทำ� 
ทะเบียนัก�ริเบิกใช้ทรัิพัย์สิำนั ทะเบียนัก�ริย่ม
ทรัิพัย์สิำนัของริ�ชก�ริอย่�งเป็นัริะบบ และ 
ง่�ยต่อก�ริตริวจสำอบ

 3. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัข�ดัก�ริกำ�กับ 
ติดัต�มตริวจสำอบก�ริใช้ทรัิพัย์สิำนัของริ�ชก�ริ  
และไม่มีก�ริดัำ�เนิันัก�ริค์วบค์ุมทะเบียนัพััสำดุั 
ค์รุิภัิณฑ์์ และเก็บรัิกษ�พััสำดุัค์รุิภัิณฑ์์ให้เรีิยบร้ิอย 
ไม่มีก�ริจัดัทำ�ริ�ยง�นั ก�ริตริวจพััสำดุัปริะจำ�ปี 
โดัยเปิดัเผู้ย อันัส่ำงผู้ลใหมี้ก�ริใช้เวล� ทริพััยสิ์ำนั  
หร่ิองบปริะม�ณของท�งริ�ชก�ริ เพ่ั�อปริะโยชน์ั 
ส่ำวนัตนั ญ�ติมิตริ หร่ิอพัวกพ้ัอง เช่นั มีก�รินัำ� 
ริถิ่ยนัต์ส่ำวนักล�งไปใช้เป็นัริถิ่ส่ำวนัตัว ก�รินัำ� 
เค์ร่ิ�องม่อและอุปกริณ์ต่�ง ๆ  กลับไปใช้ส่ำวนัตัว  
โดัยไม่ ไ ด้ั เ ป็นัก�ริใช้ เ พ่ั�อปริะโยชนั์ของ 
ท�งริ�ชก�ริ

Do’s Don’ts
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 องค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัตำ�บลเวียงต�ล อำ�เภิอห้�งฉัตริ จังหวัดัลำ�ป�ง ให้ค์ว�มสำำ�คั์ญในัก�ริ 
พััฒนั�บุค์ล�กริ โดัยดัำ�เนิันัโค์ริงก�ริอบริมให้ค์ว�มร้้ิส่ำงเสำริิมคุ์ณธริริมจริิยธริริมอย่�งต่อเน่ั�องทุกปี ได้ัแก่ 
 1. โค์ริงก�ริเวียงต�ลโปร่ิงใสำ หัวใจคุ์ณธริริม (ทำ�ดีั ทำ�ได้ัด้ัวยใจเริ�) ได้ัแก่ 1) อบริม 
เชิงปฏิิบัติก�ริ “เว่ยงติาลใสำสำะอาดั ปราศจัากค์อร์รัปชัน” กลุ่มเป้�หม�ยข้�ริ�ชก�ริปริะจำ�และก�ริเม่อง  
เน้ันัสำริ�้งสำำ�นักึก�ริทำ�ดีัเพ่ั�อองค์์กริ 2) อบริมใหค้์ว�มริ้ ้“พัลเม่องค์ณุธริริมนัำ�ชีวิต”กลุ่มเป�้หม�ยผู้้้นัำ�ชุมชนั 
และปริะช�ชนั เน้ันัให้ค์ว�มร้้ิจริิยธริริมพ่ั�นัฐ�นัท�งสัำงค์ม และ 3) อบริมเชิงปฏิิบัติก�ริเด็ักดีัสำร้ิ�งได้ั  
(ค์ว�มริ้ค่้้์คุ์ณธริริม) กลุ่มเป�้หม�ยเดัก็และเย�วชนั ส่ำงเสำริิมใหก้ล้�คิ์ดักล�้ทำ� กล้�แสำดังออกในัเชิงสำร้ิ�งสำริริค์์
 2. โค์ริงก�ริ “เว่ยงติาลม่ธรรมะ ชนะค์อร์รปัชัน” ส่ำงเสำริิมค์ว�มร้้ิในัก�ริปฏิิบัติง�นัต�มหลัก  
ธริริม�ภิิบ�ล ป้องกันัก�ริทุจริิต ป้องกันัก�ริมีผู้ลปริะโยชน์ัทับซ้อนั ริวมทั�งเปิดัโอก�สำให้บุค์ล�กริเสำนัอ 
ค์ว�มคิ์ดัเห็นัเพ่ั�อเสำนัอแนัวท�งสำร้ิ�งค์ว�มโปร่ิงใสำในัองค์์กริ
 3. โค์ริงก�ริอบริมเชิงปฏิิบัติก�ริเสำริิมสำร้ิ�งศัีกยภิ�พัก�ริทำ�ง�นัเป็นัทีมและส่้ำค์ว�มเป็นัเลิศี  
สำร้ิ�งมนุัษยสัำมพัันัธ์ที�ดีัภิ�ยในัองค์์กริ ริวมทั�งกลยุทธ์ก�ริบริิก�ริที�เป็นัเลิศี ทัศีนัค์ติที�ดีัต่อก�ริบริิก�ริปริะช�ชนั
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�นให้ค์วามสำำาคั์ญในการ 
ขั้บเค์ล่�อนธรรมาภิิบาลติามหลักคุ์ณธรรม โดัยปลูกฝั่งจิัติสำำานึกด้ัานคุ์ณธรรมจัริยธรรมให้กับบุค์ลากร 
และประชาชนในพ่ิ�นท่�อย่างสำมำ�าเสำมอ

19  สำถิ่�บันัพัริะปกเกล้� (2561), ริ�งวัลพัริะปกเกล้�’61, หน้ั� 276 – 277.

กรุณ่ศึึกษ�ท่�คำวรุปฏิิบัติิ & กรุณ่ศึึกษ�ท่�ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Case Study
D o ’ s  &  D o n ’ t s หลักคุำณธรุรุม

กรุณ่ศึึกษ�ท่�คำวรุปฏิิบัติิคุำณธรุรุม Case Study Do’s 

โค์รงการ “เว่ยงติาลม่ธรรมะ ชนะค์อร์รัปชัน”19กรณ่ศึกษาท่� 1

38 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



 องค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บลดัอนัแก้ว อำ�เภิอแม่ริิม จังหวัดัเชียงใหม่ มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริ 
ท้องถิิ่�นัร้ิปแบบใหม่ ด้ัวยก�ริสำร้ิ�งค์นัให้มีคุ์ณภิ�พั มีอัตลักษณ์ของดัอนัแก้ว โดัยอ�ศัียกลไกหลักส้ำตริก�ริ 
พััฒนั�ค์นัในัโริงเรีิยนัธริริม�ภิิบ�ลในัสำ�มหมวดัวิช�หลัก ค่์อ หมวดัวิช�ก�ริ หมวดัวิช�ชีวิต และหมวดัวิช� 
ชุมชนั หลอ่หลอมบคุ์ล�กริและค์นัในัพ่ั�นัที�ให้มีคุ์ณลักษณะ “ไม่ทุจัริติ จิัติอาสำา กล้านำา ทำาสิำ�งใหม่” กล่�วค่์อ  
“ไม่ทุจริิต” ค่์อ คิ์ดัดีั คิ์ดัชอบ ไม่เรีิยกรัิบผู้ลปริะโยชน์ั ซ่�อตริง โปร่ิงใสำ “จิัติอาสำา” ค่์อ เสีำยสำละ อ�สำ�ทำ�ง�นั 
ที�นัอกเหน่ัอจ�กง�นัปริะจำ�เพ่ั�อง�นัส่ำวนัริวม “กล้านำา” ค่์อกล้�แสำดังค์ว�มค์ดิัเห็นั กล้�ตัดัสิำนัใจ กล้�ลงม่อทำ�  
กล้�รัิบผิู้ดัชอบ “ทำาสิำ�งใหม่” ค่์อ คิ์ดัสำร้ิ�งสำริริค์์ สำร้ิ�งก�ริเปลี�ยนัแปลงง�นัข้อม้ล บริิห�ริแผู้นัง�นั  
งบปริะม�ณ นัอกจ�กนีั�ยงัมีก�ริสำร้ิ�งริะบบบริิก�ริสำ�ธ�ริณะใหม่ที�มีค์ว�มเป็นัม่ออ�ชีพั และสำร้ิ�งค์ว�มเป็นั 
หุ้นัส่ำวนัในัก�ริพััฒนั�แก่บุค์ล�กริ ริวมทั�งมีก�ริสำร้ิ�งพัลวัตริของนัวัตกริริมก�ริบริิก�ริสำ�ธ�ริณะที�ทันัต่อ 
ก�ริเปลี�ยนัแปลงและค์ริอบค์ลุมภิ�ริกิจท้องถิิ่�นัทุกด้ั�นัในัลักษณะ “1 กองงาน 1 นวัติกรรม”
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�นให้ค์วามสำำาคั์ญในการ 
ขั้บเค์ล่�อนธรรมาภิิบาลติามหลักคุ์ณธรรม โดัยพัิฒินาบุค์ลากรและประชาชนในพ่ิ�นท่�ให้ม่คุ์ณธรรม 
จัริยธรรม ม่จิัติสำำานึกค์วามรับผิู้ดัชอบในการปฏิิบัติิหน้าท่� มุ่งผู้ลประโยชน์ส่ำวนร่วมมากกว่าส่ำวนติน

20 มห�วิทย�ลัยสุำโขทัยธริริม�ธิริ�ช (2561). ต้นัแบบแห่งค์ว�มสำำ�เร็ิจองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัที�มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดีั ปี 2561,  
หน้ั� 42 – 55. ได้ัรัิบริ�งวัลองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัที�มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดีั ปีงบปริะม�ณ พั.ศี. 2561 ปริะเภิทโดัดัเด่ันั 
องค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัตำ�บล ริ�งวัลที� 1

โค์รงการ Donkaew DNA (ค์นสำายพัินธ์ุดัอนแก้ว)20กรณ่ศึกษาท่� 2

กรุณ่ศึึกษ�ท่�คำวรุปฏิิบัติิคุำณธรุรุม Case Study Do’s 
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 เจ้�ของที�ดิันัริ�ยหนึั�ง จะข�ยที�ดิันัใหแ้ก่ล้กเขยของนั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริสำว่นัตำ�บล ในัริ�ค์�  
220,000 บ�ท ล้กเขยของนั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัตำ�บล จึงได้ัปลอมล�ยม่อช่�อของเจ้�ของที�ดิันัริ�ยนัั�นั 
ในัใบเสำนัอริ�ค์�ข�ยที�ดิันัเป็นัเงินั 594,000 บ�ท เพ่ั�อนัำ�ไปย่�นัต่อองค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัตำ�บล จ�กนัั�นันั�ยก 
องค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัตำ�บลได้ัใช้อำ�นั�จอนุัมัติจัดัซ่�อที�ดิันัดัังกล่�วในัริ�ค์�ส้ำงกว่�ที�เจ้�ของที�ดิันัริ�ยนัั�นั 
ต้องก�ริจะข�ย และนัำ�เงินัส่ำวนัต่�งไปเป็นัปริะโยชน์ัแก่ล้กเขยของตนั
 ศี�ลฎกี�พิัพั�กษ�ว�่ ก�ริกริะทำ�ของนั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริสำว่นัตำ�บล เป็นัก�ริเอ่�อปริะโยชนั์ 
แก่ล้กเขยของตนัและแสำวงปริะโยชนัโ์ดัยมิชอบ ทำ�ให้ริ�ชก�ริไดัรั้ิบค์ว�มเสำยีห�ยต้องซ่�อที�ดิันัในัริ�ค์�ส้ำงกว่� 
ที�ค์วริจะเป็นั จึงมีค์ว�มผิู้ดัฐ�นัเจ้�พันัักง�นัมีหน้ั�ที�ซ่�อทรัิพัย์ใช้อำ�นั�จในัตำ�แหน่ังโดัยทุจริิต อันัเป็นัก�ริ 
เสีำยห�ยแก่รัิฐต�มปริะมวลกฎหม�ยอ�ญ� ลงโทษจำ�คุ์ก 3 ปี 9 เด่ัอนั
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถึิ่ง การบริหารงานและปฏิิบัติิหน้าท่�โดัยไม่ยึดัหลัก 
คุ์ณธรรม ข้าดัจิัติสำำานึกข้องการม่คุ์ณธรรม ฝ่่าฝื่นประมวลจัริยธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่ำวนตินเป็นท่�ตัิ�ง

21 ค์ำ�พิัพั�กษ�ศี�ลฎีก�ที� 565/2558

อนุมัติิจััดัซ่ึ่�อท่�ดิันราค์าสูำงกว่าราค์าท่�ข้ายจัริง เพ่ิ�อประโยชน์พิวกพ้ิอง21กรณ่ศึกษาท่� 1

คุำณธรุรุม กรุณ่ศึึกษ�ท่�ไม่คำวรุปฏิิบัติิ Case Study Don’ts 

40 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



 นั�ยกเทศีมนัตรีิได้ัอนุัมัติจัดัจ้�งโดัยวิธีพิัเศีษให้พัริริค์พัวกของตนัไปดัำ�เนิันัก�ริกำ�จัดัขยะ 
ในัเขตพ่ั�นัที�รัิบผิู้ดัชอบของเทศีบ�ล ด้ัวยก�ริทำ�สัำญญ�จ้�งบุค์ค์ลหนึั�งที�ร้้ิจักกันัเพั่�อเป็นัผู้้้รัิบจ้�งกำ�จัดัขยะ 
ในัริ�ค์�จ้�งเหม�เป็นัเงินั 120,000 บ�ท ทั�ง ๆ ที�บุค์ค์ลนัั�นั เป็นัช่�งตัดัผู้มไม่มีที�ดิันัสำำ�หรัิบใช้เป็นัที�ทิ�งขยะ  
และไม่มีเค์ร่ิ�องม่อในัก�ริกำ�จัดัขยะ โดัยนั�ยกเทศีมนัตรีิได้ัสัำ�งก�ริให้พันัักง�นัและริถิ่ของเทศีบ�ล 
ไปขุดัตักดิันัและนัำ�ขยะไปฝ่ังกลบในัที�ดิันัของบิดั�ของตนั แล้วเบิกจ่�ยค่์�จ้�งกำ�จัดัขยะม�เป็นัปริะโยชนั์ 
ของนั�ยกเทศีมนัตริีเอง ศี�ลฎีก�พิัพั�กษ�ว่� นั�ยกเทศีมนัตริีปฏิิบัติหน้ั�ที�โดัยทุจริิต มีค์ว�มผู้ิดั 
ต�มปริะมวลกฎหม�ยอ�ญ� ลงโทษจำ�คุ์ก 6 ปี
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถึิ่ง การบริหารงานและปฏิิบัติิหน้าท่�โดัยไม่ยึดัหลัก
คุ์ณธรรม ดัำาเนินการจััดัจ้ัางให้แก่พิวกพ้ิองเพ่ิ�อเอ่�อประโยชน์ให้แก่ตินเอง

22 ค์ำ�พิัพั�กษ�ศี�ลฎีก�ที� 2183/2558
23 ค์ำ�พิัพั�กษ�ศี�ลฎีก�ที� 7322/2558

 อนุมัติิจััดัจ้ัางให้พิวกพ้ิองเป็นคู่์สัำญญากับเทศบาลเพ่ิ�อประโยชน์ข้องติน22

ใช้อำานาจับาติรใหญ่ ไม่ม่ธรรมาภิิบาลในจิัติใจั23

กรณ่ศึกษาท่� 2

กรณ่ศึกษาท่� 3

 ปลัดั อบต. และรัิกษ�ก�ริหัวหน้ั�สำำ�นัักง�นัปลัดัฯ มีสำ�เหตุโกริธเค่์องส่ำวนัตัวกับริองปลัดั  
อบต. อย้่ก่อนัแล้ว ต่อม�ริองปลัดั อบต. เสำนัอขออนุัญ�ตไปอบริมต่อนั�ยก อบต. โดัยไม่ผู่้�นัปลัดั อบต.  
หลังจ�กริองปลัดั อบต. อบริมเสำร็ิจสิำ�นั ได้ัเสำนัอบันัทึกข้อค์ว�มขอส่ำงเอกสำ�ริฎีก�เบิกจ่�ยเงินัต�มริะเบียบ 
เพ่ั�อเบิกค่์�ลงทะเบียนั แต่ปลัดั อบต. กลับเขียนัในับันัทึกข้อค์ว�มดัังกล่�วของริองปลัดั อบต. ด้ัวยข้อค์ว�ม 
ที�ไม่เหม�ะสำม และไม่พิัจ�ริณ�เบิกเงินัให้ 
 ศี�ลฎีก�พิัพั�กษ�ว�่ ก�ริที�ปลัดั อบต. ไม่ตริวจและอนุัมัติฎีก�ซึ�งเป็นัก�ริในัหนั�้ที� ก่อให้เกิดั 
ค์ว�มเสีำยห�ยแก่ริองปลัดั อบต. และท�งริ�ชก�ริ ริวมทั�งใช้ถ้ิ่อยค์ำ�ที�ไม่เหม�ะสำมกับล้กน้ัองเป็นัก�ริใช้ 
อำ�นั�จบ�ตริใหญ่ มัวเม�ในัอำ�นั�จ อย้ภ่ิ�ยใต้โทสำะจริิต ไม่มีธริริม�ภิิบ�ลในัจิตใจ เป็นัค์ว�มผิู้ดัต�มปริะมวล 
กฎหม�ยอ�ญ� ลงโทษจำ�คุ์ก 1 ปี โดัยริอลงอ�ญ�ไว้ 2 ปี ปรัิบ 5,000 บ�ท
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถึิ่ง การปฏิิบัติิหน้าท่�โดัยไม่ยึดัหลักคุ์ณธรรม  ใช้ดุัลพิินิจั 
ด้ัวยค์วามอค์ติิ ไม่ม่คุ์ณธรรม ไม่ดัำารงตินติามประมวลจัริยธรรมและจัรรยาวิชาช่พิ 
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 “บุค์ล�กริขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัต้องมีค์ว�มซ่�อสัำตย์สุำจริิต ตริงไปตริงม� ริวมถึิ่ง 
ก�ริมีวัฒนัธริริมและค์่�นิัยมขององค์์กริที�ให้ค์ว�มสำำ�คั์ญกับก�ริเปิดัเผู้ยข้อม้ลข่�วสำ�ริและสำ่�อสำ�ริ
กับปริะช�ชนั เพ่ั�อให้ปริะช�ชนัได้ัรัิบทริ�บถึิ่งข้อม้ลต่�งๆ อย่�งสำมำ��เสำมอเป็นัปัจจุบันั และจัดัให้มี
ก�ริว�งริะบบเพั่�อให้ปริะช�ชนัและภิ�ค์สำ่วนัอ่�นัๆ ในัสำังค์ม สำ�ม�ริถิ่เข้�ถึิ่งข้อม้ลข่�วสำ�ริต่�งๆ ของ
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัไดั้โดัยง่�ย ก�ริดัำ�เนัินักิจกริริมต่�งๆ ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัพึังมี 
ค์ว�มชัดัเจนั เป็นัริะบบ เป็นัที�เข้�ใจ รัิบร้้ิ และค์�ดัก�ริณ์ได้ัของสำังค์ม ซึ�งต้องค์ำ�นึังถึิ่งค์ว�มโปริ่งใสำ  
3 ด้ั�นั ได้ัแก่ 3.1) ด้ั�นัก�ริบริิห�ริก�ริเงินั ก�ริค์ลัง และก�ริพััสำดุั 3.2) ด้ั�นัก�ริบริิห�ริง�นับุค์ค์ล และ  
3.3) ด้ั�นัก�ริจัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะ/ก�ริบริิก�ริปริะช�ชนั”

3 Transparencyหลักคำว�มโปรุ่งใส

คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 1. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัเปิดัเผู้ย 
ข้อม้ลข่�วสำ�ริด้ั�นัก�ริเงินั ก�ริค์ลัง และ 
ก�ริพััสำดุัให้ปริะช�ชนัได้ัรัิบทริ�บผู่้�นัเว็บไซต์ 
และช่องท�งต่�ง ๆ ต�มบริิบทของพ่ั�นัที� เช่นั  
แผู้นัก�ริใช้จ่�ยงบปริะม�ณปริะจำ�ปี ริ�ยง�นั 
ก�ริกำ�กับติดัต�มก�ริใช้จ่�ยงบปริะม�ณ 
ปริะจำ�ปี ริ�ยง�นัสำรุิปผู้ลก�ริใช้จ่�ยงบ
ปริะม�ณปริะจำ�ปีต�มวงริอบที�กฎหม�ย/
ริะเบียบกำ�หนัดั แผู้นัก�ริจัดัซ่�อจัดัจ้�ง 
หร่ิอจัดัห�พััสำดุั และริ�ยง�นัผู้ลก�ริจัดัซ่�อ 
จัดัจ้�งริ�ยเด่ัอนัและริ�ยปี

 1. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัจงใจ 
ปกปิดัข้อม้ล ที�เป็นัปริะโยชน์ัและมีผู้ลกริะทบ 
ต่อปริะช�ชนั หร่ิอมีก�ริเปิดัเผู้ยแต่ไม่ค์ำ�นึัง 
ว่�ปริะช�ชนัจะสำ�ม�ริถิ่เข้�ถึิ่งหร่ิอรัิบร้้ิข้อม้ล 
ข่�วสำ�รินัั�นัได้ัหร่ิอไม่ เช่นั มีก�ริปิดัปริะก�ศี 
ไว้ในัต้้ที�มีกริะจกล็อค์กุญแจทำ�ให้ปริะช�ชนั 
หร่ิอบุค์ค์ลทั�วไปไม่สำ�ม�ริถิ่เปิดัด้ัริ�ยละเอียดั 
ของเอกสำ�ริ หร่ิอมีก�ริเปิดัเผู้ยข้อม้ลเม่�อพ้ันั 
ริะยะเวล�ที�กำ�หนัดัไว้

Do’s Don’ts
3.1 ด��นำก�รุบริุห�รุก�รุเงินำ ก�รุคำลัง และก�รุพัสดุ

ตัิวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่�คำวรุคำำ�นึำงในำก�รุบริุห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

42 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



ตัิวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่�คำวรุคำำ�นึำงในำก�รุบริุห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

ตัิวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่�คำวรุคำำ�นึำงในำก�รุบริุห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

คำวรุปฏิิบัติิ

คำวรุปฏิิบัติิ

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 2. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัมีก�ริจัดั 
ก�ริปริะชุมที�เปิดัเผู้ย โดัยเฉพั�ะอย่�งยิ�ง 
ก�ริปริะชุมเพ่ั�อจัดัทำ�ข้อบัญญัติ/เทศีบัญญัติ
งบปริะม�ณ เพ่ั�อให้ปริะช�ชนัในัพ่ั�นัที�สำ�ม�ริถิ่ 
ติดัต�มก�ริดัำ�เนิันัง�นัได้ั เช่นั จัดัให้มีก�ริ 
ถ่ิ่�ยทอดัสำดัก�ริปริะชุมสำภิ�ท้องถิิ่�นัในัเร่ิ�อง 
งบปริะม�ณ หร่ิอเร่ิ�องที� มีผู้ลกริะทบต่อ 
ปริะช�ชนัในัพ่ั�นัที�  ผู่้�นัหอกริะจ�ยข่�ว 
เสีำยงต�มสำ�ย/วิทยุชุมชนั/เว็บไซต์/ส่ำ�อสัำงค์ม 
ออนัไลน์ั

