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บทสรุุปสำ�หรุับผู้้�บรุิห�รุ
(Executive Summary)

สำำ�นัักง�นัค์ณะกริริมก�ริป้องกันัและปริ�บปริ�มก�ริทุจริิตแห่งช�ติ (สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช.) มีภิ�ริกิจหนัึง�
ที�สำำ�ค์ัญไม่นั้อยกว่�ก�ริปริ�บปริ�มก�ริทุจริิต และก�ริตริวจสำอบทริัพัย์สำินั นัั�นัค์่อภิ�ริกิจที�จะต้องดัำ�เนัินัก�ริ
เพั่�อป้องกันัก�ริทุจริิต และสำ่งเสำริิมธริริม�ภิิบ�ลให้กับหนั่วยง�นัภิ�ค์ริัฐ โดัยให้ค์ว�มสำำ�ค์ัญกับก�ริพััฒนั�
องค์์ค์ว�มริ้แ้ ละนัวัตกริริมเริ่อ� งธริริม�ภิิบ�ลให้เท่�ทันัต่อสำถิ่�นัก�ริณ์เพั่อ� สำ่งเสำริิมให้เกิดัก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ล
แก่หนั่วยง�นัภิ�ค์ริัฐ องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� ภิ�ค์เอกชนั และนัิตบิ ค์ุ ค์ลอ่นั� ๆ อันัจะสำ่งผู้ลให้เกิดัก�ริยกริะดัับ
ดััชนัีก�ริริับริ้ก้ �ริทุจริิต (Corruption Perceptions Index : CPI) จึงจัดัตัง� สำำ�นัักพััฒนั�และสำ่งเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล
เพั่�อริับผู้ิดัชอบในัภิ�ริกิจดัังกล่�ว
สำำ�นัักพััฒนั�และสำ่งเสำริิมธริริม�ภิิบ�ลไดั้ให้ค์ว�มสำำ�ค์ัญในัก�ริสำ่งเสำริิมธริริม�ภิิบ�ลองค์์กริปกค์ริอง
สำ่วนัท้องถิ่ิ�นั โดัยไดั้ดัำ�เนัินัก�ริศีึกษ� ทบทวนั วิเค์ริ�ะห์หลักธริริม�ภิิบ�ลจ�กเอกสำ�ริท�งวิช�ก�ริ กฎหม�ย
และริะเบียบที�เกี�ยวข้องต่�ง ๆ และไดั้ข้อแนัะนัำ�จ�กค์ณะอนัุกริริมก�ริ ป.ป.ช. ดั้�นัพััฒนั�และสำ่งเสำริิม
ธริริม�ภิิบ�ลองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั จนักริะทั�งมีก�ริกำ�หนัดัค์ำ�นัิย�มธริริม�ภิิบ�ลที�เป็นัค์ำ�จำ�กัดัค์ว�ม
ในัลักษณะเฉพั�ะสำอดัค์ล้องกับอำ�นั�จหนั้�ที�และบริิบทขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั ริวมทั�งสำ�ม�ริถิ่
สำริุปปริะเดั็นัแนัวท�งในัก�ริดัำ�เนัินัก�ริเพั่อ� พััฒนั�และจัดัทำ�เป็นัองค์์ค์ว�มริ้ภิ้ �ยใต้ชอ�่ “แนวทางการยกระดัับ
ธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิน� ” ในัริ้ปแบบค์้ม่ อ่ ทีห� วังว่�จะช่วยให้องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั�
ใช้เป็นัแนัวท�งในัก�ริยึดัถิ่่อปฏิิบัติต�มหริ่อศีึกษ�เพั่�อเป็นัอุท�หริณ์ในัก�ริบริิห�ริง�นัและปฏิิบัติหนั้�ที�
และสำ�ม�ริถิ่นัำ�ไปพััฒนั�ต่อยอดัในัก�ริปริับริะบบก�ริบริิห�ริจัดัก�ริภิ�ยในั ก�ริจัดักิจกริริมสำ�ธ�ริณะ และ
ก�ริบริิก�ริสำ�ธ�ริณะให้สำ�ม�ริถิ่ยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลไดั้ดัยี งิ� ขึนั� และยิง� ไปกว่�นัันั� ห�กนัำ�ข้อแนัะนัำ�ทีค์� วริปฏิิบตั ิ