 อ ง ค์์ ก ริ ป ก ค์ ริ อ ง ส่ำ ว นั ท้ อ ง ถิิ่� นั มี
กริะบวนัก�ริบริิห�ริง�นับุค์ค์ลที�ได้ัม�ตริฐ�นั 
โปร่ิงใสำ ตริวจสำอบได้ั ค์ริอบค์ลุมทุกปริะเด็ันั 
เช่นั ก�ริสำริริห� ก�ริย้�ย/ก�ริโอนั ก�ริเล่�อนัขั�นั/ 
ริะดัับ ก�ริฝึ่กอบริม ก�ริศึีกษ�ด้ัง�นั ทุนัก�ริ
ศึีกษ�

 2. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัไม่มีก�ริ 
แจ้งให้ปริะช�ชนัทริ�บถิ่ึงวิ ธีก�ริใช้สิำทธิ 
ก�ริเข้�ร่ิวมรัิบฟั้ง ก�ริปริะชุมสำภิ�ท้องถิิ่�นั ไม่มี 
ก�ริปริะช�สัำมพัันัธ์ข้อม้ลข่�วสำ�ริที�เกี�ยวกับ 
ก�ริปริะชุมและผู้ลก�ริดัำ�เนิันัง�นัของสำภิ�
ท้องถิิ่�นั ริวมถิ่ึงมีก�ริแก้ไขหร่ิอเขียนัริ�ยง�นั  
ก�ริปริะชุมสำภิ�ท้องถิิ่�นัอันัเป็นัเท็จโดัยไม่มี 
ก�ริปริะชุมจริิง

 องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัไม่ปริะก�ศี 
หลักเกณฑ์์ก�ริเล่�อนัขั�นั/เล่�อนัตำ�แหน่ัง/ค่์�จ้�ง 
ล่วงหน้ั� ไม่แจ้งผู้ลก�ริปริะเมินัปริะเภิทต่�ง ๆ   
ให้ผู้้้ถ้ิ่กปริะเมินั/ผู้้้เข้�รัิบก�ริคั์ดัเล่อกทริ�บ  
และไม่เปิดัเผู้ยตำ�แหน่ังและจำ�นัวนัอัตริ�ว่�ง 
เพ่ั�อให้เกิดัก�ริย้�ย/โอนัที�โปร่ิงใสำ หร่ิอถ้ิ่�ห�ก 
มีก�ริเปิดัเผู้ยก็จะปริะก�ศีให้ทริ�บในัวงจำ�กัดั 
เท่�นัั�นั

Do’s

Do’s

Don’ts

Don’ts
3.2 ด��นำก�รุบริุห�รุง�นำบุคำคำล

43สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล
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คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 อ ง ค์์ ก ริ ป ก ค์ ริ อ ง ส่ำ ว นั ท้ อ ง ถิิ่� นั
ปริะช�สำัมพัันัธ์ให้ปริะช�ชนัในัพ่ั�นัที�ได้ัรัิบ
ทริ�บถึิ่งข้อม้ลที�เกี�ยวกับก�ริจัดัทำ�บริิก�ริ
สำ�ธ�ริณะหร่ิอก�ริให้บริิก�ริต่�ง ๆ ริวมทั�ง
ปริะก�ศีเผู้ยแพัร่ิขั�นัตอนั/กริะบวนัก�ริ ริะยะ
เวล�แล้วเสำร็ิจให้ได้ัรัิบทริ�บ ริ�ยง�นัค์ว�มค่์บ
หน้ั�และผู้ลก�ริดัำ�เนิันัง�นัเป็นัริะยะ ผู่้�นัส่ำ�อ
เค์ร่ิ�องม่อปริะช�สัำมพัันัธ์ที�เหม�ะสำมกับบริิบท
ของพ่ั�นัที�

 องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัข�ดัก�ริ 
ปริะช�สัำมพัันัธ์/เผู้ยแพัร่ิข้อม้ลที�เกี�ยวข้อง 
ในัก�ริจัดัทำ�บริิก�ริสำ�ธ�ริณะและชี�แจงสิำทธิ 
ของปริะช�ชนัในัก�ริใช้บริิก�ริต่�ง ๆ  ให้รัิบทริ�บ  
หร่ิอปริะช�สัำมพัันัธแ์ต่ไม่ค์ำ�นึังถึิ่งค์ว�มสำะดัวก 
ต่อก�ริเข้�ถึิ่งข้อม้ล เช่นั ไม่มีก�ริชี�แจงสิำทธิ  
ขั�นัตอนั เอกสำ�ริ แผู้นัผัู้งแสำดังขั�นัตอนัและ
ริะยะเวล�ในัก�ริให้บริิก�ริ ก�ริอนุัมัติ อนุัญ�ต  

Do’s Don’ts
3.3 ด��นำก�รุจัำดบริุก�รุส�ธ�รุณะ/ก�รุบริุก�รุปรุะช�ชนำ

44 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



กรุณ่ศึึกษ�ท่�คำวรุปฏิิบัติิ & กรุณ่ศึึกษ�ท่�ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Case Study
D o ’ s  &  D o n ’ t s

 องค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัตำ�บลข่วงเป� อำ�เภิอจอมทอง จังหวัดัเชียงใหม่ ยึดัหลักก�ริที�ว่�ห�ก 
ปริะช�ชนัเข้�ถึิ่งข้อม้ลข่�วสำ�ริของหน่ัวยง�นัแล้ว ยอ่มเป็นัก�ริแสำดังให้เห็นัถึิ่งค์ว�มโปร่ิงใสำในัก�ริบริิห�ริง�นั  
สำร้ิ�งค์ว�มไว้ว�งใจให้เกิดัขึ�นั และทำ�ให้ปริะช�ชนัได้ัมีส่ำวนัร่ิวม จึงดัำ�เนิันัโค์ริงก�ริ “เส่ำยงไร้สำาย กระจัาย 
ค์วามรู้ คู่์ชุมชน” โดัยก�ริเปดิัเผู้ยข้อม้ลและกริะจ�ยข้อม้ลข่�วสำ�ริให้ปริะช�ชนัทริ�บ ได้ัแก่ ผู้ลก�ริดัำ�เนิันัง�นั  
ข้อม้ลก�ริเงินัก�ริค์ลังและก�ริพััสำดุั ริ�ยง�นัก�ริปริะชุมสำภิ� แจ้งก�ริปริะชุม และปริะช�สัำมพัันัธ์ข้อม้ล 
ข่�วสำ�ริอ่�นั ๆ เพ่ั�อให้ปริะช�ชนัในัพ่ั�นัที�เข้�ถึิ่งข้อม้ลข่�วสำ�ริไดั้อย่�งถ้ิ่กต้องและริวดัเร็ิว ทันัต่อเหตุก�ริณ์  
โดัยก�ริใช้ริะบบก�ริบริิห�ริจดััก�ริที�ทันัสำมยั มีก�ริแตง่ตั�งค์ณะทำ�ง�นัเพั่�อติดัต�มและปริะเมนิัผู้ล มีก�ริจัดัทำ� 
ผัู้งริ�ยก�ริและช่วงเวล�ในัก�ริให้ข้อม้ลข่�วสำ�ริที�เหม�ะสำมโดัยไม่กริะทบต่อวิถีิ่ชีวิตของปริะช�ชนั มีขั�นัตอนั 
ก�ริกริองขอ้ม้ลข่�วสำ�ริ มีแบบฟ้อร์ิมก�ริฝ่�กข่�วปริะช�สัำมพัันัธ์ เปิดัโอก�สำใหทุ้กภิ�ค์ส่ำวนัได้ัใช้และพััฒนั� 
ริะบบก�ริสำ่�อสำ�ริใหมี้คุ์ณภิ�พั เพั่�อให้สำ�ม�ริถิ่กริะจ�ยข่�วสำ�ริไดัทั้�วถึิ่งและค์ริอบค์ลมุปริะช�ชนัในัทกุพ่ั�นัที�
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�นม่ธรรมาภิิบาลติามหลัก 
ค์วามโปร่งใสำ ม่การเผู้ยแพิร่ข้้อมูลข่้าวสำารข้ององค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�นให้ประชาชนได้ัรับทราบด้ัวย 
ค์วามรวดัเร็ว ทันต่ิอเหตุิการณ์ และสำามารถิ่เข้้ามาม่ส่ำวนร่วมในการดัำาเนินกิจักรรมต่ิาง ๆ ติิดัติาม  
และติรวจัสำอบการดัำาเนินงานได้ั

24 สำถิ่�บันัพัริะปกเกล้� (2558). ริ�งวัลพัริะปกเกล้�’58, หน้ั� 86 – 89. ได้ัรัิบริ�งวัลพัริะปกเกล้� ปริะจำ�ปี 2558 ด้ั�นัค์ว�มโปร่ิงใสำ
และก�ริมีส่ำวนัร่ิวมของปริะช�ชนั

หลักคำว�มโปรุ่งใส

กรุณ่ศึึกษ�ท่�คำวรุปฏิิบัติิคำว�มโปรุ่งใส Case Study Do’s 

 โค์รงการ “เส่ำยงไร้สำาย กระจัายค์วามรู้ คู่์ชุมชน”24กรณ่ศึกษาท่� 1
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 เทศีบ�ลเม่องลำ�พ้ันั จังหวัดัลำ�พ้ันั ให้ค์ว�มสำำ�คั์ญกับก�ริสำร้ิ�งค์ว�มโปร่ิงใสำของหน่ัวยง�นั  
โดัยทำ�ให้กริะบวนัก�ริตัดัสิำนัใจของเทศีบ�ลเป็นัไปอย่�งเปิดัเผู้ย มุ่งเน้ันัก�ริสำ่�อสำ�ริข้อม้ลนัโยบ�ย 
และก�ริดัำ�เนัินัง�นัของเทศีบ�ลให้ปริะช�ชนัไดั้รัิบทริ�บ โดัยนัำ�เทค์โนัโลยีม�ใช้ในักริะบวนัก�ริเปิดัเผู้ย 
ข้อม้ลสำ�ธ�ริณะ มีช่องท�งที�ในัก�ริติดัต่อส่ำ�อสำ�ริลักษณะออนัไลนั์เพ่ั�อรัิบแจ้งข้อม้ลและก�ริตอบสำนัอง 
ต่อค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนัอย่�งทันัท่วงทีผู่้�นัเว็บไซต์ อีเมล์ ส่ำ�อสัำงค์มออนัไลน์ั และยังพััฒนั�แอปพัลิเค์ชันั 
ต่�ง ๆ ที�ตอบสำนัองต่อค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนัอย่�งทันัท่วงที เช่นั QR Code น้ัองพัอใจ, line  
ส่ำวนัง�นัต่�ง ๆ (รัิบเร่ิ�องร้ิองเรีิยนัผู่้�นัผู้้้บริิห�ริเทศีบ�ลโดัยตริง) ริวมทั�งมีก�ริเผู้ยแพัร่ิ E-book  
“คู่์ม่อประชาชน” เกี�ยวกับก�ริปฏิิบัติง�นั ขั�นัตอนัก�ริปฏิิบัติง�นั อัตริ�ค่์�ธริริมเนีัยม และริะยะเวล�ของ
ขั�นัตอนัก�ริดัำ�เนิันัง�นัที�สำ�ม�ริถิ่ดั�วน์ัโหลดัได้ั 
             นัอกจ�กนีั�ยังได้ัดัำ�เนิันัโค์ริงก�ริ “การบริหารงานบุค์ค์ลโปร่งใสำ มั�นใจัระบบคุ์ณธรรม”   
โดัยนัำ�หลักธริริม�ภิิบ�ลม�ปริะยุกต์ใช้ในัริะบบก�ริบริิห�ริง�นับุค์ค์ล ตั�งแต่ก�ริว�งแผู้นัอัตริ�กำ�ลัง  
ก�ริสำริริห� ก�ริค์ดััเล่อก ก�ริแต่งตั�ง ก�ริเล่�อนัริะดัับ ก�ริฝ่กึอบริม ก�ริปริะเมนิัผู้ลก�ริปฏิิบัติง�นั ก�ริโอนัย�้ย  
เงินัเด่ัอนัและค์่�จ้�ง ก�ริรัิกษ�วินััย และก�ริพ้ันัจ�กริ�ชก�ริ เพั่�อให้ได้ัทรัิพัย�กริบุค์ค์ลที�มีคุ์ณภิ�พั  
มีค์ว�มร้ิ้ค์ว�มสำ�ม�ริถิ่ จัดัว�งค์นัที�เหม�ะสำม เพ่ั�อให้เกิดัปริะสิำทธิภิ�พัส้ำงสุำดัในัก�ริปฏิิบัติง�นั โดัยมุ่งเน้ันั 
ก�ริเปิดัเผู้ยข้อม้ลผู่้�นัท�งเว็บไซต์ เพ่ั�อให้บุค์ล�กริและปริะช�ชนัทุกค์นัได้ัรัิบร้้ิสำถิ่�นัภิ�พัของเทศีบ�ล  
ภิ�ยใต้แนัวคิ์ดั “การบริหารทรัพิยากรบุค์ค์ลเป็นหัวใจัสำำาคั์ญในการจััดัทำาบริการสำาธารณะ และการสำร้าง
ค์วามไว้วางใจัสำาธารณะ จึังต้ิองม่ค์วามโปร่งใสำ สำามารถิ่ติรวจัสำอบได้ั และสำามารถิ่ติอบสำนองค์วาม
ต้ิองการข้องประชาชนได้ัอย่างสูำงสุำดั”
            กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�นม่ธรรมาภิิบาลติามหลัก
ค์วามโปร่งใสำ โดัยม่การเปิดัเผู้ยข้้อมูลสำาธารณะ การดัำาเนินกิจักรรมต่ิาง ๆ และการบริหารงานบุค์ค์ล
ให้ประชาชนได้ัรับทราบผู่้านส่ำ�อออนไลน์หลากหลายรูปแบบ

25 สำถิ่�บันัพัริะปกเกล้� (2563), ริ�งวัลพัริะปกเกล้�’63, หน้ั� 50 – 52. ได้ัรัิบริ�งวัลพัริะปกเกล้�ทองค์ำ� ปริะจำ�ปี 2563 ด้ั�นัค์ว�ม
โปร่ิงใสำและส่ำงเสำริิมก�ริมีส่ำวนัร่ิวมของปริะช�ชนั

 โค์รงการระบบข้้อมลูสำาธารณะโปรง่ใสำ พิร้อมก้าวไปกับเทศบาลเม่องลำาพูิน25กรณ่ศึกษาท่� 2

กรุณ่ศึึกษ�ท่�คำวรุปฏิิบัติิคำว�มโปรุ่งใส Case Study Do’s 

46 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



 นั�ยกเทศีมนัตรีิและปลัดัเทศีบ�ล อนุัมัติและดัำ�เนิันัก�ริจัดัซ่�อจัดัจ้�งโค์ริงก�ริต่�ง ๆ ของ 
เทศีบ�ล จำ�นัวนั 16 โค์ริงก�ริ โดัยไมมี่ก�ริปิดัปริะก�ศีเผู้ยแพัริไ่ว้โดัยเปิดัเผู้ย ณ ที�ทำ�ก�ริสำำ�นัักง�นัเทศีบ�ล  
และปริะช�สัำมพัันัธ์ก�ริสำอบริ�ค์�ให้ปริะช�ชนัทั�วไปทริ�บ ส่ำงผู้ลให้ผู้้้รัิบเหม�ก่อสำร้ิ�งทั�วไปไม่มีโอก�สำ 
เข้�แข่งขันัริ�ค์�อย่�งเป็นัธริริม มีเพีัยงบริิษัทรัิบเหม�ของพัริริค์พัวกนั�ยกเทศีมนัตรีิเพีัยงริ�ยเดีัยวเท่�นัั�นั 
ที�ร้้ิและย่�นัซองเสำนัอริ�ค์�
 ศี�ลฎีก�วินิัจฉัยข้อเท็จจริิงว่� นั�ยกเทศีมนัตรีิและบริิษัทรัิบเหม�กริะทำ�ค์ว�มผิู้ดัร่ิวมกันั  
โดัยมุ่งปริะโยชน์ัแก่ตนัเองและพัวกพ้ัอง ไม่ถ้ิ่กต้องต�มทำ�นัองค์ลองธริริม ทำ�ให้เกิดัค์ว�มเสีำยห�ยแก่ผู้้้อ่�นั 
และสัำงค์มโดัยส่ำวนัริวมจึงเป็นัเร่ิ�องร้ิ�ยแริง
 ศี�ลฎีก�จึงพิัพั�กษ�ว่� นั�ยกเทศีมนัตริี ปลัดัเทศีบ�ล บริิษัทรัิบเหม� และผู้้้แทนับริิษัท 
รัิบเหม� มีค์ว�มผู้ิดัต�มปริะมวลกฎหม�ยอ�ญ� และกฎหม�ยว่�ด้ัวยค์ว�มผู้ิดัเกี�ยวกับก�ริเสำนัอริ�ค์� 
ต่อหน่ัวยง�นัของริัฐ ลงโทษจำ�คุ์กนั�ยกเทศีมนัตริีและปลัดัเทศีบ�ล ค์นัละ 5 ปี ส่ำวนับริิษัทรัิบเหม�  
และผู้้้แทนับริิษัทรัิบเหม� ลงโทษฐ�นัร่ิวมกันัเป็นัผู้้้สำนัับสำนุันั ปรัิบบริิษัทรัิบเหม� จำ�นัวนั 200,000 บ�ท  
และจำ�คุ์กผู้้้แทนับริิษัทรัิบเหม� เป็นัเวล� 3 ปี 4 เด่ัอนั จำ�เลยทั�งหมดัให้ก�ริรัิบสำ�ริภิ�พั ค์งจำ�คุ์กนั�ยก 
เทศีมนัตรีิและปลัดัเทศีบ�ล ค์นัละ 2 ปี 6 เด่ัอนั จำ�คุ์กผู้้้แทนับริิษัทรัิบเหม� เป็นัเวล� 1 ปี 8 เด่ัอนั  
และปรัิบบริิษัทรัิบเหม� จำ�นัวนั 100,000 บ�ท
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถึิ่ง การบริหารงานและปฏิิบัติิหน้าท่�โดัยไม่ค์ำานึงถึิ่ง 
หลักค์วามโปร่งใสำ ไม่ให้ค์วามสำำาคั์ญในการเปิดัเผู้ยข้้อมูลข่้าวสำารในการดัำาเนินการจััดัซ่ึ่�อจััดัจ้ัางให้ 
เป็นไปติามกฎหมาย ข้าดัค์วามโปร่งใสำ เอ่�อประโยชน์ต่ิอตินเองและพิวกพ้ิอง

26 ค์ำ�พิัพั�กษ�ศี�ลฎีก�ที� 10237/2558
27 ค์ำ�พิัพั�กษ�ศี�ลฎีก�ที� 2418/2526

ไม่ม่การปิดัประกาศเผู้ยแพิร่การสำอบราค์าโดัยเปิดัเผู้ย26

ออกประกาศเพิิ�มเติิมคุ์ณวุฒิิข้องผูู้้สำมัค์รสำอบ ไม่โปร่งใสำ27

กรณ่ศึกษาท่� 1

กรณ่ศึกษาท่� 2

 นั�ยกเทศีมนัตรีิและปลัดัเทศีบ�ล ร่ิวมกันัออกปริะก�ศีเพิั�มเติมคุ์ณวุฒิของผู้้้สำมัค์ริ 
สำอบแข่งขันัเพ่ั�อบริริจุเป็นัพันัักง�นัเทศีบ�ลภิ�ยหลังเวล�ปิดัรัิบสำมัค์ริ เพ่ั�อเอ่�อปริะโยชน์ัให้ผู้้้สำมัค์ริสำอบ 
ริ�ยหนึั�งที�มีวุฒิไม่ตริงต�มที�กำ�หนัดัในัปริะก�ศีเดิัม เม่�อผู้้้สำมัค์ริสำอบริ�ยดัังกล่�วสำอบได้ัและได้ัรัิบ 
ก�ริบริริจุแต่งตั�งแล้ว ย่อมทำ�ให้ผู้้้ที�สำอบไดั้ริ�ยอ่�นัไดั้รัิบค์ว�มเสำียห�ย ก�ริกริะทำ�ของนั�ยกเทศีมนัตริี  
และปลดััเทศีบ�ลดัังกล�่ว เป็นัก�ริปฏิิบัติหน้ั�ที�โดัยมิชอบต�มปริะมวลกฎหม�ยอ�ญ� ศี�ลฎกี�จึงพิัพั�กษ� 
ให้ลงโทษจำ�คุ์กค์นัละ 1 ปี แต่ให้ริอก�ริลงโทษไว้ค์นัละ 1 ปี
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถึิ่ง การบริหารงานและปฏิิบัติิหน้าท่�โดัยไม่ค์ำานึงถึิ่ง 
หลักค์วามโปร่งใสำในกระบวนการสำรรหาค์ัดัเล่อกบุค์ลากร ดัำาเนินการไม่เป็นไปติามกฎหมาย 
และระเบ่ยบ

คำว�มโปรุ่งใส กรุณ่ศึึกษ�ท่�ไม่คำวรุปฏิิบัติิ Case Study Don’ts 

47สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล



 นั�ยกเทศีมนัตรีิมีค์ำ�สัำ�งไม่เล่�อนัขั�นัเงินัเด่ัอนัริองปลัดัเทศีบ�ล โดัยก�ริพิัจ�ริณ�เล่�อนัขั�นั 
เงินัเด่ัอนันัั�นัไม่มีก�ริปริะก�ศีหลักเกณฑ์์และวิธีก�ริปริะเมินัผู้ลก�ริปฏิิบัติง�นั ไม่แจ้งผู้ลก�ริปริะเมินั 
ให้ทริ�บเป็นัริ�ยบุค์ค์ล ไม่เปิดัโอก�สำให้ริองปลัดัเทศีบ�ลได้ัเข้�พับในัทันัทีที�ทริ�บผู้ลก�ริพิัจ�ริณ� ก่อนัมี 
ค์ำ�สัำ�งไม่เล่�อนัขั�นัเงินัเด่ัอนั และไมไ่ด้ัมีก�ริจัดัทำ�ข้อตกลงในัก�ริปฏิิบัติง�นัเพ่ั�อใช้ปริะกอบผู้ลก�ริปฏิิบัติง�นั 
ต�มหลักเกณฑ์์และวิธีก�ริที�กำ�หนัดัไว้ โดัยได้ัมีก�รินัำ�ผู้ลก�ริปฏิิบัติง�นัที�ผู่้�นัพ้ันัไปในัริอบก่อนัของ 
ริองปลัดัเทศีบ�ลม�ปริะกอบก�ริพิัจ�ริณ�ปริะเมินัผู้ลก�ริปฏิิบัติง�นัในัริอบนีั�ด้ัวย  ก�ริดัำ�เนิันัก�ริดัังกล่�ว
ของนั�ยกเทศีมนัตรีิเป็นัก�ริดัำ�เนิันัก�ริที�ไม่โปร่ิงใสำและไม่เป็นัธริริมต่อผู้้้ถ้ิ่กปริะเมินัผู้ลก�ริปฏิิบัติง�นั
 ศี�ลปกค์ริองส้ำงสุำดัจึงมีค์ำ�พิัพั�กษ� ให้เพิักถิ่อนัค์ำ�สัำ�งไม่เล่�อนัขั�นัเงินัเด่ัอนัเฉพั�ะในัสำ่วนั 
ที�เกี�ยวกับก�ริเล่�อนัขั�นัเงินัเด่ัอนัของริองปลัดัเทศีบ�ลให้มีผู้ลย้อนัหลังไปถึิ่งวันัออกค์ำ�สัำ�ง โดัยให้นั�ยก 
เทศีมนัตรีิดัำ�เนิันัก�ริพิัจ�ริณ�เล่�อนัขั�นัเงินัเด่ัอนัและมีค์ำ�สัำ�งใหม่โดัยไม่ให้นัำ�เหตุผู้ลในัก�ริปริะเมินัค์รัิ�งที� 
ผู่้�นัพ้ันัไปในัริอบก่อนัม�ใช้ปริะกอบก�ริพิัจ�ริณ�และให้ดัำ�เนิันัก�ริให้แล้วเสำร็ิจภิ�ยในัสำ�มสิำบวันั 
นัับแต่วันัที�มีค์ำ�พิัพั�กษ�
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถึิ่ง การบริหารงานและปฏิิบัติิหน้าท่�โดัยไม่ค์ำานึงถึิ่ง 
หลักค์วามโปร่งใสำในการบริหารงานบุค์ค์ล โดัยไม่เปิดัเผู้ยหลักเกณฑ์์และผู้ลการประเมิน รวมทั�งประเมิน 
ผู้ลติามอำาเภิอใจั ไม่ค์ำานึงถึิ่งข้้อเท็จัจัริง

28 ค์ำ�พิัพั�กษ�ศี�ลปกค์ริองส้ำงสุำดัที� อ.481/2555

ประเมินผู้ลการปฏิิบัติิงานไม่โปร่งใสำและไม่เป็นธรรม28กรณ่ศึกษาท่� 3

คำว�มโปรุ่งใส กรุณ่ศึึกษ�ท่�ไม่คำวรุปฏิิบัติิ Case Study Don’ts 
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 ก�ริปฏิิบัติง�นัขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัพึังต้องยึดัหลักก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จและ 

ก�ริมีส่ำวนัร่ิวมในัก�ริตัดัสิำนัใจ โดัยเปิดัโอก�สำให้ผู้้้ปฏิิบัติง�นั และปริะช�ชนัในัท้องถิิ่�นัได้ัรัิบร้้ิ เรีิยนัร้้ิ และร่ิวม 

แสำดังค์ว�มคิ์ดัเห็นั หร่ิอเสำนัอปัญห� และปริะเด็ันัต่�งๆ ที�จำ�เป็นัต้องได้ัรัิบก�ริแก้ไขและพััฒนั� นัอกจ�กนัั�นั 

ปริะช�ชนัยังต้องมีส่ำวนัร่ิวมในัก�ริดัำ�เนิันัก�ริ และร่ิวมตริวจสำอบก�ริปฏิิบัติง�นั ริวมถึิ่งก�ริแสำวงห�ฉันัท�มติ 

ร่ิวมกันัของปริะช�ชนัภิ�ยในัท้องถิิ่�นั โดัยมี 2 องค์์ปริะกอบย่อย ได้ัแก่ 4.1) ก�ริมีส่ำวนัร่ิวม/ก�ริพัย�ย�ม 

แสำวงห�ฉันัท�มติ และ 4.2) ก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จ

4 Participationหลักก�รุม่ส่วนำรุ่วม

	 “องค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถ่ิ่�นต้องเปิดโอกาส่ให้ประชาชนได้ม่ส่่วนร่วมในการตัดส่่นใจ	 
แส่ดงค์วามค่์ดเห็นและเส่นอปัญหาภายในท้้องถ่ิ่�นในประเด็นต่างๆ	ท่้�จำาเป็นต้องได้รับการแก้ไข้และพัฒนา	 
เพื�อให้เก่ดฉัันท้ามต่ร่วมกัน	ซึึ่�งอย่างน้อยค์วรม่ส่่วนร่วมใน	3	ด้าน	ได้แก่	
	 4.1.1)	การม่ส่่วนร่วมกำาหนดท่้ศท้าง	นโยบาย	หรือแผู้นงานข้ององค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถ่ิ่�น
	 4.1.2)	การม่ส่่วนร่วมในการบร่หารงานและการจัดท้ำาบร่การส่าธารณะ	
	 4.1.3)	การม่ส่่วนร่วมในการตรวจส่อบ	ต่ดตาม	และประเม่นผู้ล”

องค์ำปรุะกอบย่อย 4.1 ก�รุม่ส่วนำรุ่วม / ก�รุพย�ย�มแสวงห�ฉัันำท�มติิ

49สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล



ตัิวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่�คำวรุคำำ�นึำงในำก�รุบริุห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

4.1.1 การม่ส่ำวนร่วมกำาหนดัทิศทาง นโยบาย หร่อแผู้นงานข้ององค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น

คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 1. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัส่ำงเสำริิม 
และเปิดัโอก�สำให้ปริะช�ชนัสำ�ม�ริถิ่แสำดัง 
ค์ว�มคิ์ดัเห็นั หร่ิอเข้�ร่ิวมปริะชุมปริะช�ค์ม
เพ่ั�อกำ�หนัดัทิศีท�ง นัโยบ�ย หร่ิอแผู้นัพััฒนั� 
ท้องถิิ่�นัด้ัวยค์ว�มสำมัค์ริใจ ต�มวันัเวล�และ 
สำถิ่�นัที�ที�เหม�ะสำม สำอดัค์ล้องกับวิถีิ่ชุมชนั  
ไม่ชี�นัำ� ค์ริอบค์ลุมต�มสัำดัส่ำวนัทุกพ่ั�นัที�29

 2. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นันัำ�ผู้ล/ 
ข้อเสำนัอต่�ง ๆ จ�กก�ริปริะช�ค์ม/รัิบฟั้ง 
ค์ว�มคิ์ดัเห็นัของปริะช�ชนัไปขับเค์ล่�อนัอย�่ง 
เป็นัร้ิปธริริม ผู่้�นัก�ริจดััทำ�แผู้นัพััฒนั�ทอ้งถิิ่�นั  
ข้อบัญญัติ/เทศีบัญญัติงบปริะม�ณริ�ยจ่�ย

 1. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัมีก�ริ 
ชี�นัำ�หร่ิอจัดัตั�งมวลชนัโดัยเล่อกปฏิิบัติเฉพั�ะ
บ�งกลุ่ม บ�งฝ่่�ย เพ่ั�อให้กริะบวนัก�ริเป็นัไป 
ต�มหลกัเกณฑ์์เง่�อนัไข โดัยละเลยค์ว�มสำำ�ค์ญั 
ต่อก�ริริบัฟั้งค์ว�มเหน็ัและก�ริมส่ีำวนัร่ิวมของ 
ปริะช�ชนัอย่�งแท้จริิง30

 2. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัละเลย 
ไม่ดัำ�เนิันัก�ริ/ปิดักั�นัภิ�ค์ปริะช�ชนัในัก�ริ 
ชี�แจงและรัิบฟั้งค์ว�มคิ์ดัเห็นั กริณีที�จะดัำ�เนิันั 
โค์ริงก�ริที�มีผู้ลกริะทบอย่�งกว้�งขว�งในั 
ท้องถิิ่�นั31 เช่นั ก�ริสำร้ิ�งสำถิ่�นัที�กำ�จัดัขยะ  
สำร้ิ�งถิ่นันั หร่ิอคั์นักั�นันัำ�� ริวมทั�งเพิักเฉยต่อ 
ก�รินัำ�ข้อเสำนัอจ�กก�ริปริะชุมปริะช�ค์มไป 
ปฏิิบัติอย่�งเป็นัร้ิปธริริม โดัยปริ�ศีจ�กก�ริ 
ชี�แจงเหตุผู้ลให้ปริะช�ชนัในัพ่ั�นัที�ได้ัรัิบทริ�บ

Do’s Don’ts

29 อ้�งถึิ่งในั สำภิ�ขับเค์ล่�อนัก�ริปฏิิร้ิปปริะเทศี, ริ�ยง�นัของสำภิ�ขับเค์ล่�อนัก�ริปฏิิร้ิปปริะเทศีด้ั�นัก�ริปกค์ริองท้องถิิ่�นั 
เร่ิ�อง ก�ริมีส่ำวนัร่ิวมของปริะช�ชนัในัก�ริปกค์ริองท้องถิิ่�นั, 2559, หน้ั� 20-45
30 อ้�งถึิ่งในั เร่ิ�องเดีัยวกันั, หน้ั� 20-45
31 ด้ัริ�ยละเอียดัเพิั�มเติมได้ัที� ริะเบียบสำำ�นัักนั�ยกรัิฐมนัตรีิ ว่�ด้ัวยก�ริรัิบฟั้งค์ว�มคิ์ดัเห็นัของปริะช�ชนั พั.ศี. 2548

50 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



ตัิวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่�คำวรุคำำ�นึำงในำก�รุบริุห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

4.1.2 การม่ส่ำวนร่วมในการบริหาร และการจััดัทำาบริการสำาธารณะ

คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 1. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัส่ำงเสำริิม/ 
เปิดัโอก�สำให้ปริะช�ชนัที�มีคุ์ณวุฒิ/วัยวุฒิ 
เหม�ะสำม หร่ิอผู้้้มีส่ำวนัได้ัส่ำวนัเสีำยได้ัเข้�ร่ิวม 
เป็นัค์ณะกริริมก�ริ/ค์ณะทำ�ง�นัขององค์์กริ 
ปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัในัจำ�นัวนัสัำดัส่ำวนัที�มี 
ผู้ลต่อก�ริตัดัสิำนัใจในัก�ริบริิห�ริโค์ริงก�ริ/ 
กิจกริริมต่�ง ๆ32

 2. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัมีก�รินัำ� 
ค์ว�มคิ์ดัเห็นั/ข้อเสำนัอแนัะของบุค์ล�กริและ 
ปริะช�ชนัไปเป็นัแนัวท�งในัก�ริปรัิบปรุิง 
กริะบวนัก�ริทำ�ง�นัและก�ริให้บริิก�ริให้มี 
คุ์ณภิ�พัยิ�งขึ�นั

 1. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัแต่งตั�ง 
ผู้้้มีผู้ลปริะโยชน์ัทับซ้อนัหร่ิอพัวกพั้องเข้�เป็นั 
ค์ณะกริริมก�ริหร่ิอค์ณะทำ�ง�นัที�สำำ� คั์ญ  
โดัยไม่เปิดัโอก�สำให้ปริะช�ชนัผู้้้มีค์ว�มร้้ิ 
ค์ว�มสำ�ม�ริถิ่ต�มค์ว�มเหม�ะสำมเข้�ร่ิวม  
เช่นั ค์ณะกริริมก�ริเปิดัซองสำอบริ�ค์�  
ค์ณะกริริมก�ริตริวจก�ริจ้�ง ค์ณะกริริมก�ริ 
จัดัซ่�อจัดัจ้�งโดัยวิธีอิเล็กทริอนิักส์ำ

 2. ผู้้้บริิห�ริองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั 
เ พิั ก เ ฉ ย ต่ อ ก � ริ รัิ บ ฟั้ ง ค์ ว � ม คิ์ ดั เ ห็ นั / 
ข้อเสำนัอแนัะในัก�ริบริิห�ริง�นัที�ได้ัรัิบก�ริ 
สำะท้อนัจ�กบุค์ล�กริหร่ิอปริะช�ชนั หร่ิอ 
รัิบฟั้งแต่พัวกพ้ัองบุค์ค์ลใกล้ชิดั เช่นั ไม่จัดัให้มี 
แบบสำอบถิ่�มหร่ิอช่องท�งในัก�ริแสำดัง 
ค์ว�มคิ์ดัเห็นั ข้อเสำนัอแนัะ และค์ว�มพึังพัอใจ 
ต่อก�ริบริิห�ริหร่ิอบริิก�ริสำ�ธ�ริณะที�เหม�ะสำม 

Do’s Don’ts

32 อ้�งถึิ่งในั สำภิ�ขับเค์ล่�อนัก�ริปฏิิร้ิปปริะเทศี, ริ�ยง�นัของสำภิ�ขับเค์ล่�อนัก�ริปฏิิร้ิปปริะเทศีด้ั�นัก�ริปกค์ริองท้องถิิ่�นั 
เร่ิ�อง ก�ริมีส่ำวนัร่ิวมของปริะช�ชนัในัก�ริปกค์ริองท้องถิิ่�นั, 2559, หน้ั� 77

51สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล
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4.1.3 การม่ส่ำวนร่วมในการติรวจัสำอบ ติิดัติาม และประเมินผู้ล

คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 1. อง ค์์กริปกค์ริอง ส่ำวนัท้อง ถิิ่�นั มี 
ก�ริกำ�หนัดักลไกให้บุค์ล�กริมีส่ำวนัร่ิวมในัก�ริ 
ตริวจสำอบก�ริเบิกจ่�ยงบปริะม�ณในัลักษณะ
ก�ริสำอบยันัค์ว�มถ้ิ่กต้อง (Cross Check)33

 2. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นักำ�หนัดั
ให้มี / ปรัิบปรุิงปริะก�ศีสำภิ�ท้องถิิ่�นั เร่ิ�อง  
ริะเบียบว่�ด้ัวยก�ริให้ปริะช�ชนัเข้�ฟั้ง 
ก�ริปริะชุมและก�ริปรึิกษ�ของสำภิ�ท้องถิิ่�นั 
ต�มริะเบียบฯ ให้มีค์ว�มเหม�ะสำมกับบริิบท 
แต่ละพ่ั�นัที� เพ่ั�อส่ำงเสำริิม/อำ�นัวยค์ว�มสำะดัวก 
ให้ปริะช�ชนัสำ�ม�ริถิ่เข้�ร่ิวมรัิบฟั้งก�ริปริะชมุ 
สำภิ�ท้องถิิ่�นั ริวมทั�งปริะช�สัำมพัันัธ์เกี�ยวกับ 
วันัเวล�และกำ�หนัดัก�ริปริะชุมสำภิ�ท้องถิิ่�นั34

 1. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัข�ดั 
ริะบบก�ริสำอบท�นั / ตริวจสำอบที�เข้มงวดั 
ข�ดัก�ริวิเค์ริ�ะห์ค์ว�มเสีำ�ยงก�ริทุจริิต  
อันัอ�จทำ�ให้เกิดัข้อผิู้ดัพัล�ดัหร่ิอก�ริทุจริิต  
เช่นั ก�ริเบิกจ่�ยเท็จ ปลอมแปลงแก้ไขเอกสำ�ริ 
ก�ริเบิกจ่�ย

 2. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัปิดักั�นั 
ก�ริตริวจสำอบติดัต�มของปริะช�ชนัในั 
ก�ริเข้�ถึิ่งข้อม้ลก�ริปริะชุมสำภิ�ท้องถิิ่�นั เช่นั  
ไม่ให้เข้�ร่ิวมรัิบฟั้งก�ริปริะชุมสำภิ�ท้องถิิ่�นั  
หร่ิอมิได้ัมีก�ริเผู้ยแพัริร่ิ�ยง�นัก�ริปริะชมุของ 
สำภิ�ท้องถิิ่�นัผู่้�นัช่องท�งที�เหม�ะสำม หร่ิอมิได้ั 
จัดัทำ�ริะเบียบหลักเกณฑ์์ที�เหม�ะสำมเพ่ั�อให้ 
ปริะช�ชนัเข้�ร่ิวมรัิบฟั้งก�ริปริะชุมสำภิ�ท้องถิิ่�นั 

Do’s Don’ts

33 เพ่ั�อป้องกันัค์ว�มเสีำ�ยงต่อข้อผิู้ดัพัล�ดัและก�ริทุจริิต หร่ิอก�ริกริะทำ�ที�ไม่เหม�ะสำม ค์วริใช้กับง�นัที�มีลักษณะเสีำ�ยงต่อค์ว�มผิู้ดัพัล�ดั 
หร่ิอเสีำยห�ยได้ัง่�ย โดัยแยกหน้ั�ที�ก�ริอนุัมัติ ก�ริจดับันัทึก ก�ริเก็บรัิกษ� และ ก�ริสำอบท�นัออกจ�กกันั เช่นั พันัักง�นัค์นัเดีัยวไม่ค์วริ
มีหน้ั�ที�อนุัมัติก�ริจ่�ยเงินั เก็บรัิกษ�เงินั นัำ�เงินัฝ่�กธนั�ค์�ริ บันัทึกบัญชีธนั�ค์�ริ บัญชีล้กหนีั�และจัดัทำ�งบพิัส้ำจน์ัยอดัเงินัฝ่�กธนั�ค์�ริ 
ด้ัริ�ยละเอียดัได้ัที� กริมตริวจบัญชีสำหกริณ์. (28 มกริ�ค์ม 2564). ก�ริค์วบคุ์มภิ�ยในั. เข้�ถึิ่งได้ัจ�ก กริมตริวจบัญชีสำหกริณ์:
https://www.cad.go.th/download/1_3control.pdf
34 ริะเบียบกริะทริวงมห�ดัไทยว่�ด้ัวยข้อบังคั์บก�ริปริะชุมสำภิ�ท้องถิิ่�นั พั.ศี. 2547 แก้ไขเพิั�มเติม (ฉบับที� 2) พั.ศี.2554 ข้อ 117 วริริค์สีำ�

52 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



	 “การปฏ่ิบัต่ราชการค์วรม่การมอบอำานาจและกระจายค์วามรับผู่้ดชอบในการตัดส่่นใจ 
และการดำาเน่นการให้แก่ผู้้้ปฏ่ิบัต่งานในระดับต่าง	 ๆ	 ได้อย่างเหมาะส่ม	 รวมทั้�งม่การโอนถ่ิ่ายบท้บาท้ 
และภารก่จให้แก่ภาค์ส่่วนอื�นๆ	 ในสั่งค์ม	 โดยพ่จารณา	 2	 ประเด็น	 ได้แก่	 4.2.1)	 การกระจายอำานาจ 
ในการตัดส่่นใจ	4.2.2)	การกระจายอำานาจไปส่้่ภาค์ส่่วนอื�น”
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4.2.1 การกระจัายอำานาจัในการตัิดัสิำนใจั

คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 ผู้้้ บังคั์บบัญช�ขององค์์กริปกค์ริอง 
ส่ำวนัท้องถิิ่�นัส่ำงเสำริิมให้มีก�ริมอบอำ�นั�จ 
เ พ่ั� อกริะจ�ยอำ�นั�จก�ริตั ดั สิำนั ใจและ 
ค์ว�มริบัผิู้ดัชอบที�เหม�ะสำม ซึ�งไม่เป็นัก�ริเพิั�ม 
ขั�นัตอนัหร่ิอริะยะเวล�ในัก�ริใช้อำ�นั�จ และ 
ไม่ต้องผู่้�นัก�ริพิัจ�ริณ�ของผู้้้ดัำ�ริงตำ�แหน่ัง 
ต่�ง ๆ ม�กเกินัค์ว�มจำ�เป็นั ดัังนีั�35

 • เพิั�มก�ริมอบอำ�นั�จบ�งเร่ิ�องให้ 
ริะดัับริองผู้้้บริิห�ริท้องถิิ่�นัหร่ิอพันัักง�นั 
ท้องถิิ่�นัในัก�ริอนุัมัติ อนุัญ�ต
 • จั ดัทำ�ค์ำ� สัำ� ง มอบหม�ย ผู้้้ รัิกษ� 
ริ�ชก�ริแทนั กริณีไม่อ�จปฏิิบัติง�นัได้ั
 • กริณีก�ริลงนั�มอนุัมัติ อนุัญ�ตต�ม 
กฎหม�ยเฉพั�ะ มีก�ริจัดัทำ�บัญชีสำรุิปก�ริ 
มอบอำ�นั�จแนับท้�ยค์ำ�สัำ�ง
 • กริณีอำ�นั�จเฉพั�ะของผู้้้บริิห�ริไม่ 
สำ�ม�ริถิ่มอบอำ�นั�จได้ั หร่ิอผู้้้บริิห�ริท้องถิิ่�นั 
มอบอำ�นั�จให้ผู้้้มีหน้ั�ที�รัิบผิู้ดัชอบโดัยตริง  
ให้จัดัทำ�เป็นัค์ำ�สัำ�งและปริะก�ศีให้ปริะช�ชนั 
ทริ�บด้ัวย

 ผู้้้บังคั์บบัญช�ขององค์์กริปกค์ริอง 
ส่ำวนัท้องถิิ่�นัริวบอำ�นั�จไว้ที�ตนัเองเพีัยงผู้้้เดีัยว  
ละเลยก�ริมอบอำ�นั�จค์ว�มรัิบผิู้ดัชอบในัก�ริ 
ตัดัสิำนัใจให้ผู้้้ใต้บังคั์บบัญช�ใช้ดุัลพิันิัจในัก�ริ
อนุัมัติ อนุัญ�ต และก�ริจัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะ 
เช่นั ไม่มีก�ริกำ�หนัดัหลักเกณฑ์์ / ปรัิบปรุิง 
แนัวท�งก�ริมอบอำ�นั�จให้มีค์ว�มเหม�ะสำม  
ริวมทั�งไม่มีก�ริสำอบท�นั / ตริวจสำอบติดัต�ม 
ก�ริใช้อำ�นั�จภิ�ยหลังก�ริมอบอำ�นั�จ

Do’s Don’ts

35 พัริะริ�ชกฤษฎีก�ว่�ด้ัวยก�ริมอบอำ�นั�จ พั.ศี. 2550 ม�ตริ� 5 อ้�งถึิ่งในั กริมส่ำงเสำริิมก�ริปกค์ริองท้องถิิ่�นั, ค่้์ม่อหลักเกณฑ์์
ก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดีัขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั, 2563, หน้ั� 42

องค์ำปรุะกอบย่อย 4.2 ก�รุกรุะจำ�ยอำ�นำ�จำ
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ตัิวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่�คำวรุคำำ�นึำงในำก�รุบริุห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