ไปยึดัถิ่่อปฏิิบัติอย่�งจริิงจังเป็นัริ้ปธริริม ย่อมจะสำ่งผู้ลต่อค์ะแนันัก�ริปริะเมินัค์ุณธริริมและค์ว�มโปริ่งใสำ
ในัก�ริดัำ�เนัินัง�นัของหนั่วยง�นัภิ�ค์ริัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไดั้ดั้วย
ก�ริจัดัทำ� “แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิน� ” เล่มนัี� ดัำ�เนัินัก�ริ
ผู้่�นักลไกของ “ค์ณะทำ�ง�นัศีึกษ�แนัวท�งก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั” ที�เป็นั
องค์์ค์ณะหลักในัก�ริศีึกษ�ริวบริวม วิเค์ริ�ะห์สำภิ�พัแวดัล้อม อำ�นั�จหนั้�ที� ภิ�ริกิจ ริ�ยละเอียดัง�นัขององค์์กริ
ปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� เพั่อ� สำังเค์ริ�ะห์ให้มค์ี ว�มสำอดัค์ล้องกับหลักธริริม�ภิิบ�ลของก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องทีดั� ี
ต�มมติค์ณะริัฐมนัตริีเม่�อวันัที� 24 เมษ�ยนั 2555 และพัริะริ�ชกฤษฎีก�ว่�ดั้วยหลักเกณฑ์์และวิธีก�ริบริิห�ริ
กิจก�ริบ้�นัเม่องทีดั� ี พั.ศี. 2546 และทีแ� ก้ไขเพัิม� เติม จนักริะทัง� ไดั้ขอ้ สำริุปในัลักษณะเป็นัค์ำ�นัิย�ม องค์์ปริะกอบ
ปริะเดั็นัและแนัวท�งก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลสำำ�หริับองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� โดัยผู้่�นัค์ว�มเห็นัชอบจ�ก
“ค์ณะอนัุกริริมก�ริ ป.ป.ช. ดั้�นัพััฒนั�และสำ่งเสำริิมธริริม�ภิิบ�ลองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั” ที�ไดั้กลั�นักริอง
และกำ�กับทิศีท�งก�ริดัำ�เนัินัง�นัของค์ณะทำ�ง�นัฯ ต�มนัโยบ�ยของ “ค์ณะกริริมก�ริพััฒนั�และสำ่งเสำริิม
ธริริม�ภิิบ�ล” ทีม� พัี ลเอก บุณยวัจนั์ เค์ริ่อหงสำ์ กริริมก�ริ ป.ป.ช. เป็นัปริะธ�นั นัอกจ�กนัีย� งั ผู้่�นัก�ริให้ค์ว�มเห็นั
และข้อเสำนัอแนัะต่�ง ๆ จ�กหนั่วยง�นัดั้�นัก�ริขับเค์ล่�อนัธริริม�ภิิบ�ลและองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั ไดั้แก่

สำถิ่�บันัสำ่งเสำริิมก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดัี กริมสำ่งเสำริิมก�ริปกค์ริองท้องถิ่ิ�นั สำำ�นัักง�นัค์ณะกริริมก�ริ
ก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จให้แก่องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั สำำ�นัักง�นัผู้้้ตริวจก�ริแผู้่นัดัินั และองค์์กริปกค์ริอง
สำ่วนัท้องถิ่ิ�นัในัเขตพั่�นัที�จังหวัดันันัทบุริี และนัค์ริปฐม อีกดั้วย