4.2.2 การกระจัายอำานาจัไปสู่ำภิาค์ส่ำวนอ่�น

คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 1. อ ง ค์์ ก ริปกค์ริอ ง ส่ำ วนั ท้ อ ง ถิิ่� นั 
ส่ำงเสำริิม/สำนัับสำนุันั/เปิดัโอก�สำให้ปริะช�ชนั  
ตัวแทนัจ�กภิ�ค์ธุริกิจเอกชนั และภิ�ค์ปริะช� 
สัำงค์มในัท้องถิิ่�นั เข้�ร่ิวมในัก�ริดัำ�เนิันัง�นั 
ในักิจกริริมสำ�ธ�ริณะและบริิก�ริสำ�ธ�ริณะ 
ผู่้�นัก�ริเป็นัค์ณะกริริมก�ริ ค์ณะทำ�ง�นั และ 
อ�สำ�สำมัค์ริปริะเภิทต่�ง ๆ 

 2. อ ง ค์์ ก ริปกค์ริอ ง ส่ำ วนั ท้ อ ง ถิิ่� นั
สำนัับสำนุันั/อุดัหนุันัเงินังบปริะม�ณที�ให้แก่ 
หม่้บ้�นั/ชุมชนั/กลุ่มองค์์กริ/ภิ�ค์ริัฐ/ภิ�ค์ 
ปริะช�ชนัต�มริะเบียบ เพ่ั�อตอบสำนัองต่อ 
ปัญห�และค์ว�มต้องก�ริอย่�งทั�วถึิ่ง36 ทั�งนีั�  
ต้องค์ำ�นึังถึิ่งว่�โค์ริงก�ริที�จะให้เงินัอุดัหนุันั 
ต้องเป็นัภิ�ริกิจที�อย้่ในัอำ�นั�จหน้ั�ที�ของ 
หน่ัวยง�นั/กลุ่ม/องค์์กริที�ขอรัิบเงินัอุดัหนุันั 
และหน้ั�ที�ขององค์์กริปกค์ริองสำว่นัท้องถิิ่�นัด้ัวย  
ริวมทั�งพิัจ�ริณ�ถึิ่งฐ�นัะท�งก�ริเงินัก�ริค์ลัง  
ศัีกยภิ�พั และปริะโยชนั์ที�ปริะช�ชนัในัเขต 
พ่ั�นัที�จะได้ัรัิบ 

 1. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัคั์ดัเล่อก/ 
แต่งตั�งบุค์ค์ลที�ไม่เหม�ะสำมท�งสัำงค์ม หร่ิอ 
มีคุ์ณวุฒิ วัยวุฒิ ไม่เหม�ะสำมกับภิ�ริกิจ 
หร่ิอเล่อกเฉพั�ะพัวกพ้ัองของตนัเอง

 2. องค์์กริปกค์ริองสำว่นัท้องถิิ่�นัข�ดัก�ริ 
ติดัต�มและปริะเมินัผู้ลก�ริดัำ�เนัินัง�นัว่� 
หน่ัวยง�นัองค์์กริหร่ิอกลุ่มที�เป็นัผู้้้ขอรัิบเงินั
อุดัหนัุนัไดั้นัำ�เงินัที�ได้ัรัิบไปดัำ�เนัินัก�ริต�ม 
วัตถุิ่ปริะสำงค์์ของโค์ริงก�ริหร่ิอไม่ หร่ิอก�ริ 
ตั�งงบปริะม�ณและก�ริเบิกจ่�ยเงินัอุดัหนุันั 
โดัยไม่ค์ำ�ถึิ่งฐ�นัะท�งก�ริก�ริเงินัและก�ริค์ลัง 
ที�มีอย้่ เป็นัก�ริดัำ�เนิันัก�ริเพ่ั�อหวังค์ะแนันั 
นิัยมท�งก�ริเม่องเพีัยงอย่�งเดีัยว เช่นั ก�ริ 
ตั�งงบปริะม�ณและก�ริเบิกจ่�ยเงินัอุดัหนุันั 
ให้แก่กลุ่ม องค์์กริ เฉพั�ะที�เป็นัพัวกพ้ัองของตนั  
หร่ิอกลุ่ม องค์์กริที�มิได้ัดัำ�เนิันัก�ริเพ่ั�อปริะโยชน์ั 
โดัยริวมของสำม�ชิกหร่ิอปริะช�ชนัในัท้องถิิ่�นั

Do’s Don’ts

36 ด้ัริ�ยละเอียดัเพิั�มเติมได้ัที� ริะเบียบกริะทริวงมห�ดัไทยว่�ด้ัวยเงินัอุดัหนุันัขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั พั.ศี. 2559

54 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



กรุณ่ศึึกษ�ท่�คำวรุปฏิิบัติิ & กรุณ่ศึึกษ�ท่�ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Case Study
D o ’ s  &  D o n ’ t s

 ผู้้้ปริะกอบก�ริริ�ยหนึั�งจะดัำ�เนิันัโค์ริงก�ริสำริ้�งโริงง�นัแปริร้ิปไม้ซึ�งอ�จมีผู้ลกริะทบต่อ 
สิำ�งแวดัล้อม โดัยผู้้้ปริะกอบก�ริริ�ยนัั�นัดัำ�เนัินัก�ริจัดัให้มีก�ริรัิบฟั้งค์ว�มค์ิดัเห็นัจ�กปริะช�ชนัทุก
หม่้บ้�นัในัพ่ั�นัที�ตำ�บลโค์กกริะเทียม อำ�เภิอเม่อง จังหวัดัลพับุรีิ ต�มริะเบียบขั�นัตอนั ด้ัวยพ่ั�นัที�ดัังกล่�ว 
ค์ณะรัิฐมนัตรีิได้ัเห็นัชอบที�จะปริะก�ศีเป็นัพ่ั�นัที�อนุัรัิกษ์ชนับทและเกษตริกริริม ทั�งนีั�เม่�อได้ันัำ�เสำนัอ 
เร่ิ�องโริงง�นัแปริร้ิปไม้เข้�ส่้ำสำภิ�องค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัตำ�บลโค์กกริะเทียม จึงมีมติเอกฉันัท์ไม่อนุัญ�ตให้ดัำ�เนิันั 
โค์ริงก�ริฯ ในัพ่ั�นัที� เน่ั�องจ�กก�ริรัิบฟั้งค์ว�มคิ์ดัเห็นัมีสัำดัส่ำวนัที�น้ัอยเกินัไปเม่�อเทียบกับจำ�นัวนัปริะช�กริ 
ที�มีอย้่จริิง และแบบสำอบถิ่�มมีลักษณะเป็นัค์ำ�ถิ่�มปล�ยปิดั มีตัวเล่อกให้ตอบเพีัยง “เห็นด้ัวยมาก”  
“เห็นด้ัวย” และ “เห็นด้ัวยน้อย” เท่�นัั�นั ไม่มีตัวเล่อกค์ำ�ตอบว่� “ไม่เห็นด้ัวย” อันัเป็นัก�ริลิดัริอนัสิำทธิ
ของผู้้้มิได้ัเข้�ร่ิวมรัิบฟั้งค์ว�มคิ์ดัเห็นั ซึ�งต่อม�ศี�ลปกค์ริองส้ำงสุำดัพิัจ�ริณ�แล้วเห็นัว่� กริณีดัังกล่�วไม่ถ่ิ่อว่� 
มีก�ริรัิบฟั้งค์ว�มคิ์ดัเห็นัจ�กปริะช�ชนัอย่�งริอบด้ั�นั ดัังนัั�นั ก�ริที�สำภิ�องค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัตำ�บล 
โค์กกริะเทียมมีมติไม่อนุัญ�ตให้ผู้้้ปริะกอบก�ริริ�ยนัั�นัดัำ�เนิันัโค์ริงก�ริฯ จึงเป็นัก�ริกริะทำ�ที�ชอบด้ัวยกฎหม�ย  
และก�ริที�นั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บลโค์กกริะเทียมมีหนัังส่ำอแจ้งมติก�ริไม่อนุัญ�ตดัังกล่�วไปยัง 
ผู้้้ปริะกอบก�ริริ�ยนัั�นั จึงเป็นัก�ริกริะทำ�ที�ชอบด้ัวยกฎหม�ยเช่นักันั
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�นม่ธรรมาภิิบาล 
ติามหลักการม่ส่ำวนร่วม โดัยค์ำานึงถึิ่งการรับฟัังค์วามคิ์ดัเห็นข้องประชาชนอย่างรอบด้ัานและค์รอบค์ลุม 
ทุกชุมชนและติรวจัสำอบการดัำาเนินงานได้ั

37 ค์ำ�พิัพั�กษ�ศี�ลปกค์ริองส้ำงสุำดัที� อ. 595/2559

หลักก�รุม่ส่วนำรุ่วม

กรุณ่ศึึกษ�ท่�คำวรุปฏิิบัติิก�รุม่ส่วนำรุ่วม Case Study Do’s 

องค์์การบริหารส่ำวนติำาบลไม่อนุญาติให้ผูู้้ประกอบการสำร้างโรงงาน เน่�องจัากม่การ 
รับฟัังค์วามคิ์ดัเห็นจัากประชาชนจัำานวนน้อยเกินไป37กรณ่ศึกษาท่� 1

55สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล



 เทศีบ�ลนัค์ริภ้ิเก็ต จังหวัดัภ้ิเก็ต ร่ิวมกับสำำ�นัักง�นัหลักปริะกันัสุำขภิ�พัแห่งช�ติจัดัตั�ง  
“กองทุนหลักประกันสุำข้ภิาพิเทศบาลนค์รภิูเก็ติ” โดัยมีเป้�หม�ยให้ปริะช�ชนัมีส่ำวนัร่ิวมในัก�ริด้ัแล  
และบริิห�ริจดััก�ริริะบบสำขุภิ�พั และก�ริดัำ�เนันิัง�นัของกองทนุัฯ เพั่�อให้เกิดัค์ว�มโปริง่ใสำ ตริวจสำอบไดั ้ดัังนีั�
 1. ก�ริมีส่ำวนัร่ิวมในัก�ริคิ์ดั/ริิเริิ�ม เปิดัโอก�สำให้ผู้้้ที�เกี�ยวข้องในัทุกริะดัับ ทั�งตัวแทนัภิ�ค์รัิฐ 
เอกชนั และภิ�ค์ปริะช�ชนั NGO เข้�ม�มีส่ำวนัร่ิวมในัก�ริริะดัมค์ว�มคิ์ดั เสำนัอข้อม้ล สำภิ�พัปัญห� ค้์นัห�
สำ�เหตุของปัญห�ในัชุมชนัหร่ิอองค์์กริของตนัเอง ริวมถึิ่งก�ริศึีกษ�ห�ข้อม้ลและวิเค์ริ�ะห์ปัญห�เพ่ั�อสำนัอง
ค์ว�มต้องก�ริของชุมชนั มีก�ริจัดัทำ�แผู้นัที�ท�งเดิันัยุทธศี�สำตร์ิ (SRM) ซึ�งเป็นัเค์ร่ิ�องม่อในัก�ริกำ�หนัดั 
ทิศีท�งส่้ำค์ว�มสำำ�เร็ิจในัก�ริพััฒนั�สุำขภิ�พัปริะช�ชนั มีก�ริริะดัมค์ว�มคิ์ดัเห็นัของปริะช�ชนัในัหล�ยชุมชนั 
เพ่ั�อจัดัทำ�แผู้นัสุำขภิ�พัชุมชนั โดัยปริะช�ชนัสำ�ม�ริถิ่กำ�หนัดักจิกริริมโค์ริงก�ริต�่ง ๆ  เพ่ั�อขอรัิบก�ริสำนัับสำนันุั 
งบปริะม�ณจ�กกองทุนัฯ
 2. ก�ริมีส่ำวนัร่ิวมในัก�ริตัดัสิำนัใจ มีก�ริคั์ดัเล่อกค์ณะกริริมก�ริเพ่ั�อบริิห�ริง�นักองทุนัฯ
 3. ก�ริมีส่ำวนัร่ิวมในัก�ริปฏิิบัติก�ริ ส่ำงเสำริิมกริะบวนัก�ริมีส่ำวนัร่ิวมต�มค์ว�มพัริ้อม 
ค์ว�มเหม�ะสำม และค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนั โดัยเปิดัโอก�สำให้ปริะช�ชนัเข้�ม�ขอรัิบงบปริะม�ณ 
เพ่ั�อไปดัำ�เนิันัก�ริเกี�ยวกับก�ริเสำริิมสำร้ิ�งสุำขภิ�พั ก�ริป้องกันัโริค์ และก�ริฟ้้�นัฟ้้สำมริริถิ่ภิ�พัที�จำ�เป็นั 
ต่อสุำขภิ�พั
 4. ก�ริมีส่ำวนัร่ิวมในัก�ริปริะเมินัผู้ล มีก�รินิัเทศีติดัต�มปริะเมินัผู้ลก�ริดัำ�เนิันัง�นักิจกริริม /  
โค์ริงก�ริ ผู่้�นัค์ณะอนุักริริมก�ริด้ั�นัปริะเมินัผู้ลโค์ริงก�ริ ซึ�งมีก�ริจัดัปริะชุมทุก 3 เด่ัอนั และริ�ยง�นัผู้ล 
ก�ริดัำ�เนิันัง�นัให้ปริะช�ชนัทริ�บอย่�งทั�วถึิ่ง              
            กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�นม่ธรรมาภิิบาลติามหลัก 
การม่ส่ำวนร่วม โดัยม่กลไกในการบริหารจััดัการในรูปแบบการม่สำ่วนร่วม เริ�มตัิ�งแต่ิกระบวนคิ์ดัริเริ�ม  
การตัิดัสิำนใจั ลงม่อปฏิิบัติิ และการติิดัติามประเมินผู้ล เพ่ิ�อให้งบประมาณหร่อทรัพิยากรท่�จััดัสำรรลงไป 
สำามารถิ่สำอดัค์ล้องกับกลุ่มเป้าหมายและค์วามต้ิองการข้องประชาชนได้ัอย่างแท้จัริง

38 สำถิ่�บันัพัริะปกเกล้� (2562), ริ�งวัลพัริะปกเกล้�’62, หน้ั� 25 – 28.

“การสำร้างสุำข้ภิาพิแบบการม่ส่ำวนร่วมโดัยกองทุนหลักประกันสุำข้ภิาพิ”38กรณ่ศึกษาท่� 2
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56 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



 เทศีบ�ลไดั้ดัำ�เนิันัก�ริสำอบถิ่�มค์ว�มค์ิดัเห็นัของปริะช�ชนัในัก�ริดัำ�เนิันัโค์ริงก�ริก่อสำร้ิ�ง 
ปรัิบปรุิงขย�ยผิู้วก�ริจริ�จริเพั่�อทำ�เปน็ัที�จอดัริถิ่ แตค่์ำ�ถิ่�มในัแบบสำอบถิ่�มมเีพีัยงค์ำ�ถิ่�มที�เกี�ยวกับปัญห� 
จริ�จริ ก�ริขย�ยผิู้วก�ริจริ�จริ และก�ริเพิั�มพ่ั�นัที�จอดัริถิ่เพั่�อแก้ไขปัญห�จริ�จริเท�่นัั�นั โดัยไมป่ริ�กฏิขอ้ม้ล 
หร่ิอมีค์ำ�ถิ่�มใดัที�ริะบุถึิ่งก�ริจะขย�ยผิู้วก�ริจริ�จริด้ัวยก�ริร่ิ�อท�งเท้�ที�มีอย้่ และตัดัหร่ิอย้�ยต้นัไม้ที�ปล้ก 
บนัท�งเท้�ออกทั�งหมดัหร่ิอบ�งส่ำวนั อันัเป็นัข้อม้ลสำ�ริะสำำ�คั์ญของโค์ริงก�ริฯ 
 กริณีดัังกล่�วไม่ถ่ิ่อว่�เป็นัก�ริสำอบถิ่�มค์ว�มคิ์ดัเห็นัของปริะช�ชนัต�มโค์ริงก�ริฯ  
ศี�ลปกค์ริองส้ำงสุำดัจึงมีค์ำ�พิัพั�กษ�ให้เทศีบ�ลดัำ�เนิันัก�ริจัดัให้มีท�งเท้�ต�มเดิัม ริวมทั�งปล้กต้นัไม้ 
บนัท�งเท้�ให้เหม�ะสำมกับสำภิ�พัก�ริใช้ปริะโยชน์ั โดัยให้แล้วเสำร็ิจภิ�ยในั 180 วันั
        กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถึิ่ง การบริหารงานและการปฏิิบัติิหน้าท่�ไม่สำอดัค์ล้อง 
กับหลักการม่ส่ำวนร่วม โดัยไม่ได้ัเปิดัโอกาสำให้ประชาชนม่ส่ำวนร่วมในการตัิดัสิำนใจัอย่างแท้จัริง  
เพ่ิยงดัำาเนินการสำอบถิ่ามไปติามขั้�นติอน และไม่ได้ัให้ข้้อมูลท่�เป็นสำาระสำำาคั์ญในการดัำาเนินการ 
ต่ิอประชาชน

39 ค์ำ�พิัพั�กษ�ศี�ลปกค์ริองส้ำงสุำดัที� อ. 52 - 54/2553

เทศบาลดัำาเนินการร่�อทางเท้าและติัดัติ้นไม้ท่�ปลูกบนทางเท้าออก
โดัยสำอบถิ่ามค์วามคิ์ดัเห็นข้องประชาชนไม่ค์รบถ้ิ่วน39กรณ่ศึกษาท่� 1

ก�รุม่ส่วนำรุ่วม กรุณ่ศึึกษ�ท่�ไม่คำวรุปฏิิบัติิ Case Study Don’ts 

57สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล



 สำม�ชิกสำภิ�เทศีบ�ลริ�ยหนึั�งได้ัทำ�หนัังส่ำอร้ิองเรีิยนัต่อนั�ยอำ�เภิอและผู้้้ว่�ริ�ชก�ริจังหวัดั 
ให้ตริวจสำอบก�ริปฏิิบัติหน้ั�ที�ของสำภิ�เทศีบ�ลและนั�ยกเทศีมนัตรีิ และนัำ�เร่ิ�องที�ร้ิองเรีิยนัไปพ้ัดัจ� 
ต�มสำถิ่�นัที�ต่�ง ๆ ริวมทั�งได้ัทำ�หนัังส่ำอแถิ่ลงข่�วต่อส่ำ�อมวลชนั โดัยสำภิ�เทศีบ�ลเห็นัว่�ก�ริดัำ�เนิันัก�ริ 
ของสำม�ชิกสำภิ�เทศีบ�ลดัังกล่�วเป็นัค์ว�มปริะพัฤติที�จะนัำ�ม�ซึ�งค์ว�มเส่ำ�อมเสีำยหร่ิอกริะทำ�ก�ริอันัเส่ำ�อมเสีำย 
ปริะโยชน์ัหร่ิอก่อค์ว�มไม่สำงบเรีิยบร้ิอยแก่เทศีบ�ล จึงมีมติถิ่อดัถิ่อนัจ�กสำม�ชิกภิ�พั 
 ศี�ลปกค์ริองส้ำงสุำดัวินิัจฉัยว่� สำม�ชิกสำภิ�ริ�ยดัังกล่�วไดั้ก�ริกริะทำ�ต�มสำิทธิในัค์ว�มเป็นั 
สำม�ชิกสำภิ�เทศีบ�ลต�มกฎหม�ยและฐ�นัะปริะช�ชนัในัท้องถิิ่�นั ย่อมมีสิำทธิติดัต�มและริ้องขอให้มีก�ริ 
ตริวจสำอบก�ริปฏิิบัติหน้ั�ที�หน่ัวยง�นัของรัิฐหร่ิอเจ้�หน้ั�ที�ของรัิฐ อันัเป็นัสิำทธิที�รัิบริองโดัยรัิฐธริริมน้ัญ  
แห่งริ�ชอ�ณ�จักริไทย ซึ�งไม่ถ่ิ่อว่�ก�ริกริะทำ�ดัังกล่�วเป็นัค์ว�มปริะพัฤติที�จะนัำ�ม�ซึ�งค์ว�มเส่ำ�อมเสีำย 
หร่ิอกริะทำ�ก�ริอันัเส่ำ�อมเสีำยปริะโยชน์ัของสำภิ�เทศีบ�ล หร่ิอก่อค์ว�มไม่สำงบเรีิยบร้ิอยแก่เทศีบ�ล จึงมี 
ค์ำ�พิัพั�กษ�เพิักถิ่อนัมติถิ่อดัถิ่อนัสำม�ชิกสำภิ�เทศีบ�ลให้พ้ันัจ�กสำม�ชิกภิ�พั
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถึิ่ง การบริหารงานและการปฏิิบัติิหน้าท่�ไม่สำอดัค์ล้อง 
กับหลักการม่ส่ำวนร่วม โดัยไม่เปิดัโอกาสำให้สำมาชิกสำภิาท้องถิิ่�นและประชาชน เข้้ามาม่ส่ำวนร่วมในการ 
ติรวจัสำอบการปฏิิบัติิงานข้ององค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น

40 ค์ำ�พิัพั�กษ�ศี�ลปกค์ริองส้ำงสุำดัที� อ. 974/2556

 สำภิาเทศบาลต้ิองส่ำงเสำริมการติรวจัสำอบการปฏิิบัติิงานข้องเทศบาล40กรณ่ศึกษาท่� 2

ก�รุม่ส่วนำรุ่วม กรุณ่ศึึกษ�ท่�ไม่คำวรุปฏิิบัติิ Case Study Don’ts 

58 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



 ก�ริปฏิิบัติง�นัขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องมุ่งให้ก�ริทำ�ง�นัมีคุ์ณภิ�พั สำร้ิ�งค์ว�ม 

เช่�อมั�นัไว้ว�งใจ และตอบสำนัองต่อค์ว�มค์�ดัหวังของปริะช�ชนั ตลอดัจนัผู้้้มีส่ำวนัได้ัเสีำยภิ�ยในัท้องถิิ่�นั  

ห�กก�ริทำ�หน้ั�ที�นัั�นัเกิดัปัญห�หร่ิอข้อขัดัข้อง องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องสำ�ม�ริถิ่ตอบค์ำ�ถิ่�ม 

และอธิบ�ยให้ทริ�บถึิ่งริ�ยละเอียดัเกี�ยวกับปริะเด็ันัปัญห�เหล่�นัั�นั ริวมทั�งองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั 

ยงัต้องมีก�ริจัดัทำ�ริะบบก�ริริ�ยง�นัค์ว�มก้�วหน้ั�และผู้ลสัำมฤทธิ�ต�มเป้�หม�ย ตลอดัจนัริะบบก�ริบริริเท� 

ปัญห�และผู้ลกริะทบที�อ�จเกิดัขึ�นั โดัยค์ำ�นึังถึิ่ง 2 องค์์ปริะกอบย่อย ได้ัแก่  5.1) ค์ว�มรัิบผิู้ดัชอบ และ 

5.2) ก�ริตอบสำนัอง

5 Accountabilityหลักคำว�มรัุบผิู้ดชอบ

	 “		องค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถ่ิ่�นส่ามารถิ่ตอบค์ำาถิ่ามและช่�แจงไดเ้มื�อม่ข้้อส่งสั่ย	รวมทั้�งต้องม่ 
การจัดวางระบบการรายงานค์วามก้าวหน้าและผู้ลสั่มฤท้ธ่�	ตามเป้าหมายท่้�กำาหนดไว้ต่อส่าธารณะ	เพื�อให้ 
ประชาชนตรวจส่อบ	 และกำาหนดให้ม่การจัดเตร่ยมระบบการแก้ไข้หรือบรรเท้าปัญหาและผู้ลกระท้บใดๆ	 
ท่้�อาจจะเก่ดขึ้�นจากการดำาเน่นงานตามอำานาจหน้าท่้�ข้ององค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถ่ิ่�น	 ทั้�งน่�	 อย่างน้อย 
ให้พ่จารณาค์วามรับผู่้ดชอบให้ค์รอบค์ลุมใน	3	ประเด็น	ได้แก่	
	 5.1.1)	การประเม่นผู้ลการปฏ่ิบัต่งานและการรายงาน	
	 5.1.2)		ระบบค์วบคุ์มภายใน	ตรวจส่อบภายใน	และการบร่หารค์วามเส่่�ยง	
	 5.1.3)	การจัดการเรื�องร้องเร่ยนและบรรเท้าผู้ลกระท้บ	”

องค์ำปรุะกอบย่อย 5.1 คำว�มรัุบผิู้ดชอบ

59สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล
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5.1.1 การประเมินผู้ลการปฏิิบัติิงานและการรายงาน

คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 1. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัจัดัให้มี 
กลไกและกริะบวนัก�ริปริะเมนิัผู้ลก�ริบริิห�ริ 
และปฏิิบัติริ�ชก�ริ เพ่ั�อนัำ�ผู้ลที� ไ ด้ัจ�ก 
ก�ริปริะเมินัม�เป็นัเค์ร่ิ�องม่อที�ช่วยในัก�ริ 
ว�งแผู้นับริิห�ริง�นัองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั  
โดัยพิัจ�ริณ�ปริะเมินัในัมิติต่�ง ๆ41 เช่นั
 1) ผู้ลสัำมฤทธิ�ของภิ�ริกิจ 
 2) คุ์ณภิ�พัของบริิก�ริ
 3) ค์ว�มคุ้์มค่์�ของภิ�ริกิจ 
 4) ค์ว�มพึังพัอใจของปริะช�ชนั
ต่อก�ริบริิก�ริ

 2. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัมีก�ริ 
ปริะเมินับุค์ค์ล โดัยค์ำ�นึังถึิ่งผู้ลก�ริปฏิิบัติง�นั 
ของพันัักง�นัสำ่วนัท้องถิิ่�นัในัตำ�แหนั่งที�ปฏิิบัติ 
และปริะโยชน์ัที�หน่ัวยง�นัได้ัรัิบจ�กก�ริ 
ปฏิิบัติง�นัของพันัักง�นัส่ำวนัท้องถิิ่�นัผู้้้นัั�นั  
ต�มปริะก�ศีหลักเกณฑ์์ก�ริบริิห�ริง�นับุค์ค์ล
ที� กจ. กท. หร่ิอ ก.อบต. กำ�หนัดั42

 1. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัข�ดั 
กริะบวนัก�ริสำร้ิ�งแริงจ้งใจและค์ว�มตริะหนััก 
ที�เป็นัร้ิปธริริม เช่นั 
 • ก�ริฝึ่กอบริมเพ่ั�อพััฒนั�ทักษะ
ในัก�ริปฏิิบัติหน้ั�ที�
 • ก�ริมอบหม�ยง�นัให้เหม�ะสำม
กับค์ว�มสำ�ม�ริถิ่
 • ก�ริมีริะบบปริะเมินัที�ดีั 
 • ก�ริยกย่องหร่ิอมอบริ�งวัลให้กับ
ผู้้้ที�สำ�ม�ริถิ่ปฏิิบัติง�นัได้ับริริลุเป้�หม�ย
ที�กำ�หนัดั 
 ริวมถึิ่ง ก�ริไม่กำ�หนัดั/ปรัิบปรุิงตัวชี�วัดั 
และเป้�หม�ยในัก�ริปฏิิบัติง�นั และละเลย 
ในัก�ริติดัต�มและปริะเมินัผู้ลด้ั�นัต่�ง ๆ

 2. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นักำ�หนัดั 
ตำ�แหน่ังในัส่ำวนัริ�ชก�ริต่�ง ๆ  ต�มโค์ริงสำร้ิ�ง 
ก�ริแบ่งส่ำวนัริ�ชก�ริไม่เหม�ะสำมกับภิ�ริกิจ 
อำ�นั�จหน้ั�ที�ค์ว�มรัิบผิู้ดัชอบ ลักษณะง�นั  
และปริิม�ณง�นั ข�ดัก�ริเช่�อมโยงผู้ลก�ริ 
ปฏิิบัติง�นัต�มตำ�แหน่ังหน้ั�ที�ค์ว�มรัิบผิู้ดัชอบ 
กับแริงจ้งใจหร่ิอก�ริให้คุ์ณให้โทษ43 เช่นั ก�ริ 
ปริะเมินัผู้ลบุค์ค์ลไม่มีก�ริพิัจ�ริณ�ต�มภิ�ริะ 
ง�นัหร่ิอผู้ลง�นั แต่ปริะเมินัต�มค์ว�มพัอใจ 
เน่ั�องจ�กเป็นับุค์ค์ลใกล้ชิดั หร่ิอพัริริค์พัวก

Do’s Don’ts

41 อ้�งถึิ่งในั กริมส่ำงเสำริิมก�ริปกค์ริองท้องถิิ่�นั, ค่้์ม่อหลักเกณฑ์์ก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดีัขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั, 2563, หน้ั� 58-61
42 อ้�งถึิ่งในั เร่ิ�องเดีัยวกันั หน้ั� 61
43 กริมส่ำงเสำริิมก�ริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั, ค่้์ม่อก�ริจัดัทำ�หร่ิอปรัิบปรุิงแผู้นัอัตริ�ก�ลัง 3 ปี ปริะจำ�ปีงบปริะม�ณ พั.ศี. 2564 - 2566 ของ
องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั (แนับท้�ยหนัังส่ำอสำำ�นัักง�นั ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.2/ว 70 ลงวันัที� 19 มิถุิ่นั�ยนั 2563), หน้ั� 3

60 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น
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5.1.2 ระบบค์วบคุ์มภิายใน ติรวจัสำอบภิายใน และการบริหารค์วามเส่ำ�ยง

คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 1. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัส่ำงเสำริิม 
ใ ห้ มี ก � ริ จั ดั ว � ง ริะบบค์วบค์ุ มภิ�ย ในั  
ก�ริตริวจสำอบภิ�ยในั และก�ริบริิห�ริค์ว�มเสีำ�ยง  
ต�มหลักเกณฑ์์ของกริะทริวงก�ริค์ลัง 
ผู่้�นัร้ิปแบบค์ณะกริริมก�ริเพ่ั�อทำ�หน้ั�ที� 
เกี�ยวกับปริะเมนิัผู้ลและจดััทำ�ริ�ยง�นัปริะเมนิัผู้ล 
ส่ำงให้ผู้้้กำ�กับด้ัแล44 (นั�ยอำ�เภิอ/สำำ�นัักง�นั 
ส่ำงเสำริิมท้องถิิ่�นัจังหวัดั และผู้้้ว่�ริ�ชก�ริจังหวัดั) 
 

 1. อ ง ค์์ ก ริ ป ก ค์ ริ อ ง สำ่ ว นั ท้ อ ง ถิิ่� นั
ละเลยต่อก�ริจัดัริะบบก�ริค์วบคุ์มภิ�ยในั  
ก�ริตริวจสำอบภิ�ยในั และก�ริบริิห�ริค์ว�มเสีำ�ยง  
และไม่มีก�รินัำ�ผู้ลจ�กก�ริวิเค์ริ�ะห์/ปริะเมินัผู้ล 
ค์ว�มเสีำ�ยงไปใช้ในัก�ริปรัิบปรุิงก�ริบริิห�ริง�นั 
อย่�งเป็นัร้ิปธริริม

Do’s Don’ts

44 หลักเกณฑ์์กริะทริวงก�ริค์ลังว่�ด้ัวยม�ตริฐ�นัและหลักเกณฑ์์ปฏิิบัติก�ริค์วบคุ์มภิ�ยในัสำำ�หรัิบหน่ัวยง�นัของรัิฐ พั.ศี. 2561 อ้�งถึิ่งในั 
กริมส่ำงเสำริิมก�ริปกค์ริองท้องถิิ่�นั, ค่้์ม่อหลักเกณฑ์์ก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดีัขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั, 2563, หน้ั� 20-21
45 หลักเกณฑ์์กริะทริวงก�ริค์ลังว่�ด้ัวยม�ตริฐ�นัและหลักเกณฑ์์ปฏิิบัติก�ริบริิห�ริจัดัก�ริค์ว�มเสีำ�ยงสำำ�หรัิบหน่ัวยง�นัของรัิฐ พั.ศี. 2562 
อ้�งถึิ่งในั เร่ิ�องเดีัยวกันั หน้ั� 25

 2. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัจัดัให้มี 
กริะบวนัก�ริบริิห�ริจัดัก�ริเหตุก�ริณ์ที�อ�จจะ 
เกิดัขึ�นัและส่ำงผู้ลกริะทบต่อหน่ัวยง�นัของรัิฐ  
เพ่ั�อให้สำ�ม�ริถิ่ดัำ�เนิันัก�ริบริริลุวัตถุิ่ปริะสำงค์์  
และเพิั�มศัีกยภิ�พัและขีดัค์ว�มสำ�ม�ริถิ่ 
ให้หน่ัวยง�นัของรัิฐ โดัยก�ริแต่งตั�งผู้้้รัิบผิู้ดัชอบ 
ดัำ�เนิันัก�ริ ดัังนีั�45

 1) จัดัทำ�แผู้นัก�ริบริิห�ริจัดัก�ริค์ว�มเสีำ�ยง
 2) ติดัต�มปริะเมินัผู้ลก�ริบริิห�ริจัดัก�ริ 
ค์ว�มเสีำ�ยง
 3) จัดัทำ�ริ�ยง�นัผู้ลต�มแผู้นัก�ริบริิห�ริ 
ค์ว�มเสีำ�ยง
    4) พิัจ�ริณ�ทบทวนัแผู้นัก�ริบริิห�ริ
ค์ว�มเสีำ�ยง
 ทั�งนีั� ค์วริวเิค์ริ�ะหแ์ละจัดัทำ�แผู้นับริิห�ริ 
ค์ว�มเสีำ�ยงภิ�ยใต้สำภิ�พัพ่ั�นัที� บริิบท/เง่�อนัไข 
ต�มค์ว�มเสีำ�ยงด้ั�นัต่�ง ๆ ของตนัเอง

 2. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัไม่มี 
บุค์ล�กริในัตำ�แหน่ังง�นัตริวจสำอบภิ�ยในั  
หร่ิอไม่มีก�ริมอบหม�ยให้มีผู้้้ปฏิิบัติง�นั 
ในัตำ�แหน่ังหน้ั�ที�ดัังกล่�วต�มค์ว�มเหม�ะสำม  
ละเลยก�ริสำ่งเสำริิม/สำนัับสำนัุนัให้ผู้้้รัิบผิู้ดัชอบ 
มีค์ว�ม ร้้ิอย่ � ง เ พีัยงพัอต่อก�ริค์วบคุ์ม 
และบริิห�ริจัดัก�ริค์ว�มเสีำ�ยง มีก�ริลอกเลียนั 
แผู้นัก�ริบริิห�ริจัดัก�ริค์ว�มเสีำ�ยงจ�กองค์์กริ 
ปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัอ่�นั จนัไม่ทริ�บค์ว�มเสีำ�ยง 
ด้ั�นัต่�ง ๆ ที�แท้จริิงของตนัเอง 
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คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 3. อง ค์์กริปกค์ริองสำ่ วนั ท้อง ถิิ่� นั มี
ก�ริปริะเมินัค์ว�มเสีำ�ยงที�อ�จเกิดัขึ�นัอย่�ง
ค์ริอบค์ลุมริอบด้ั�นั เช่นั 
 • ค์ว�มเสีำ�ยงในัเร่ิ�องก�ริทุจริิต 
 • ค์ว�มเสีำ�ยงในัเร่ิ�องก�ริบริิห�ริ
งบปริะม�ณ 
 • ค์ว�มเสีำ�ยงในัก�ริบริิห�ริง�นับุค์ค์ล 
 ริวมถึิ่ง ก�ริกำ�หนัดัให้มีแผู้นั/กลไกในั
ก�ริจัดัก�ริค์ว�มเสีำ�ยงเหล่�นัั�นั

 3. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิ่ิ�นัข�ดั 
ก�ริบริิห�ริค์ว�มเสีำ�ยง ไม่ให้ค์ว�มสำนัใจ 
ก�ริปริะเมินัปัจจัยหร่ิอเหตุบ่งชี� ที�อ�จส่ำง 
ผู้ลกริะทบท�งลบและไม่มีก�ริกำ�หนัดัวิธีก�ริ 
บริิห�ริจัดัก�ริเพ่ั�อลดัค์ว�มเสีำ�ยงในัด้ั�นัต่�ง ๆ  
อย่�งเป็นัร้ิปธริริม

Do’s Don’ts

62 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น
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5.1.3 การจััดัการเร่�องร้องเร่ยนและบรรเทาผู้ลกระทบ

คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 1. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัมีก�ริ 
อำ�นัวยค์ว�มสำะดัวกแก่ปริะช�ชนั โดัยกำ�หนัดั 
ให้มีหลักเกณฑ์์ วิธีก�ริในัก�ริจัดัก�ริเร่ิ�องร้ิองเรีิยนั  
ร้ิองทุกข์หล�กหล�ยช่องท�ง มีก�ริแต่งตั�ง
ค์ณะกริริมก�ริจัดัก�ริเร่ิ�องร้ิองเรีิยนัร้ิองทุกข์ 
เพ่ั�อดัำ�เนิันัก�ริต�มกริะบวนัก�ริให้เป็นัไป 
อย�่งริวดัเร็ิว และมีก�ริแจ้งผู้ลกลับไปยงัผู้้้ร้ิอง 
เรีิยนัทริ�บภิ�ยในัริะยะเวล�ที�กำ�หนัดั

 2. อ ง ค์์ ก ริ ป ก ค์ ริ อ ง สำ่ ว นั ท้ อ ง ถิิ่� นั 
มีก�ริจัดัทำ� ค่้์ ม่อปฏิิบัติง�นัเกี�ยวกับก�ริ 
รัิบเร่ิ�องร้ิองเรีิยนั ร้ิองทุกข์เพ่ั�อใช้เป็นัแนัวท�ง 
ปฏิิบัติให้มีปริะสิำทธิภิ�พั เป็นัม�ตริฐ�นั 
เดีัยวกันั และมีก�ริจัดัทำ�ฐ�นัข้อม้ลเร่ิ�อง 
ร้ิองเรีิยนั เพ่ั�อนัำ�ม�ใช้ในัก�ริวิเค์ริ�ะห์และ 
กำ�หนัดัแนัวท�งในัก�ริป้องกันั และแก้ไขไม่ให้ 
เกิดัปัญห�ในัลักษณะเดิัมขึ�นัอีก

 1. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัละเลย
เม่�อมีผู้้้ได้ัรัิบค์ว�มเด่ัอดัร้ิอนัหร่ิอเสีำยห�ย หร่ิอ 
ค์�ดัว่�จะเด่ัอดัร้ิอนัหร่ิอเสีำยห�ยจ�กก�ริ 
ปฏิิบัติง�นั ริวมถิ่ึงไม่ให้ค์ว�มใสำ่ใจต่อก�ริ 
ห�ท�งแก้ไข บริริเท�ค์ว�มเด่ัอดัร้ิอนัให้แก่ 
ผู้้้ ที� ต้องก�ริรัิบค์ว�มช่วยเหล่อ เยียวย�  
ปลดัเปล่�องทุกข์ในัเวล�อันัสำมค์วริ เช่นั  
กำ�หนัดัช่องท�งก�ริร้ิองเรีิยนัที�มีลักษณะ 
เข้�ถึิ่งย�ก สำร้ิ�งขั�นัตอนัเกินัค์ว�มจำ�เป็นั  
และไม่สำะดัวกต่อผู้้้ได้ัรัิบค์ว�มเด่ัอดัร้ิอนั

 2. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัไม่มี
ก�ริเผู้ยแพัริ่ปริะช�สำัมพัันัธ์ ถึิ่ง ช่องท�ง  
กริะบวนัก�ริ และริะยะเวล�ดัำ�เนิันัก�ริในั 
ก�ริร้ิองเรีิยนั ร้ิองทุกข์ ให้ปริะช�ชนัทริ�บ 
ผู่้�นัช่องท�งต่�ง ๆ เช่นั ค่้์ม่อฉบับปริะช�ชนั  
แผู่้นัพัับ แผู้นัผัู้งแสำดัง ณ จุดับริิก�ริ

Do’s Don’ts
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5.2.1 การบริการอย่างม่คุ์ณภิาพิ

คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 1. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัมีก�ริ 
ปรัิบปรุิงและยกริะดัับค์ุณภิ�พัก�ริให้บริิก�ริ 
ในัร้ิปแบบที�หล�กหล�ย เพ่ั�อตอบสำนัองต่อ 
ค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนัได้ัอย่�งสำะดัวก 
และริวดัเร็ิว โดัยก�รินัำ�ข้อม้ลและริะบบ 
สำ�ริสำนัเทศีม�ปริะยุกต์ใช้ในัก�ริให้บริิก�ริ 
อย่�งมีคุ์ณภิ�พั เช่นั ก�ริจองคิ์วออนัไลน์ั  
จุดับริิก�ริแบบเบด็ัเสำริจ็ (One Stop Service)  
ก�ริชำ�ริะภิ�ษีผู่้�นัริะบบอินัเทอร์ิเน็ัต ก�ริจัดั 
ให้มีบริิก�ริเชิงรุิกในัร้ิปแบบก�ริให้บริิก�ริ 
เค์ล่�อนัที�ลงไปในัริะดัับชุมชนั 

 2. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัมีก�ริ 
ติดัต�มและปริะเมินัผู้ลก�ริให้บ ริิก�ริ 
อย่�งเป็นัริะบบ เช่นั จัดัให้มีก�ริปริะเมินัผู้ล 
ค์ว�มพึังพัอใจของปริะช�ชนัผู้้้รัิบบริิก�ริ  
ณ จุดัให้บริิก�ริในัร้ิปแบบที�ง่�ยและสำะดัวก  
ริวมทั�งมีก�ริปริะมวลผู้ล สำรุิปและวิเค์ริ�ะห์ 
ผู้ลก�ริปริะเมินัค์ว�มพัึงพัอใจเสำนัอต่อ 
ผู้้้ บ ริิห�ริอง ค์์กริปกค์ริอง ส่ำ วนั ท้อง ถิิ่� นั  
เป็นัริ�ยเด่ัอนั หร่ิอริ�ยไตริม�สำ พัร้ิอมทั�ง 
เผู้ยแพัร่ิให้บุค์ล�กริภิ�ยในัองค์์กริปกค์ริอง 
ส่ำวนัท้องถิิ่�นัให้รัิบทริ�บ เพ่ั�อนัำ�ไปปรัิบปรุิง 
และพััฒนั�คุ์ณภิ�พัก�ริให้บริิก�ริ

 1. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัให้ 
บริิก�ริต�มร้ิปแบบเ ดิัมที� มีค์ว�มล่� ช้�  
ใช้เอกสำ�ริจำ�นัวนัม�ก มีริะยะเวล�ในัก�ริ 
พิัจ�ริณ�นั�นั เพัริ�ะต้องผู่้�นัหล�ยขั�นัตอนั  
ข�ดัก�ริปรัิบปรุิงทบทวนัพััฒนั�คุ์ณภิ�พั ในัก�ริ 
ให้บริิก�ริต�มค์ว�มค์�ดัหวังของปริะช�ชนั   
ที�ต้องก�ริบริิก�ริที�สำะดัวก ริวดัเร็ิว

 2. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัข�ดั 
ก�ริ พััฒนั� ศัีกยภิ�พัและ ส่ำ ง เสำ ริิม ใ ห้ มี 
ก�ริแลกเปลี�ยนัเรีิยนัร้้ิริะหว่�งผู้้้ปฏิิบัติง�นั  
เพ่ั�อนัำ�ปัญห� อุปสำริริค์ และข้อคิ์ดัเห็นั 
ของปริะช�ชนัม�ปริะกอบก�ริพิัจ�ริณ�
ปรัิบป รุิง คุ์ณภิ�พัก�ริบ ริิก�ริให้ ทันั ต่อ 
ก�ริเปลี�ยนัแปลง
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	 “องค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถ่ิ่�นต้องส่ามารถิ่ให้บร่การได้อย่างม่คุ์ณภาพ	 ส่ามารถิ่ดำาเน่นการ 
แล้วเส่ร็จภายในกรอบระยะเวลาท่้�กำาหนด	ส่ร้างค์วามเชื�อมั�นไว้วางใจ	รวมถึิ่งตอบส่นองตามค์วามค์าดหวงั	/	 
ค์วามต้องการข้องประชาชนผู้้้รับบร่การ	และผู้้้ม่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ยท่้�ม่ค์วามหลากหลายและม่ค์วามแตกต่างกัน 
ได้อย่างเหมาะส่ม”

องค์ำปรุะกอบย่อย 5.2 ก�รุติอบสนำอง

64 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



ตัิวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่�คำวรุคำำ�นึำงในำก�รุบริุห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

5.2.2 การติอบสำนองต่ิอปัญหาและค์วามต้ิองการข้องประชาชน

คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัมีก�ริพััฒนั�  
คิ์ดัค้์นั หร่ิอ นัำ�นัวตักริริมในัก�ริใหบ้ริิก�ริม�ใช้ 
เพ่ั�อจัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะต่�ง ๆ  สำ�ม�ริถิ่ตอบสำนัอง 
ปัญห� ค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนัได้ัอย่�ง
สำะดัวก ริวดัเร็ิว ทั�วถึิ่ง และเปน็ัธริริม และในักริณี 
ที�เกิดัข้อขัดัข้องในัก�ริดัำ�เนิันัง�นั องค์์กริปกค์ริอง 
ส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องสำ�ม�ริถิ่อธิบ�ยเหตุผู้ลหร่ิอ
ตอบข้อสำงสัำยของปริะช�ชนัได้ั

 องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัข�ดัก�ริ
ปล้กฝั่งแนัวคิ์ดั ทัศีนัค์ติให้กับบุค์ล�กริ 
ในัก�ริเป็นัผู้้้ให้บริิก�ริที�ดีั ละเลยก�ริพััฒนั� 
องค์์ค์ว�มริ้ส้ำมัยใหม่ เพ่ั�อยกริะดัับร้ิปแบบหร่ิอ 
วิธีก�ริให้บริิก�ริ

Do’s Don’ts

65สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล



 พ่ั�นัที�ตำ�บลค์ลองกิ�วมีทำ�เลที�เหม�ะสำมในัก�ริจัดัตั�งเป็นัแหล่งอุตสำ�หกริริมและก�ริพั�ณิชย์ 
ปริะกอบกบัที�ดิันัมีริ�ค์�ถ้ิ่กและอย่้ไม่ห่�งจ�กแหล่งอุตสำ�หกริริมในัเขตพ่ั�นัที�อำ�เภิอศีรีิริ�ช� จึงมีผู้้้ปริะกอบก�ริ 
จำ�นัวนัม�กที�เข้�ข่�ยปริะกอบธุริกิจลักษณะที�ส่ำงผู้ลอันัตริ�ยต่อสุำขภิ�พัปริะสำงค์์เข้�ม�จัดัตั�งโริงง�นั 
 องค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัตำ�บลค์ลองกิ�ว อำ�เภิอบ้�นับึง จังหวัดัชลบุรีิ ให้ค์ว�มสำำ�คั์ญในัก�ริ 
เฝ้่�ริะวัง ป้องกันั และด้ัแลรัิกษ�ทรัิพัย�กริธริริมช�ติและสิำ�งแวดัล้อมในัตำ�บลให้ค์งสำภิ�พัอย้่ได้ัโดัยไม่มี 
ผู้ลกริะทบต่อสิำ�งแวดัล้อม ริวมทั�งก�ริอย้่ร่ิวมกันัได้ัอย่�งริ�บร่ิ�นัริะหว่�งค์นัในัชุมชนัและสำถิ่�นัปริะกอบก�ริ  
จึงได้ัจัดัทำ�ปริะช�ค์มและได้ัข้อสำรุิปเป็นัหลักเกณฑ์์เพ่ั�อกำ�หนัดัทิศีท�งร่ิวมกันัริะหว่�งผู้้้ปริะกอบก�ริ 
กับค์นัในัชุมชนั ภิ�ยใต้หลัก “การเฝ้่าระวังป้องกันไว้ด่ักว่า การติามแก้ไข้ปัญหาภิายหลัง” โดัยเม่�อมีกริณี 
ปัญห�เร่ิ�องร้ิองเรีิยนัเกิดัขึ�นัก็จะใช้กลไกภิ�ยใต้บันัทึกข้อตกลงค์ว�มร่ิวมม่อด้ั�นัอนุัรัิกษ์ ฟ้้�นัฟ้้ และรัิกษ� 
ทรัิพัย�กริธริริมช�ติและสิำ�งแวดัล้อมริะหว่�งภิ�ค์ปริะช�ชนั ภิ�ค์ริ�ชก�ริ ซึ�งเป็นัพัันัธสัำญญ�ร่ิวมกันัในัก�ริ 
ว�งแผู้นัป้องกันัปัญห�สิำ�งแวดัล้อมล่วงหน้ั� ริวมทั�งกำ�หนัดัเง่�อนัไข ขั�นัตอนั และริะยะเวล�ในัก�ริติดัต�มผู้ล
ก�ริแกไ้ขปัญห�ของโริงง�นัในัพ่ั�นัที� จนักริะทั�งสำ�ม�ริถิ่แกไ้ขปัญห�ด้ั�นัฝุ่่นัละออง เสำยีง และแริงสัำ�นัสำะเท่อนั
จ�กเค์ริ่�องจักริ จนัเปน็ัที�พัอใจของปริะช�ชนัและชมุชนั ทำ�ให้สำภิ�พัวิถีิ่ชีวิตของปริะช�ชนัในัตำ�บลอย้่อย�่ง
ปกติสุำขท่�มกล�งก�ริพััฒนั�ท�งสัำงค์ม เศีริษฐกิจ และอุตสำ�หกริริม
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�นม่ธรรมาภิิบาลติามหลัก
ค์วามรบัผิู้ดัชอบ ค์ำานึงถึิ่งการจััดัการแกไ้ข้ปัญหาและบรรเทาผู้ลกระทบติอ่ปัญหาให้ประชาชนในพ่ิ�นท่�

46 สำถิ่�บันัพัริะปกเกล้� (2558). ริ�งวัลพัริะปกเกล้�’58, หน้ั� 66 – 69.

กรุณ่ศึึกษ�ท่�คำวรุปฏิิบัติิ & กรุณ่ศึึกษ�ท่�ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Case Study
D o ’ s  &  D o n ’ t s หลักคำว�มรัุบผิู้ดชอบ

กรุณ่ศึึกษ�ท่�คำวรุปฏิิบัติิคำว�มรัุบผิู้ดชอบ Case Study Do’s 

การจััดัการปัญหาเร่�องร้องเร่ยนและบรรเทาผู้ลกระทบต่ิอคุ์ณภิาพิช่วติิข้องประชาชน46กรณ่ศึกษาท่� 1

66 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



ONE STOP
SERVICE

 ที�ปริะชุมปริะจำ�เด่ัอนัของภิ�คี์เค์ร่ิอข่�ยเทศีบ�ลเม่องแม่เหียะ ได้ัสำะท้อนัปัญห�เกี�ยวกับ 
ค์ว�มไม่สำะดัวกในัก�ริร้ิองเรีิยนัร้ิองทุกข์ว่�มีก�ริตอบสำนัองต่อข้อร้ิองเรีิยนัล่�ช้� และไม่สำ�ม�ริถิ่ติดัต�ม 
ผู้ลก�ริร้ิองเรีิยนัร้ิองทุกข์ได้ั
 เทศีบ�ลเม่องแม่เหียะ จังหวัดัเชียงใหม่ จึงจัดัตั�งศ้ีนัย์บริิก�ริจุดัเดีัยวเบ็ดัเสำร็ิจ (One Stop  
Service) เพั่�อเป็นัศ้ีนัย์กล�งในัก�ริให้บริิก�ริรัิบเร่ิ�องร้ิองเรีิยนัร้ิองทุกข์จ�กก�ริจัดัให้บริิก�ริสำ�ธ�ริณะ 
ทุกปริะเภิท ซึ�งปริะช�ชนัสำ�ม�ริถิ่ติดัต่อกับศ้ีนัย์ฯ ดัังกล่�วผู่้�นัช่องท�งต่�ง ๆ ได้ัแก่ ก�ริติดัต่อด้ัวยตนัเอง  
โทริศัีพัท์ เว็บไซต์เทศีบ�ล และกลุ่มไลน์ัปริะจำ�หม่้บ้�นั ห�กเจ้�หน้ั�ที�ของศ้ีนัย์ฯ ได้ัรัิบเร่ิ�องแล้วจะดัำ�เนิันัก�ริ 
ส่ำงเร่ิ�องต่อไปยังผู้้้รัิบผิู้ดัชอบโดัยตริง ขณะเดัียวกันัก็จะแจ้งเลขค์ำ�ร้ิองให้ผู้้้ร้ิองเรีิยนัเพ่ั�อใช้ติดัต�มสำถิ่�นัะ
ว่�เร่ิ�องร้ิองเรีิยนัดัังกล่�วอย้่ในัขั�นัตอนัใดัผู่้�นัท�งเว็บไซต์ นัอกจ�กปริะช�ชนัจะสำ�ม�ริถิ่ติดัต�มเร่ิ�อง 
ร้ิองเรีิยนัได้ั ผู้้้บริิห�ริท้องถิิ่�นัในัฐ�นัะผู้้้กำ�กับด้ัแลพันัักง�นัยังสำ�ม�ริถิ่ติดัต�มก�ริทำ�ง�นัเพั่�อตอบสำนัอง 
ต่อข้อร้ิองเรีิยนัได้ัเช่นัเดีัยวกันั 
 ศ้ีนัย์ฯ ดัังกล่�วมีก�รินัำ�เทค์โนัโลยีม�ช่วยในัก�ริบริิห�ริจัดัก�ริเพ่ั�อตอบสำนัองต่อปัญห� 
และค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนั เกิดัก�ริติดัต่อสำองท�งริะหว่�งเทศีบ�ลกับปริะช�ชนั มีช่องท�งติดัต่อ 
ที�หล�กหล�ย เปน็ัก�ริลดัขั�นัตอนั ปริะหยดััเวล� และงบปริะม�ณของปริะช�ชนั ขณะเดัยีวกันัก�ริปฏิิบัติง�นั 
ก็มีริะยะเวล�ลดัลง ทำ�ให้ปริะช�ชนัได้ัรัิบก�ริแก้ไขปัญห�หร่ิอพััฒนั�ได้ัริวดัเร็ิวทันัท่วงที เป็นัก�ริแสำดังถึิ่ง 
ค์ว�มโปร่ิงใสำหร่ิอก�ริเปิดัเผู้ยในัก�ริทำ�ง�นั อันัจะช่วยสำร้ิ�งค์ว�มไว้ว�งใจต่อเทศีบ�ลต่อไป 
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�นม่ธรรมาภิิบาลติามหลัก 
ค์วามรับผิู้ดัชอบ ม่การบริหารจััดัการเพ่ิ�อติอบสำนองต่ิอปัญหาและค์วามต้ิองการข้องประชาชน

47 สำถิ่�บันัพัริะปกเกล้� (2563), บันัทึกเร่ิ�องเด่ันัริ�งวัลพัริะปกเกล้� : “สำมริริถิ่นัะองค์์กริ” กับก�ริสำร้ิ�งสำริริค์์นัวัตกริริมท้องถิิ่�นั,  
หน้ั� 108

ศูนย์บริการเป็นเลิศเทศบาลเม่องแม่เห่ยะ47กรณ่ศึกษาท่� 2
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 เทศีบ�ลไม่จัดัห�ตะแกริงหร่ิอฝ่�ปิดัริ�งริะบ�ยนัำ��บนับ�ทวิถีิ่ถิ่นันัหร่ิอทำ�เค์ร่ิ�องหม�ยเต่อนั   
ทำ�ให้ปริะช�ชนัพัลัดัตกริ�งริะบ�ยนัำ�� ขณะมีก�ริก่อสำร้ิ�งริ�งริะบ�ยนัำ��และบ�ทวิถีิ่ ซึ�งเป็นัก�ริจัดัทำ�บริิก�ริ 
สำ�ธ�ริณะต�มอำ�นั�จหน้ั�ที�ของเทศีบ�ล ไม่สำ�ม�ริถิ่อ้�งไดั้ว่�เป็นัค์ว�มผู้ิดัของผู้้้ฟ้้องค์ดีัที�ไม่ริะมัดัริะวัง 
ให้ดีั เพัริ�ะเป็นัค์นัต่�งท้องที�และไม่คุ้์นัเค์ยสำถิ่�นัที�เกิดัเหตุ และวิ�งออกกำ�ลังก�ยบนับ�ทวิถีิ่ ซึ�งไม่ใช่สำถิ่�นัที� 
ออกกำ�ลังก�ย ในัช่วงเวล�เช้�ที�มีทัศีนัวิสัำยไม่ชัดัเจนัและมีหมอกลงจัดั
 ศี�ลปกค์ริองส้ำงสุำดัวินิัจฉัยว่� ต�มสำภิ�พัแวดัล้อมและร้ิปแบบก�ริก่อสำร้ิ�งบ�ทวิถีิ่ สำ�ม�ริถิ่ 
ค์�ดัก�ริณ์ได้ัว่�อ�จเกิดัภิยันัตริ�ยต่อผู้้้สัำญจริบนับ�ทวิถีิ่ได้ั เทศีบ�ลมีหน้ั�ที�ต้องจัดัทำ�เค์ร่ิ�องหม�ยหร่ิอ 
สัำญญ�ณใดั ๆ  เพ่ั�อแจ้งเต่อนั หร่ิอจัดัทำ�ฝ่�หร่ิอตะแกริงปิดัริ�งริะบ�ยนัำ��หร่ิอทำ�รัิ�วกั�นั เพ่ั�อป้องกันัภิยนััตริ�ย 
ที�อ�จเกิดัขึ�นั ซึ�งอย้่ในัวิสัำยที�พึังกริะทำ�ได้ั ก�ริไม่ดัำ�เนิันัก�ริถ่ิ่อเป็นัก�ริละเลยต่อหน้ั�ที�ในัก�ริจัดัให้มี 
และบำ�รุิงรัิกษ�ริ�งริะบ�ยนัำ�� เม่�อผู้้้ฟ้้องค์ดัวิี�งออกกำ�ลังก�ยไปต�มบ�ทวถีิิ่ถิ่นันัแลว้ตกลงไปในัริ�งริะบ�ยนัำ�� 
ได้ัรัิบบ�ดัเจ็บสำ�หัสำ จึงเป็นัก�ริที�เทศีบ�ลกริะทำ�ละเมิดัต่อผู้้้ฟ้้องค์ดีัอันัเกิดัจ�กก�ริละเลยต่อหน้ั�ที� 
ต�มที�กฎหม�ยกำ�หนัดัให้ต้องปฏิิบัติ จึงมีค์ำ�พิัพั�กษ�ให้เทศีบ�ลต้องรัิบผิู้ดัชดัใช้ค่์�สิำนัไหมทดัแทนั 
แก่ผู้้้ฟ้้องค์ดีั 
        กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถึิ่ง การดัำาเนินงานท่�ไม่ค์ำานึงถึิ่งธรรมาภิิบาลติามหลัก 
ค์วามรับผิู้ดัชอบ โดัยละเลยและปฏิิเสำธค์วามรับผิู้ดัชอบในการจััดัการใดั ๆ เพิ่�อบรรเทาปัญหาและ 
ผู้ลกระทบท่�เกิดัขึ้�น

48 ค์ำ�พิัพั�กษ�ศี�ลปกค์ริองส้ำงสุำดั หม�ยเลขแดังที� อ. 698/2557 เม่�อวันัที� 2 ธันัว�ค์ม 2557.

วิ�งออกกำาลังกายติกรางระบายนำ�า เทศบาลต้ิองรับผิู้ดัชอบชดัใช้ค่์าสิำนไหม48กรณ่ศึกษาท่� 1

คำว�มรัุบผิู้ดชอบ กรุณ่ศึึกษ�ท่�ไม่คำวรุปฏิิบัติิ Case Study Don’ts 

68 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



 เทศีบ�ลในัฐ�นัะเจ้�ของริถิ่บริริทุกขยะ ได้ัว่�จ้�งพันัักง�นัค์นัหนึั�งให้ขับริถิ่บริริทุกขยะ              
โดัยริะหว่�งก�ริปฏิิบัติหน้ั�ที�ออกไปเก็บขยะม้ลฝ่อยไดั้เกิดัอุบัติเหตุชนัผู้้้อ่�นัถึิ่งแก่ค์ว�มต�ยและบ�ดัเจ็บ 
สำ�หัสำ 
 ศี�ลฎกี�วินิัจฉัยพัฤตกิ�ริณ์ว่� ด้ั�นัข�้งริถิ่บริริทกุขนัขยะมข้ีอค์ว�มแสำดังถิ่งึช่�อของเทศีบ�ล  
ซึ�งมีฐ�นัะเป็นัเจ้�ของริถิ่บริริทุกขยะคั์นัเกิดัเหตุ และพันัักง�นัค์นัดัังกล่�วได้ัขับริถิ่บริริทุกออกไปปฏิิบัติหน้ั�ที�
เก็บขนัถ่ิ่�ยขยะต�มค์ำ�สัำ�งของนั�ยกเทศีมนัตรีิ ขณะปฏิิบัติหน้ั�ที�ได้ัขับริถิ่ด้ัวยค์ว�มปริะม�ทเป็นัเหตุให้ 
บุค์ค์ลที�สัำญจริบนัถิ่นันัถิ่งึแก่ค์ว�มต�ย และไดัรั้ิบบ�ดัเจ็บสำ�หัสำ พันัักง�นัค์นัดัังกล�่วถ่ิ่อว่�ไดัขั้บริถิ่เพั่�อเก็บ
ขนัขยะต�มค์ำ�สัำ�งนั�ยกฯ และเป็นัหน้ั�ที�ในัภิ�ริกิจของเทศีบ�ล ดัังนัั�นัเทศีบ�ลจึงต้องร่ิวมรัิบผิู้ดักับพันัักง�นั 
ในัอุบัติเหตุค์รัิ�งนีั�ด้ัวย ศี�ลฎีก�พิัพั�กษ�ให้เทศีบ�ลและพันัักง�นัค์นัดัังกล่�วร่ิวมกันัหร่ิอแทนักันัชำ�ริะ 
ค่์�สิำนัไหมทดัแทนัแก่บุค์ค์ลผู้้้ได้ัรัิบผู้ลกริะทบทั�งหมดั
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถึิ่ง การดัำาเนินงานท่�ไม่ค์ำานึงถึิ่งหลักค์วามรับผิู้ดัชอบ  
ข้าดัการจััดัการบรรเทาปัญหาและผู้ลกระทบท่�เกิดัขึ้�นจัากการดัำาเนินงานติามอำานาจัหน้าท่�ข้ององค์์กร 
ปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น

49 ค์ำ�พิัพั�กษ�ศี�ลฎีก�ที� 5985/2561

เทศบาลต้ิองร่วมรับผิู้ดัชอบ หากสัำ�งการติามกฎหมาย49กรณ่ศึกษาท่� 2
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 ก�ริปฏิิบัติง�นัขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัต้องมีก�ริกำ�หนัดัวิสัำยทัศีน์ัเชิงยุทธศี�สำตร์ิ 

ตลอดัจนัเป้�หม�ยและพัันัธกิจที�มีค์ว�มชัดัเจนั โดัยต้องมีลักษณะที�ตอบสำนัองต่อค์ว�มค์�ดัหวัง 

ของปริะช�ชนั นัอกจ�กนีั�ก�ริปฏิิบัติง�นัต�มเป�้หม�ยและวสัิำยทัศีน์ัดัังกล่�ว ต้องค์ำ�นึังถึิ่งก�ริใช้ทรัิพัย�กริ 

อย่�งปริะหยัดัและคุ้์มค่์� ริวมถิ่ึงใช้ริะยะเวล�ในัก�ริดัำ�เนิันัก�ริที�ริวดัเร็ิวและเหม�ะสำม โดัยค์ำ�นึังถึิ่ง  

2 องค์์ปริะกอบย่อย ได้ัแก่ 6.1) ปริะสิำทธิผู้ล และ 6.2) ปริะสิำทธิภิ�พั

	 “องค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถ่ิ่�นต้องม่ว่สั่ยทั้ศน์เช่งยุท้ธศาส่ตร์	 เพื�อตอบส่นองค์วามต้องการ 
ข้องประชาชนและผู้้้ม่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ยทุ้กฝ่่าย	ปฏ่ิบัต่หน้าท่้�ตามพันธก่จให้บรรลุวัตถุิ่ประส่งค์์	วางเป้าหมาย 
การปฏ่ิบัต่งานท่้�ชัดเจนและอย้ใ่นระดับท่้�ตอบส่นองต่อค์วามค์าดหวังข้องประชาชน	โดยส่ร้างกระบวนการ 
ปฏ่ิบัต่งานอย่างเป็นระบบและม่มาตรฐาน	 ม่การจัดการค์วามเส่่�ยงและมุ่งเน้นผู้ลการปฏ่ิบัต่งานเป็นเล่ศ	 
รวมถิ่ึงม่การต่ดตามประเม่นผู้ลและพัฒนาปรับปรุงการปฏ่ิบัต่งานให้ด่ขึ้�นอย่างต่อเนื�อง	 ซึึ่�งอย่างน้อย 
ต้องค์รอบค์ลุม	2	ประเด็น	ได้แก่	
	 6.1.1)	การจัดท้ำาแผู้นพัฒนาท้้องถ่ิ่�น	
		 6.1.2)	แนวท้างการปฏ่ิบัต่งานท่้�ท้ำาให้บรรลุเป้าหมาย”

6 Cost-Effectiveness / Economyหลักคำว�มคุำ�มค่ำ�

องค์ำปรุะกอบย่อย 6.1 ปรุะสิทธิผู้ล
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ตัิวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่�คำวรุคำำ�นึำงในำก�รุบริุห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�
6.1.1 การจััดัทำาแผู้นพัิฒินาท้องถิิ่�น

คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 อ ง ค์์ ก ริ ป ก ค์ ริ อ ง สำ่ ว นั ท้ อ ง ถิิ่� นั มี 
กริะบวนัก�ริจัดัทำ�แผู้นัพััฒนั�ท้องถิิ่�นัที�มี 
ก�ริวิเค์ริ�ะห์และกำ�หนัดัเป้�หม�ยในัก�ริ 
ดัำ�เนิันัง�นัอย่�งริอบด้ั�นั ต�มค์ว�มจำ�เป็นั 
และผู้ลปริะโยชน์ัที�ปริะช�ชนัจะได้ัรัิบ และให้ 
ค์ว�มสำำ�ค์ญักับก�ริปริะสำ�นัแผู้นัในัแต่ละริะดัับ  
เพ่ั�อก�ริจัดัทำ�แผู้นัในัพ่ั�นัที�มีค์ว�มสำอดัค์ล้อง
และ ไม่ซำ��ซ้อนักันั สำ�ม�ริถิ่นัำ�โค์ริงก�ริ/กิจกริริม
ที�เกินัศัีกยภิ�พัปริะสำ�นัเข้�ส่้ำแผู้นัพััฒนั�
ในัริะดัับส้ำงขึ�นัไปได้ัต�มริะเบียบกริะทริวง
มห�ดัไทยว่�ด้ัวยก�ริจัดัทำ�แผู้นัและปริะสำ�นั
แผู้นัพััฒนั�พ่ั�นัที�ในัริะดัับอำ�เภิอและตำ�บล
พั.ศี. 256250

 องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัข�ดัก�ริ 
กำ�หนัดัวิสัำยทัศีน์ัเชิงยุทธศี�สำตริ์ที�เหม�ะสำม 
กับสำภิ�พัท�งเศีริษฐกิจและสัำงค์มของตนั  
หร่ิอคั์ดัลอกวิสัำยทัศีน์ัดัังกล่�วม�จ�กองค์์กริ 
ปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัอ่�นั และไม่มีก�ริบ้ริณ�ก�ริ 
และปริะสำ�นัแผู้นัพััฒนั�ปริะเภิทต่�ง ๆ ในั
ริะดัับพ่ั�นัที� ละเลยก�ริทบทวนัหร่ิอปรัิบปรุิง
โค์ริงก�ริ/กิจกริริมที�เกินัศัีกยภิ�พัให้เกิดั 
ก�ริเช่�อมโยงกันัริะหว่�งพ่ั�นัที�ขององค์์กริ 
ปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัตั�งแต่ 2 แห่งขึ�นัไป หร่ิอ 
หน่ัวยง�นัอ่�นั ๆ ต่�งค์นัต่�งทำ�จนัเกิดัค์ว�ม 
ซำ��ซ้อนั สิำ�นัเปล่องงบปริะม�ณ