ริ�ยละเอียดัโค์ริงสำริ้�งและเนั่�อห�สำ�ริะสำำ�ค์ัญของแนัวท�งก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลสำำ�หริับองค์์กริ
ปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั ปริะกอบไปดั้วย 3 บท ดัังนัี�
บทท่� 1 บทนัำ� กล่�วถิ่ึงสำภิ�พัค์ว�มเป็นัม�ของธริริม�ภิิบ�ลในัปริะเทศีไทยผู้่�นักลไกอำ�นั�จริัฐ
ต�มริัฐธริริมนั้ญ ซึ�งเริิ�มตั�งแต่ริัฐบ�ล หนั่วยง�นัริ�ชก�ริสำ่วนักล�ง สำ่วนัภิ้มิภิ�ค์ และเช่�อมโยงถิ่ึงก�ริสำ่งเสำริิม
และขับเค์ล่�อนัธริริม�ภิิบ�ลในัองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั ปัจจัยท้�ท�ยสำำ�หริับองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั
ในัก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ล ริวมทั�งปริะโยชนั์จ�กก�ริศีึกษ�แนัวท�งก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลสำำ�หริับองค์์กริ
ปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั
บทท่� 2 ธริริม�ภิิบ�ลสำำ�หริับองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั โดัยอธิบ�ยค์ำ�นัิย�ม และองค์์ปริะกอบ
ธริริม�ภิิบ�ลที�มีค์ว�มสำอดัค์ล้องกับอำ�นั�จหนั้�ที�และภิ�ริกิจของท้องถิ่ิ�นั ปริะกอบดั้วย 6 หลักก�ริ และ
11 องค์์ปริะกอบย่อย ดัังนัี�
1) หลักนัิติธริริม (Rule of Law) กำ�หนัดัค์ำ�นัิย�มว่� องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัจะใช้อำ�นั�จ
ต�มกฎหม�ยและริะเบียบ ริวมถิ่ึงข้อบังค์ับต่�ง ๆ ที�มีอย้่โดัยเค์ริ่งค์ริัดัและไม่เล่อกปฏิิบัติ ทั�งนัี� ในัก�ริจัดัทำ�
บริิก�ริสำ�ธ�ริณะขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัต้องค์ำ�นัึงถิ่ึงหลักค์ว�มเสำมอภิ�ค์ กล่�วค์่อ ก�ริให้บริิก�ริ
สำ�ธ�ริณะแก่ปริะช�ชนัในัท้องถิ่ิ�นัต้องเป็นัไปอย่�งเท่�เทียมกันั ไม่แบ่งแยก ไม่ว่�จะเป็นัปริะเดั็นัเกี�ยวกับ
เพัศี เช่�อช�ติ ศี�สำนั� หริ่อกลุ่มช�ติพัันัธุ์ต่�ง ๆ เป็นัต้นั นัอกจ�กนัั�นัองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัยังต้อง
ให้ค์ว�มสำำ�ค์ัญกับค์ว�มเท่�เทียมกันัในัก�ริเข้�ถิ่ึงบริิก�ริสำ�ธ�ริณะขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัดั้วย
โดัยต้องค์ำ�นัึงถิ่ึง 2 องค์์ปริะกอบย่อย ไดั้แก่ 1) นัิติธริริม (Rule of Law) และ 2) ค์ว�มเสำมอภิ�ค์ (Equity)
2) หลักค์ุณธริริม (Morality) กำ�หนัดัค์ำ�นัิย�มว่� บุค์ล�กริขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั
ต้องพัึงมีจิตสำำ�นัึกค์ว�มริับผู้ิดัชอบในัก�ริปฏิิบัติหนั้�ที�โดัยยึดัมั�นัในัศีีลธริริม ค์ุณธริริมต้องยึดัมั�นัในัปริะมวล