Do’s Don’ts

50 อ้�งถึิ่งในั กริมส่ำงเสำริิมก�ริปกค์ริองท้องถิิ่�นั, ค่้์ม่อหลักเกณฑ์์ก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดีัขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั, 2563, 
หน้ั� 31-34
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ตัิวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่�คำวรุคำำ�นึำงในำก�รุบริุห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�
6.1.2 แนวทางการปฏิิบัติิงานท่�ทำาให้บรรลุเป้าหมาย

คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 1. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัมีก�ริ 
บริิห�ริจัดัก�ริโค์ริงก�ริ/กิจกริริมได้ับริริลุผู้ล 
สัำมฤทธิ�ต�มแผู้นัพััฒนั�ท้องถิิ่�นั สำ�ม�ริถิ่
อธิบ�ยผู้ลลัพัธ์ที�เป็นัปริะโยชน์ัต่อปริะช�ชนั
ในัเชิงเศีริษฐกิจ สัำงค์ม วัฒนัธริริม และอ่�นั ๆ 

 2. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัมีก�ริ 
ติดัต�มปริะเมินัผู้ลก�ริดัำ�เนิันัง�นัต�มภิ�ริกิจ 
อย่�งต่อเน่ั�อง และนัำ�ม�เป็นัแนัวท�งในัก�ริ 
ปรัิบปรุิงก�ริปฏิิบัติง�นัให้ดีัยิ�งขึ�นั 

 1. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัไม่มี 
ก�ริกำ�หนัดัตัวชี�วัดัก�ริปฏิิบัติง�นัโค์ริงก�ริ/ 
กิจกริริมเพ่ั�อบริริลุต�มเป้�หม�ยให้ชัดัเจนั 
และเหม�ะสำมต�มม�ตริฐ�นัก�ริบริิห�ริหร่ิอ 
ก�ริจัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะขององค์์กริปกค์ริอง 
ส่ำวนัท้องถิิ่�นั51 ที�กริมส่ำงเสำริิมก�ริปกค์ริองท้องถิิ่�นั 
กำ�หนัดัไว้เพ่ั�อนัำ�ไปใช้เป็นัแนัวท�งปฏิิบัติ

 2. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัข�ดัก�ริ 
จัดัก�ริสำ�ริสำนัเทศี เพ่ั�อสำนัับสำนุันัข้อม้ล 
ที�จำ�เป็นัต้องใช้ในัก�ริบริิห�ริ เช่นั 
 • ริะบบสำ�ริสำนัเทศีด้ั�นัก�ริจัดัก�ริ
ขยะม้ลฝ่อย52 
 • ริะบบบัญชีค์อมพิัวเตอร์ิขององค์์กริ
ปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั (e-LAAS)53 เพ่ั�อจัดัก�ริ
ด้ั�นัก�ริเงินั ก�ริบัญชี ก�ริค์ลัง และก�ริจัดั
เก็บภิ�ษีปริะเภิทต่�ง ๆ 
 ริวมถึิ่งไม่มีก�ริกำ�หนัดัแผู้นัง�นั ทิศีท�ง
เป้�หม�ยในัก�ริบริิห�ริทรัิพัย�กริที�ชัดัเจนั

Do’s Don’ts

51 ม�ตริฐ�นัก�ริบริิห�ริหร่ิอก�ริจัดับริิห�ริสำ�ธ�ริณะขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั มีจำ�นัวนั 48 ม�ตริฐ�นั จำ�แนักเป็นั 6 กลุ่ม ได้ัแก่  
(1) กลุ่มโค์ริงสำร้ิ�งพ่ั�นัฐ�นั จำ�นัวนั 11 ม�ตริฐ�นั (2) กลุ่มอ�ชีพัและริ�ยได้ั จำ�นัวนั 4 ม�ตริฐ�นั (3) กลุ่มก�ริศึีกษ�ศิีลปวัฒนัธริริม  
จำ�นัวนั 5 ม�ตริฐ�นั และ (4) กลุ่มสัำงค์มและสำวัสำดิัก�ริ จำ�นัวนั 6 ม�ตริฐ�นั (5) กลุ่มสิำ�งแวดัล้อมและสำ�ธ�ริณะสุำข จำ�นัวนั 13 ม�ตริฐ�นั  
(6) กลุ่มค์ว�มมั�นัค์งปลอดัภิยั จำ�นัวนั 9 ม�ตริฐ�นั, สำ�ม�ริถิ่เข้�ถึิ่งและด้ัริ�ยละเอยีดัไดัที้�เว็บไซต์กริมส่ำงเสำริิมก�ริปกค์ริองทอ้งถิิ่�นั : http:// 
www.dla.go.th/work/e_book/eb1/eb1.htm
52 สำ�ม�ริถิ่ด้ัริ�ยละเอียดัได้ัที� กองสิำ�งแวดัล้อมท้องถิิ่�นั, กริมส่ำงเสำริิมก�ริปกค์ริองท้องถิิ่�นั, ค่้์ม่อสำำ�หรัิบผู้้้ใช้ง�นัริะบบสำ�ริสำนัเทศีด้ั�นั 
ก�ริจัดัก�ริขยะม้ลฝ่อยขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั, เข้�ถึิ่งริะบบได้ัที� http://waste.dla.go.th/
53 สำ�ม�ริถิ่ด้ัริ�ยละเอียดัได้ัที� http://www.laas.go.th/ และ http://km.laas.go.th/laaskm2020/index.php
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											“องค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถ่ิ่�นต้องใช้ท้รัพยากรอย่างประหยัด	เก่ดผู้ล่ตภาพ	ท่้�คุ้์มค่์าต่อการลงทุ้น 
และบังเก่ดประโยชน์ส้่งสุ่ดต่อส่่วนรวม	 ทั้�งน่�	 ต้องม่การลดขั้�นตอน	 และระยะเวลาในการปฏ่ิบัต่งาน 
เพื�ออำานวยค์วามส่ะดวกและลดภาระค์่าใช้จ่าย	 ตลอดจนยกเล่กภารก่จท่้�ล้าส่มัยและไม่ม่ค์วามจำาเป็น	 
โดยอย่างน้อยต้องดำาเน่นการให้ค์รอบค์ลุม	3	ประเด็น	ได้แก่	6.2.1)	ค์วามประหยัด	6.2.2)	ค์วามรวดเร็ว	 
และ	6.2.3)	มาตรฐานและการพัฒนาคุ์ณภาพการให้บร่การ”

คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 1. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นันัำ� 
ริะบบบริิห�ริจัดัก�ริสำมัยใหม่ม�ใช้ โดัยมี 
ก�ริปริะยุกต์ใช้เทค์โนัโลยีสำ�ริสำนัเทศีหร่ิอ 
โทริค์มนั�ค์มต�มค์ว�มเหม�ะสำมและกำ�ลัง 
งบปริะม�ณในัก�ริปฏิิบัติหน้ั�ที�และขับเค์ล่�อนั 
ภิ�ริกิจต่�ง ๆ เพั่�อช่วยลดัขั�นัตอนั เพิั�ม 
ปริะสิำทธิภิ�พั ปริะหยัดัค่์�ใช้จ่�ย ลดัต้นัทุนั 
ค่์�ใช้จ่�ยในัก�ริดัำ�เนันิัง�นั โดัยไม่เกิดัผู้ลเสีำยห�ย 
แก่ภิ�ริกิจ54

 2. กริณีภิ�ริกิจขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนั
ท้องถิิ่�นัใดัมีค์ว�มเกี�ยวข้องหล�ยหน่ัวยง�นั  
หร่ิอเป็นัภิ�ริกิจที�ใกล้เคี์ยงหร่ิอต่อเน่ั�องกันั 
ค์วริจัดัให้มีก�ริบ้ริณ�ก�ริค์ว�มร่ิวมม่อกันั 
ริะหว่�งองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัหร่ิอ 
หน่ัวยง�นัอ่�นั ๆ ต�มแนัวท�งที�ค์ณะกริริมก�ริ 
ก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จให้แก่องค์์กริปกค์ริอง 
ส่ำวนัท้องถิิ่�นัได้ัปริะก�ศีไว้55

 1. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัมีก�ริ 
จัดัตั�ง/ค์ำ�นัวณงบปริะม�ณในัก�ริดัำ�เนิันั
โค์ริงก�ริ/กิจกริริมในัวงเงินัปริะม�ณที�ส้ำงกว่� 
ที�ค์วริจะเป็นั ไม่คุ้์มค่์� ละเลยก�ริตริวจสำอบ 
ต้นัทุนัในัก�ริปฏิิบัติง�นัและก�ริดัำ�เนิันัโค์ริงก�ริ  
ใช้งบปริะม�ณและทรัิพัย�กริฟุ่้มเฟ้้อย

 2. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัไม่ค์ำ�นึัง 
ถึิ่งลำ�ดัับค์ว�มสำำ�คั์ญและค์ว�มจำ�เป็นัเร่ิงด่ัวนั  
ข�ดัก�ริว�งแผู้นัที�ดีั ละเลยก�ริปริะสำ�นั 
ค์ว�มริ่วมม่อกับภิ�ค์ส่ำวนัอ่�นั ๆ เพ่ั�อให้ 
ก�ริดัำ�เนิันัก�ริบริริลผุู้ลต�มภิ�ริกจิ เกิดัค์ว�ม 
คุ้์มค่์�และปริะหยัดั

Do’s Don’ts

ตัิวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่�คำวรุคำำ�นึำงในำก�รุบริุห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�
6.2.1 ค์วามประหยัดั

54 อ้�งถึิ่งในั กริมส่ำงเสำริิมก�ริปกค์ริองท้องถิิ่�นั, ค่้์ม่อหลักเกณฑ์์ก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดีัขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั, 2563, 
หน้ั� 43
55 อ้�งถึิ่งในั เร่ิ�องเดีัยวกันั, หน้ั� 36

6.2 ปรุะสิทธิภ�พองค์ำปรุะกอบย่อย

73สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล



ตัิวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่�คำวรุคำำ�นึำงในำก�รุบริุห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 3. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัมีก�ริ 
ปริะเมนิัค์ว�มคุ้์มค่์�ในัเชิงภิ�ริกิจก่อนัและหลงั 
ก�ริดัำ�เนิันัโค์ริงก�ริ/กิจกริริม โดัยพิัจ�ริณ� 
เปรีิยบเทียบ จ�กปริะโยชน์ัที�ปริะช�ชนัจะได้ัรัิบ 
กับวงเ งินังบปริะม�ณที� ใช้ จ่�ยไป ทั� ง นีั�  
ปริะโยชน์ัที�ปริะช�ชนัจะไดั้รัิบต้องริวมไปถึิ่ง 
ผู้ลทั�งที�ค์ำ�นัวณเป็นัตัวเงินัและไม่สำ�ม�ริถิ่ 
ค์ำ�นัวณเป็นัตัวเงินัได้ั 

 3. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัดัำ�เนิันัก�ริ 
ต�มนัโยบ�ยฝ่่�ยก�ริเม่อง โดัยละเลยก�ริศึีกษ� 
วิเค์ริ�ะห์ผู้ลดีัผู้ลเสีำยทุกด้ั�นั ไม่ค์ำ�นึังถึิ่ง 
ปริะโยชน์ัหร่ิอผู้ลกริะทบทั�งท�งตริงและ 
ท�งอ้อมต่อปริะช�ชนั

Do’s Don’ts

74 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



ตัิวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่�คำวรุคำำ�นึำงในำก�รุบริุห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 4. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัมีก�ริ 
พิัจ�ริณ�ทบทวนั ปริบัปรุิง เปลี�ยนัแปลงภิ�ริกจิ 
ที�ไม่คุ้์มค่์�หร่ิอไม่ตอบสำนัองต่อค์ว�มต้องก�ริ 
ของปริะช�ชนัในัพ่ั�นัที� เพ่ั�อลดัภิ�ริะค่์�ใช้จ่�ย  
ทั�งนีั� ต้องค์ำ�นึังถึิ่งสิำทธิ ค์ว�มเสำมอภิ�ค์ ค์ว�ม
เท่�เทยีมกันัและก�ริแกปั้ญห�ค์ว�มเหล่�อมลำ��
หร่ิอก�ริสำร้ิ�งโอก�สำให้ปริะช�ชนัทุกกลุ่มด้ัวย
เช่นั ก�ริทำ�ท�งล�ดัสำำ�หรัิบค์นัพิัก�ริ

 4. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นับริิห�ริ 
จัดัก�ริทริัพัย�กริโดัยไม่ค์ำ�นึังถึิ่งปริะโยชนั์ 
ส้ำงสุำดัต่อผู้ลสัำมฤทธิ�ต�มภิ�ริกิจ ไม่ค์ำ�นึังถึิ่ง
ก�ริชว่ยเหล่อปริะช�ชนัต�มริะเบยีบ56 ให้ก�ริ 
สำนัับสำนุันัหร่ิอช่วยเหล่อในัลักษณะซำ��ซ้อนักับ 
หน่ัวยง�นัอ่�นั ๆ ริวมทั�งใช้งบปริะม�ณอย่�ง 
ฟุ่้มเฟ้้อยในัภิ�ริกิจที�ไม่มีค์ว�มจำ�เป็นั เช่นั 
 • ทำ�ท�งจักริย�นับนัถิ่นันัต�มกริะแสำ  
โดัยไม่สำ�ม�ริถิ่ใช้ง�นัได้ัจริิง
 • แจกผู้้�ห่มกันัหนั�วซำ��ซ้อนักับ
หน่ัวยง�นั/องค์์กริ/ม้ลนิัธิก�ริกุศีลอ่�นั
 • จัดัซ่�อวัสำดุัค์รุิภัิณฑ์์ที�ล้�สำมัย
 • จัดัทำ�และติดัตั�งป้�ยปริะช�สัำมพัันัธ์
ง�นัเดีัยวกันัซำ��ซ้อนักับหน่ัวยง�นัอ่�นั 
 • จัดัสำร้ิ�งอ�ค์�ริ สำถิ่�นีั และสิำ�งก่อสำร้ิ�ง
ที�มีขนั�ดัใหญเ่กินัค์ว�มจำ�เปน็ั หร่ิอไม่สำ�ม�ริถิ่
ใช้ปริะโยชน์ัได้ัจริิง
 • ปรัิบปรุิงภ้ิมิทัศีน์ัต�มไหล่ท�ง/
เก�ะกล�งโดัยไม่สำอบถิ่�มค์ว�มต้องก�ริของ
ปริะช�ชนั
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56 ริะเบียบกริะทริวงมห�ดัไทยว่�ด้ัวยค่์�ใช้จ่�ยเพ่ั�อช่วยเหล่อปริะช�ชนัต�มอำ�นั�จหน้ั�ที�ขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั พั.ศี. 2560
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ตัิวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่�คำวรุคำำ�นึำงในำก�รุบริุห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�
6.2.2 ค์วามรวดัเร็ว

คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัมีก�รินัำ�วิธี 
ก�ริบริิห�ริจัดัก�ริ/นัวัตกริริม ที�เหม�ะสำมกับ 
บริิบทของท้องถิิ่�นัม�ใช้ในัก�ริดัำ�เนิันัง�นั เพ่ั�อให้ 
เกิดัค์ว�มริวดัเร็ิว ในัก�ริแกไ้ขปัญห� ลดัขั�นัตอนั  
ริะยะเวล� และปริะหยัดัค่์�ใช้จ่�ย เช่นั 
 • ก�ริมีริะบบก�ริเต่อนัภัิยที�เกิดัจ�ก
ธริริมช�ติ 
 • ก�ริแจ้งเร่ิ�องร้ิองเรีิยนั ร้ิองทุกข์ และ
ตอบกลับผู่้�นัริะบบออนัไลน์ั

 องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิิ่�นัไม่มีก�ริ 
ทบทวนั ปริบัปรุิงกริะบวนัง�นัอย�่งสำมำ��เสำมอ  
ทำ�ให้ก�ริดัำ�เนิันัง�นัเพ่ั�อแก้ไขปัญห�และ 
ก�ริจัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะเกิดัค์ว�มล่�ช้�

Do’s Don’ts
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ตัิวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่�คำวรุคำำ�นึำงในำก�รุบริุห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�
6.2.3 มาติรฐานและการพัิฒินาคุ์ณภิาพิการให้บริการ

คำวรุปฏิิบัติิ ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

 1. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัมีก�ริ 
จัดัทำ�ค่้์ม่อม�ตริฐ�นัก�ริปฏิิบัติง�นั/ม�ตริฐ�นั 
ก�ริให้บริิก�ริ เพั่�อเสำริิมสำริ้�งค์ว�มเข้�ใจ 
ในัก�ริปฏิิบัติง�นัของบุค์ล�กริ

 2. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัจัดัทำ� 
ฐ�นัข้อม้ล บันัทึกสำถิิ่ติก�ริใช้บริิก�ริ ข้อม้ล 
ก�ริปริะเมินัค์ว�มพึังพัอใจ ตลอดัจนัข้อคิ์ดัเห็นั 
และข้อเสำนัอแนัะของปริะช�ชนั เพั่�อนัำ�ม� 
ปรัิบปรุิงคุ์ณภิ�พัก�ริให้บริิก�ริปริะช�ชนั 
ให้ดีัยิ�งขึ�นั

 1. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัข�ดัก�ริ 
ส่ำ�อสำ�ริทำ�ค์ว�มเข้�ใจให้บุค์ล�กริที�เกี�ยวข้อง 
ทริ�บถึิ่งม�ตริฐ�นัและแนัวท�งปฏิิบัติ ไม่มี 
ก�ริจัดัทำ�ข้อตกลงก�ริปฏิิบัติริ�ชก�ริ ริวมถึิ่ง 
ก�ริติดัต�มค์ว�มก้�วหน้ั�ของก�ริดัำ�เนิันัก�ริ 
อย่�งต่อเน่ั�อง

 2. องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัข�ดัก�ริ 
เตรีิยมค์ว�มพัร้ิอมทั�งในัด้ั�นัองค์์ค์ว�มร้้ิ  
อัตริ�กำ�ลังที�เหม�ะสำม ก�ริจัดัทำ�หร่ิอก�ริจัดัซ่�อ 
พััสำดุัค์รุิภัิณฑ์์ เค์ร่ิ�องม่อที�ทันัสำมัยม�ใช้สำนัับสำนุันั 
ก�ริให้บริิก�ริ ก�ริพััฒนั�ริะบบเทค์โนัโลยี 
สำ�ริสำนัเทศีเพ่ั�อใช้ในัก�ริปรัิบปรุิงและพััฒนั� 
คุ์ณภิ�พัม�ตริฐ�นัในัก�ริดัำ�เนิันัก�ริ

Do’s Don’ts
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 จังหวัดัชัยภ้ิมิ มักจะปริะสำบปัญห�นัำ��ท่วมในัฤด้ัฝ่นัและข�ดันัำ��ในัฤด้ัแล้ง ซึ�งแต่เดิัมเป็นัก�ริ 
แก้ไขปัญห�ของหน่ัวยง�นัที�รัิบผิู้ดัชอบ และองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัอย้่ในัลักษณะชั�วค์ริ�วเฉพั�ะหน้ั� 
เพีัยงหน่ัวยง�นัเดีัยว ข�ดัก�ริรัิบผิู้ดัชอบร่ิวมกันัริะหว่�งพ่ั�นัที� ห�กมีนัำ��ม�กต่�งก็ผู้ลักดัันันัำ��ออกจ�กพ่ั�นัที� 
ของตนัและช่วงนัำ��แล้งก็จะแย่งนัำ��กันัอุปโภิค์บริิโภิค์ 
 เทศีบ�ลเม่องชัยภ้ิมิ จังหวัดัชัยภ้ิมิ เห็นัถึิ่งก�ริแก้ปัญห�นัำ��ท่วมและฝ่นัแล้ง ไม่สำ�ม�ริถิ่ 
ดัำ�เนิันัก�ริให้เกิดัค์ว�มยั�งย่นัได้ัเพีัยงลำ�พััง จึงบ้ริณ�ก�ริก�ริมีส่ำวนัร่ิวมก�ริทำ�ง�นัร่ิวมกันัในัลักษณะ 
เช่�อมโยงกันั 3 มิติ ปริะกอบด้ัวย
 1) ก�ริเช่�อมโยงท�งก�ยภิ�พั โค์ริงสำร้ิ�งพ่ั�นัฐ�นัในัก�ริริะบ�ยนัำ��และกักเก็บนัำ��ตั�งแต่ต้นันัำ��
 2) ก�ริเช่�อมโยงด้ั�นัอำ�นั�จหน้ั�ที�ของหน่ัวยง�นัที�เกี�ยวข้อง ได้ัแก่ กริมโยธ�ธิก�ริและผัู้งเม่อง  
กริมชลปริะท�นั และองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัในัพ่ั�นัที�ปริะสำบปัญห� จำ�นัวนั 9 แห่ง
 3) ก�ริเช่�อมโยงด้ั�นัผู้ลปริะโยชน์ั โดัยก�ริกริะจ�ยผู้ลปริะโยชน์ัส่ำงต่อและเช่�อมโยงกันัให้แก่ 
ปริะช�ชนัในัพ่ั�นัที�ทุกส่ำวนั
 ก�ริบ้ริณ�ก�ริค์ว�มร่ิวมม่อดัังกล่�ว ทำ�ให้ก�ริดัำ�เนิันัง�นัเป็นัไปในัทิศีท�งเดีัยวกันั                     
เกิดัปริะสิำทธิภิ�พัส้ำงสุำดั สำอดัปริะสำ�นัส่้ำเป้�หม�ยเดีัยวกันั ส่ำงผู้ลให้กลุ่มเป้�หม�ยในัพ่ั�นัที�ค่์อ ปริะช�กริกว่�  
36,973 ค์รัิวเร่ิอนั มีนัำ��อุปโภิค์บริิโภิค์อย่�งเพีัยงพัอ และไม่ต้องปริะสำบปัญห�นัำ��ท่วมอีกต่อไป 
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�นม่ธรรมาภิิบาลติามหลัก 
ค์วามคุ้์มค่์า โดัยกำาหนดัวิสัำยทัศน์เชิงยุทธศาสำติร์ มุ่งเน้นท่�จัะจััดัการแก้ไข้ปัญหาซึ่ำ�าซึ่ากท่�ม่มานาน  
สำามารถิ่บูรณาการทำางานร่วมกันกับหน่วยงานท่�เก่�ยวข้้องอย่างเป็นระบบ