จริิยธริริมของท้องถิ่ิ�นั ริวมถิ่ึงม�ตริฐ�นัและจริริย�บริริณแห่งวิช�ชีพั โดัยค์ำ�นัึงถิ่ึงปริะโยชนั์สำุขของปริะช�ชนั
เป็นัหลักสำำ�ค์ัญ โดัยมี 2 องค์์ปริะกอบย่อย ไดั้แก่ 1) ก�ริปฏิิบตั ติ �มปริะมวลจริิยธริริม / ม�ตริฐ�นัและจริริย�บริริณ
แห่งวิช�ชีพั และ 2) ก�ริปฏิิบัติต�มหลักก�ริขัดักันัแห่งผู้ลปริะโยชนั์ (Conflict of Interest)
3) หลักค์ว�มโปริ่งใสำ (Transparency) กำ�หนัดัค์ำ�นัิย�มว่� บุค์ล�กริทั�งฝ่่�ยก�ริเม่องและ
ฝ่่�ยข้�ริ�ชก�ริปริะจำ�ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัต้องมีค์ว�มซ่�อสำัตย์สำุจริิต ตริงไปตริงม� ริวมถิ่ึงก�ริมี
วัฒนัธริริม และค์่�นัิยมขององค์์กริที�ให้ค์ว�มสำำ�ค์ัญกับก�ริเปิดัเผู้ยข้อม้ลข่�วสำ�ริและสำ่�อสำ�ริกับปริะช�ชนั
เพั่� อ ให้ ป ริะช�ชนัไดั้ ริั บ ทริ�บถิ่ึ ง ข้ อ ม้ ล ต่ � ง ๆ อย่ � งสำมำ�� เสำมอเป็ นั ปั จ จุ บั นั และจั ดั ให้ มี ก �ริว�งริะบบ
เพั่อ� ให้ปริะช�ชนัและภิ�ค์สำ่วนัอ่นั� ๆ ในัสำังค์มสำ�ม�ริถิ่เข้�ถิ่ึงข้อม้ลข่�วสำ�ริต่�ง ๆ ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั�
ไดั้โดัยง่�ย ริวมถิ่ึงในัก�ริดัำ�เนัินักิจกริริมต่�ง ๆ ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัพัึงมีค์ว�มชัดัเจนั เป็นัริะบบ
เป็นัที�เข้�ใจ ริับริ้้ และค์�ดัก�ริณ์ไดั้ของสำังค์ม

4) หลักก�ริมีสำว่ นัริ่วม (Participation) กำ�หนัดัค์ำ�นัิย�มว่� ก�ริปฏิิบตั งิ �นัขององค์์กริปกค์ริอง
สำ่วนัท้องถิ่ินั� พัึงต้องยึดัหลักก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จและก�ริมีสำว่ นัริ่วมในัก�ริตัดัสำินัใจ โดัยเปิดัโอก�สำให้ผู้ป้ ฏิิบตั งิ �นั
และปริะช�ชนัในัท้องถิ่ิ�นัไดั้ริับริ้้ เริียนัริ้้ และริ่วมแสำดังค์ว�มค์ิดัเห็นั หริ่อเสำนัอปัญห� และปริะเดั็นัต่�ง ๆ
ที�จำ�เป็นัต้องไดั้ริับก�ริแก้ไขและพััฒนั� นัอกจ�กนัั�นัปริะช�ชนัยังต้องมีสำ่วนัริ่วมในัก�ริดัำ�เนัินัก�ริ และริ่วม
ตริวจสำอบก�ริปฏิิบัติง�นั ริวมทั�งก�ริมีสำ่วนัริ่วมเพั่�อแสำวงห�ฉันัท�มติริ่วมกันัริะหว่�งปริะช�ชนัภิ�ยในัท้องถิ่ิ�นั
โดัยมี 2 องค์์ปริะกอบย่อย ไดั้แก่ 1) ก�ริมีสำ่วนัริ่วม/ก�ริพัย�ย�มแสำวงห�ฉันัท�มติ (Participation /
Consensus Oriented) และ 2) ก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จ (Decentralization)
5) หลักค์ว�มริับผู้ิดัชอบ (Accountability) กำ�หนัดัค์ำ�นัิย�มว่� ก�ริปฏิิบัติง�นัขององค์์กริ
ปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� ต้องมุง่ ให้ก�ริทำ�ง�นัมีค์ณ
ุ ภิ�พั สำริ้�งค์ว�มเช่อ� มันั� ไว้ว�งใจ และตอบสำนัองต่อค์ว�มค์�ดัหวัง