57 สำำ�นัักง�นัปลัดัสำำ�นัักนั�ยกรัิฐมนัตรีิ (2563), หนัังส่ำอที�ริะลึกในัพิัธีมอบริ�งวัลองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัที�มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดีั  
ปริะจำ�ปีงบปริะม�ณ พั.ศี. 2563, หน้ั� 20 - 22. ได้ัรัิบริ�งวัลองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัที�มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดีั ปริะจำ�ปี 2563 
ปริะเภิทโดัดัเด่ันั องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัขนั�ดัใหญ่ ริ�งวัลชมเชย

กรุณ่ศึึกษ�ท่�คำวรุปฏิิบัติิ & กรุณ่ศึึกษ�ท่�ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Case Study
D o ’ s  &  D o n ’ t s หลักคำว�มคุำ�มค่ำ�

กรุณ่ศึึกษ�ท่�คำวรุปฏิิบัติิคำว�มคุำ�มค่ำ� Case Study Do’s 

โค์รงการ “รู้นำ�า รู้ช่วิติ”57กรณ่ศึกษาท่� 1

78 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



 เทศีบ�ลตำ�บลแม่ขรีิ อำ�เภิอตะโหมดั จังหวัดัพััทลุง ถ่ิ่อว่�เป็นัพ่ั�นัที�เศีริษฐกิจสำำ�คั์ญท�งใต้ 
ของจังหวัดัพััทลุง สำภิ�พัพ่ั�นัที�มีลักษณะชุมชนัเม่องที�มีก�ริขย�ยตัวเพิั�มขึ�นัอย่�งต่อเน่ั�อง ซึ�งก�ริยกริะดัับ 
คุ์ณภิ�พัก�ริให้บริิก�ริสำ�ธ�ริณะของเทศีบ�ลจงึเป็นัสิำ�งที�มีค์ว�มจำ�เป็นั โดัยเฉพั�ะอย�่งยิ�งก�ริบริิห�ริกิจก�ริ 
ปริะป�ให้มีคุ์ณภิ�พัต�มเกณฑ์์ม�ตริฐ�นั มีปริิม�ณเพัียงพัอและใช้ได้ัตลอดั 24 ชั�วโมง โดัยก�รินัำ�ริะบบ 
เทค์โนัโลยีม�ใช้ในัก�ริบริิห�ริกิจก�ริปริะป� ห�กมีก�ริจดัหน่ัวยนัำ��จ�กม�ตริวัดันัำ�� ปริะช�ชนัผู้้้ใช้นัำ�� 
จะทริ�บไดั้ทันัทีว่�มีก�ริใช้นัำ��ไปจำ�นัวนัเท่�ใดัในัแต่ละเด่ัอนั และผู้้้ใช้นัำ��สำ�ม�ริถิ่ไปชำ�ริะค่์�นัำ��ที�เทศีบ�ล 
ได้ัทันัที ขณะเดีัยวกันัเทศีบ�ลยังสำ�ม�ริถิ่ตริวจสำอบได้ัว่�ริะบบปริะป�ของผู้้้ใช้นัำ��มีค์ว�มผิู้ดัปกติหร่ิอ 
เกิดัก�ริรัิ�วไหลหร่ิอไม่ และทริ�บยอดัค่์�ใช้นัำ��ในัแต่ละเด่ัอนั พัร้ิอมทั�งยอดัชำ�ริะค่์�นัำ��ที�จัดัเก็บได้ัในัแต่ละวันั 
นัำ�ม�เปน็ัข้อม้ลปริะกอบก�ริพัจิ�ริณ�เพ่ั�อก�ริบริิห�ริกจิก�ริปริะป�ไดัอ้ย่�งมีปริะสิำทธิภิ�พัในัก�ริตริวจสำอบ 
ข้อม้ลผู้้้ใช้นัำ��ที�ค้์�งชำ�ริะในัแต่ละเด่ัอนัได้ัอย่�งสำะดัวก             
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�นม่ธรรมาภิิบาลติามหลัก 
ค์วามคุ้์มค่์า ม่การสำร้างมาติรฐานและการพิัฒินาค์ุณภิาพิการให้บริการ เพ่ิ�ออำานวยค์วามสำะดัวก  
ลดัขั้�นติอนและระยะเวลาในการปฏิิบัติิงาน 

58 สำำ�นัักง�นัปลัดัสำำ�นัักนั�ยกรัิฐมนัตรีิ (2562), หนัังส่ำอที�ริะลึกในัพิัธีมอบริ�งวัลองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัที�มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดีั 
ปริะจำ�ปีงบปริะม�ณ พั.ศี. 2562, หน้ั� 120 – 122.  ได้ัรัิบริ�งวัลองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัที�มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดีั ปริะจำ�ปี 2562 
ปริะเภิททั�วไป องค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัขนั�ดัเล็ก ริ�งวัลชมเชย

โค์รงการ “สำมาร์ท ประปา แม่ข้ร่”58กรณ่ศึกษาท่� 2

กรุณ่ศึึกษ�ท่�คำวรุปฏิิบัติิคำว�มคุำ�มค่ำ� Case Study Do’s 

79สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล



 โค์ริงก�ริก่อสำร้ิ�งถิ่นันัค์อนักริตีเสำริิมเหล็กเกิดัค์ว�มเสีำยห�ยภิ�ยหลังก�ริตริวจรัิบ เน่ั�องจ�ก
องค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัจังหวัดั แต่งตั�งค์ณะเจ้�หน้ั�ที�ชุดัหนึั�งเป็นัปริะธ�นัและกริริมก�ริตริวจก�ริจ้�งโค์ริงก�ริฯ   
โดัยที�ไม่มีบุค์ค์ลผู้้้มีค์ว�มร้้ิหร่ิอค์ว�มชำ�นั�ญในัหลักวิช�ก�ริช่�งต�มหลักเกณฑ์์ที�กำ�หนัดั และในัช่วงเวล�
เดีัยวกันัยงัแต่งตั�งค์ณะเจ้�หน้ั�ที�ชุดัเดิัมรัิบผิู้ดัชอบตริวจรัิบง�นัหล�ยโค์ริงก�ริซ้อนักันั ส่ำงผู้ลให้โค์ริงก�ริดััง
กล่�วเกิดัค์ว�มเสีำยห�ย ศี�ลปกค์ริองส้ำงสุำดัวินิัจฉัยว่� ค์ว�มเสีำยห�ยจ�กกริณีดัังกล่�ว เกิดัจ�กค์ว�มบกพัริอ่ง 
ของริะบบก�ริดัำ�เนิันัง�นั และเจ้�หน้ั�ที�ไม่สำ�ม�ริถิ่ปฏิิบัติหน้ั�ที�ค์วบคุ์มง�นัและตริวจก�ริจ้�งแต่ละโค์ริงก�ริ 
ได้ัอย่�งมีปริะสิำทธิภิ�พัและปริะสิำทธิผู้ล องค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัจังหวัดัต้องรัิบผิู้ดัร่ิวมกับค์ณะเจ้�หน้ั�ที�ชุดั 
ดัังกล่�วด้ัวย 
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถึิ่ง การบริหารงานท่�ไม่สำอดัค์ล้องกับหลักค์วามคุ้์มค่์า 
โดัยไม่ค์ำานึงถึิ่งค์วามรู้ค์วามสำามารถิ่และประสำบการณ์ รวมทั�งปริมาณภิารกิจัข้องบุค์ลากร ส่ำงผู้ลให้
ปฏิิบัติิหน้าท่�ไม่ม่ประสิำทธิภิาพิและประสิำทธิผู้ล

59 ค์ำ�พิัพั�กษ�ศี�ลปกค์ริองส้ำงสุำดัที� อ.659/2561

มอบหมายงานโดัยไม่ค์ำานึงถึิ่งผู้ลสัำมฤทธิ�ข้องงาน59กรณ่ศึกษาท่� 1

คำว�มคุำ�มค่ำ� กรุณ่ศึึกษ�ท่�ไม่คำวรุปฏิิบัติิ Case Study Don’ts 

80 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



 องค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัตำ�บลมีภิ�ริกิจในัก�ริเก็บขยะและนัำ�ไปทิ�งในับ่อขยะ โดัยใช้วิธีก�ริ 
กำ�จัดัขยะด้ัวยก�ริขุดับ่อและนัำ�ขยะไปทิ�งให้เต็มแล้วจึงฝั่งกลบ ขณะเดัียวกันับ่อที�มีขยะไม่เต็มกลับไม่มี 
ก�ริดัำ�เนิันัก�ริใดั ๆ เพ่ั�อป้องกันักลิ�นัเหม็นั แมลงวันั และสัำตว์ต่�ง ๆ มีเพีัยงก�ริถิ่มดิันัริอบบ่อเพ่ั�อไม่ให้นัำ�� 
จ�กบ่อขยะไหลออก แต่เม่�อฝ่นัตกก็จะเกิดันัำ��เน่ั�เสีำยไหลไปส่้ำพ่ั�นัที�ข้�งเคี์ยง สำร้ิ�งค์ว�มเด่ัอดัร้ิอนัให้แก่ 
ปริะช�ชนัในัพ่ั�นัที�ใกล้เคี์ยง ซึ�งจ�กก�ริตริวจสำอบของสำำ�นัักง�นัทรัิพัย�กริธริริมช�ติและสิำ�งแวดัล้อม  
พับว่�ก�ริจัดัก�ริขยะดัังกล่�วขององค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัตำ�บลไม่ถ้ิ่กหลักสุำข�ภิิบ�ล
 ศี�ลปกค์ริองส้ำงสุำดัเห็นัว่� ก�ริสำร้ิ�งริะบบป้องกันันัำ��จ�กบ่อขยะที�ไหลออกนัอกบ่อ 
ขององค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัตำ�บลยงัไม่มีปริะสิำทธิภิ�พัที�ดีัพัอ มีก�ริปล่อยปละละเลยให้มีขยะม้ลฝ่อยภิ�ยในัเขต 
รัิบผิู้ดัชอบของตนั ก่อให้เกิดัค์ว�มเด่ัอดัร้ิอนัริำ�ค์�ญแก่ปริะช�ชนัที�อย้่ใกล้เคี์ยง เป็นัก�ริละเลยต่อหน้ั�ที� 
ต�มกฎหม�ย จึงพิัพั�กษ�ให้องค์์ก�ริบริิห�ริส่ำวนัตำ�บลดัำ�เนิันัก�ริกำ�จัดัขยะที�อย้บ่ริิเวณบ่อขยะให้แล้วเสำร็ิจ 
ภิ�ยในั 90 วันั และห้�มนัำ�ขยะไปทิ�งที�บ่อขยะดัังกล่�ว จนักว่�จะได้ักำ�จัดัขยะที�มีอย้่เดิัมให้เรีิยบร้ิอย 
และกำ�หนัดัวิธีก�ริกำ�จัดัขยะที�ถ้ิ่กหลักสุำข�ภิิบ�ล
 กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถึิ่ง การปฏิิบัติิหน้าท่�โดัยไม่ค์ำานึงถึิ่งหลักค์วามคุ้์มค่์า  
ข้าดัประสำิทธิภิาพิในการบริการสำาธารณะ จันส่ำงผู้ลให้คุ์ณภิาพิการให้บริการหร่อดัำาเนินงานไม่ได้ั
มาติรฐาน

60 ค์ำ�พิัพั�กษ�ศี�ลปกค์ริองส้ำงสุำดัที� อ.558/2551

จััดัการข้ยะไม่ได้ัมาติรฐาน ทำาให้ประชาชนเด่ัอดัร้อน60กรณ่ศึกษาท่� 2

คำว�มคุำ�มค่ำ� กรุณ่ศึึกษ�ท่�ไม่คำวรุปฏิิบัติิ Case Study Don’ts 
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2558. (2558, 22 มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132 ตอนที่ 4 ก หน้า 1 – 8. 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540. (2540, 10 กันยายน). ราชกิจจา
นุเบกษา. เล่ม 114 ตอนที่ 46 ก หน้า 1 – 16. 

พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562. (2562, 16 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. 
เล่ม 136 ตอนที่ 50 ก หน้า 22 – 28.  

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.  (2562, 27 พฤษภาคม). ราชกิจจา
นุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 69 ก หน้า 52 - 95.  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534. (2534, 4 กันยายน). ราชกิจจา
นุเบกษา. เล่ม 108 ตอนที่ 156 ฉบับพิเศษ หน้า 1. 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545. (2545, 2 ตุลาคม). 
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 119 ตอนที่ 99 ก  หน้า 1 – 13. 

กฎหม�ยปรุะเภทต่ิ�งๆ
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. (2539, 14 พฤศจิกายน). ราช
กิจจานุเบกษา. เล่ม 113 ตอนที่ 60 ก หน้า 1 – 24. 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557. (2557, 30 ธันวาคม). 
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 131 ตอนที่ 89 ก หน้า 1 – 3. 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2562. (2562, 27 
พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 69 ก หน้า 115 – 126. 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562. สืบค้นจากเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา :   
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=415176&ext=pdf  

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2562. สืบค้นจากเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=618134&ext=pdf  

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 14) พ.ศ. 2562. สืบค้น
จากเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=618130&ext=pdf  

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560. (2560, 31 
กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 79 ก. หน้า 13 – 23. 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559. (2559, 30 ธันวาคม). ราช
กิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอนที่ 114 ก หน้า 21 – 25. 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550. (2550, 22 พฤศจิกายน). ราชกิจจา
นุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 84 ก หน้า 1 – 10. 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546. 
(2546, 9 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 120 ตอนที่ 100 ก  หน้า 1 – 16. 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562. (2562, 30 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนท่ี 
56 ก  หน้า 253 – 256. 

พระราชโองการประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580). (2561, 13 ตุลาคม). 
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก. หน้า 1. 
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563. 
(2563, 13 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 137 ตอนที่ 20 ก หน้า 17 – 19. 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ . (2563, 31 
มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 137 ตอนพิเศษ 74 ง หน้า 47 – 48. 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผย
ข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ . (2563, 24 มิถุนายน). ราช
กิจจานุเบกษา. เล่ม 137 ตอนพิเศษ 148 ง หน้า 26 – 28. 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564. (2559, 30 
ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอนที่ 115 ก หน้า 1. 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. 
(2560, 23 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 210 ง หน้า 1 – 71. 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559. 
(2559, 27 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอนพิเศษ 123 ง หน้า 4 – 7. 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563. (2563, 20 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 137 ตอนพิเศษ 165 ง 
หน้า 3 – 5. 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548. (2548, 17 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนพิเศษ 115 ง หน้า 
46 – 57. 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559. (2559, 28 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอน
พิเศษ 218 ง หน้า 3 – 7. 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561. (2561, 3 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนพิเศษ 
246 ง หน้า 1 – 4. 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547. (2548, 8 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 
ตอนพิเศษ 79 ง หน้า 16 – 20.   
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547. (2547, 1 
พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษ 123 ง หน้า 16 – 65. 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554. 
(2554, 8 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 128 ตอนพิเศษ 27 ง หน้า 1 – 6. 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560. (2560, 29 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. 
เล่ม 134 ตอนพิเศษ 242 ง  หน้า 3 – 9. 

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552. (2552, 13 มีนาคม). ราชกิจจา
นุเบกษา. เล่ม 126 ตอนพิเศษ 39 ง หน้า 4 – 22. 

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544. (2544, 23 กุมภาพันธ์). ราช
กิจจานุเบกษา. เล่ม 118 ตอนพิเศษ 18 ง หน้า 28 – 47. 

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561. (2561, 26 
มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนพิเศษ 148 ง หน้า 1 – 3. 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 
2544. (2544, 22 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 118 ตอนพิเศษ 104 ง หน้า 6 – 
11. 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548. 
(2548, 27 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนพิเศษ 55 ง หน้า 25 – 29. 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. 2542. (2542, 10 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนที่ 63 ง หน้า 24 
– 31. 

 
หนังสือ/รายงาน/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์/อื่น ๆ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. (28 มกราคม 2564). การควบคุมภายใน. สืบค้นจากเว็บไซต์กรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์: https://www.cad.go.th/download/1_3control.pdf 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คู่มือส าหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะ

มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เข้าถึงระบบได้ท่ี http://waste.dla.go.th/ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น, 2563, สืบค้นจาก 
http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2021/3/2309_6188.pdf 

หนัำงส่อ/รุ�ยง�นำ/เอกส�รุอิเล็กทรุอนิำกส์/อ่�นำๆ
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. มาตรฐานการบริหารหรือการจัดบริหารสาธารณะของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 48 มาตรฐาน, สืบค้นจาเว็บไซต์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น :  http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/eb1.htm 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. คู่มือการจัดท าหรือปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (แนบ
ท้ายหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 70 ลงวันท่ี 19 
มิถุนายน 2563) 

กระทรวงการคลัง. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (แนบท้ายหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนมาก ท่ี กค 0409.3/ว 105 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561)  

กระทรวงการคลัง. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (แนบท้ายหนังสือ
กระทรวงการคลัง ท่ี กค 0409.4/ว 23 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2562) 

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ. สรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น, ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติ
หน้าท่ีส านักงานเลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ. หน้า ก. สืบค้นจาก 
https://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/drive_local/download
/article/article_20170816160150.pdf 

ภาวิณี ลักขษร และกฤชวรรธน์ โล่วัชรินทร์, “เงื่อนไขการเกิดนวัตกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย”, วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีท่ี 10 ฉบับ
ท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เร่ือง ข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนา 
ธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน. สืบค้น
จาก http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2555/9930282319.pdf 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ต้นแบบแห่งความส าเร็จองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ีการ
บริหารจัดการที่ดี ปี 2561. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561 

สถาบันพระปกเกล้า. บันทึกเร่ืองเด่นรางวัลพระปกเกล้า : “สมรรถนะองค์กร” กับการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 
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สถาบันพระปกเกล้า. รางวัลพระปกเกล้า’58. พิมพ์ครั้งท่ี 1 กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 
2558 

สถาบันพระปกเกล้า. รางวัลพระปกเกล้า’61. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561 
สถาบันพระปกเกล้า. รางวัลพระปกเกล้า’62. พิมพ์ครั้งท่ี 1 กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 

2562 
สถาบันพระปกเกล้า. รางวัลพระปกเกล้า’63. พิมพ์ครั้งท่ี 1 กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 

2563 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการ

ปกครองท้องถิ่น เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น, 2559 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. คู่มือการป้องกันการ

กระท าความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม ตามมาตรา 128, 2563 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. คู่มือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564, 2564 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance). กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช
กิจจานุเบกษา, 2555 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี. หนังสือที่ระลึกในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีม่ีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. กรุงเทพฯ : 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี, 2562 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี. หนังสือที่ระลึกในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีม่ีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. กรุงเทพฯ : 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี, 2563 
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สถาบันพระปกเกล้า. รางวัลพระปกเกล้า’58. พิมพ์ครั้งท่ี 1 กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 
2558 

สถาบันพระปกเกล้า. รางวัลพระปกเกล้า’61. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561 
สถาบันพระปกเกล้า. รางวัลพระปกเกล้า’62. พิมพ์ครั้งท่ี 1 กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 

2562 
สถาบันพระปกเกล้า. รางวัลพระปกเกล้า’63. พิมพ์ครั้งท่ี 1 กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 

2563 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการ

ปกครองท้องถิ่น เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น, 2559 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. คู่มือการป้องกันการ

กระท าความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม ตามมาตรา 128, 2563 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. คู่มือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564, 2564 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance). กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช
กิจจานุเบกษา, 2555 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี. หนังสือที่ระลึกในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีม่ีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. กรุงเทพฯ : 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี, 2562 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี. หนังสือที่ระลึกในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีม่ีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. กรุงเทพฯ : 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี, 2563 

เว็บไซต์ http://www.laas.go.th  
เว็บไซต์ http://km.laas.go.th/laaskm2020/index.php 
 
ค าพิพากษา 
ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2418/2526 
ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 565/2558 

คำำ�พิพ�กษ�

88 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



ภ�คำผู้นำวก

89สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล



90 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



91สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล



92 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



93สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล



94 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



95สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล



96 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



97สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล



ส่�อว่ดิทัศึน์ำเพ่�อก�รุเรุ่ยนำรุ้�
ติ�มหลักธรุรุม�ภิบ�ล
สำำ�หรัับองค์์กรัปกค์รัองส่ำวนท้้องถ่ิ่�น
6 หลัักก�รั 11 องค์์ปรัะกอบย่่อย่

ช่�อ :  ชุดัก�ริเรีิยนัร้้ิธริริม�ภิิบ�ลในัร้ิปแบบภิ�พัยนัตร์ิสัำ�นั
ริะยะเวล� : 7 นั�ที 9 วินั�ที
เน่ั�อห� : นัำ�เสำนัอสำถิ่�นัก�ริณ์จำ�ลองในัก�ริดัำ�เนิันัง�นั
ต�มหลักธริริม�ภิิบ�ล ปริะกอบด้ัวย 6 ตอนั ได้ัแก่ 
1) นิัติธริริมบริิก�ริเสำมอภิ�ค์ต�มกฎหม�ย 2) คุ์ณธริริมค่้์ใจ 
3) โปร่ิงใสำอย้ใ่กล้ ๆ 4) ก�ริมีส่ำวนัร่ิวมของเริ� 
5) รัิบผิู้ดัชอบตอบสำนัองริวดัเร็ิว และ 6) คุ้์มค่์�เพ่ั�อส่ำวนัริวม

สำ�ม�ริถิ่รัิบชมและดั�วน์ัโหลดั

หลักนัิติธริริม

หลักก�ริมีส่ำวนัร่ิวม

หลักคุ์ณธริริม

หลักค์ว�มรัิบผิู้ดัชอบ

หลักค์ว�มโปร่ิงใสำ

หลักค์ว�มคุ้์มค่์�

S
C
A
N

M
E

S
C
A
N

M
E

S
C
A
N

M
E

S
C
A
N

M
E

S
C
A
N

M
E

S
C
A
N

M
E

S
C
A
N

M
E

S
C
A
N

M
E

ช่�อ :  ถิ่อดับทเรีิยนัธริริม�ภิิบ�ลองค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นั
ระยะเวลา : 33 นั�ที
เน่�อหา : นัำ�เสำนัอก�ริดัำ�เนิันัง�นัขององค์์กริปกค์ริองส่ำวนัท้องถิิ่�นัที�มี
ค์ว�มโดัดัเด่ันัในัก�รินัำ�หลักธริริม�ภิิบ�ลไปบริิห�ริง�นัและปฏิิบัติหน้ั�ที�
เพ่ั�อปริะโยชน์ัสุำขแก่ปริะช�ชนั

98 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น



99สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล



100 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองส่ำวนท้องถิิ่�น





แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหมายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

(หามจำหนาย)

สำนักพ
ัฒ

นาและสงเสริมธรรมาภิบาล

สำนักพัฒนาและสงเสริมธรรมาภิบาล
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตำบลทาทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

02-5284800 ตอ 7121, 7122

สำนักพัฒนาและสงเสริมธรรมาภิบาล

ISBN 978-616-8280-03-4