ของปริะช�ชนั ตลอดัจนัผู้้้มสำี ่วนัไดั้เสำียภิ�ยในัท้องถิ่ิ�นั ห�กก�ริทำ�หนั้�ที�นัั�นัเกิดัปัญห�หริ่อข้อขัดัข้อง องค์์กริ
ปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� ต้องสำ�ม�ริถิ่ตอบค์ำ�ถิ่�มและอธิบ�ยให้ทริ�บถิ่ึงริ�ยละเอียดัเกีย� วกับปริะเดั็นัปัญห�เหล่�นัันั�
ริวมทั�งองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัยังต้องมีก�ริจัดัทำ�ริะบบก�ริริ�ยง�นัค์ว�มก้�วหนั้�และผู้ลสำัมฤทธิ�ต�ม
เป้�หม�ย ตลอดัจนัริะบบก�ริบริริเท�ปัญห�และผู้ลกริะทบที�อ�จเกิดัขึ�นั โดัยมี 2 องค์์ปริะกอบย่อย ไดั้แก่
1) ค์ว�มริับผู้ิดัชอบ (Accountability) และ 2) ก�ริตอบสำนัอง (Responsiveness)
6) หลักค์ว�มค์ุ้มค์่� (Cost-Effectiveness / Economy) กำ�หนัดัค์ำ�นัิย�มว่� ก�ริปฏิิบัติง�นั
ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัต้องมีก�ริกำ�หนัดัวิสำัยทัศีนั์เชิงยุทธศี�สำตริ์ ตลอดัจนัเป้�หม�ยและพัันัธกิจ
ที�มีค์ว�มชัดัเจนั โดัยต้องมีลักษณะที�ตอบสำนัองต่อค์ว�มค์�ดัหวังของปริะช�ชนั นัอกจ�กนัี�ก�ริปฏิิบัติง�นั
ต�มเป้�หม�ยและวิสำยั ทัศีนั์ดังั กล่�ว ต้องค์ำ�นัึงถิ่ึงก�ริใช้ทริัพัย�กริอย่�งปริะหยัดัและค์ุม้ ค์่� ริวมถิ่ึงใช้ริะยะเวล�
ในัก�ริดัำ�เนัินัก�ริที�ริวดัเริ็วและเหม�ะสำม โดัยมี 2 องค์์ปริะกอบย่อย ไดั้แก่ 1) ปริะสำิทธิผู้ล (Effectiveness)
และ 2) ปริะสำิทธิภิ�พั (Efficiency)
บทท่� 3 ข้อแนัะนัำ�ที�ค์วริค์ำ�นัึงในัก�ริบริิห�ริง�นัและปฏิิบัติหนั้�ที� นัำ�เสำนัอถิ่ึงแนัวท�งก�ริยกริะดัับ
ธริริม�ภิิบ�ลสำำ�หริับองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั โดัยจำ�แนักเนั่�อห�ออกเป็นั 2 สำ่วนั ไดั้แก่ สำ่วนัแริก นัำ�เสำนัอ
ตัวอย่�งข้อแนัะนัำ�ทีค์� วริปฏิิบตั ิ พัริ้อมทัง� ข้อค์วริริะวังทีไ� ม่ค์วริปฏิิบตั ใิ นัก�ริบริิห�ริหริ่อปฏิิบตั งิ �นั และสำ่วนัท้�ย
เป็นัตัวอย่�งกริณีศีึกษ� Do’s & Don’ts โดัยจำ�แนักเป็นัตัวอย่�งที�สำมค์วริปฏิิบัตินัำ�ไปเป็นัแบบอย่�ง (Do’s)
ซึ�งค์ัดัเล่อกและสำริุปจ�กโค์ริงก�ริ/กิจกริริม/นัวัตกริริม/ผู้ลง�นัขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัที�ไดั้ริับริ�งวัล
พัริะปกเกล้� (สำถิ่�บันัพัริะปกเกล้�) ริ�งวัลองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัที�มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดัี (สำำ�นัักง�นั
ค์ณะกริริมก�ริก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จให้แก่องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั) และค์ำ�พัิพั�กษ�ศี�ลปกค์ริองสำ้งสำุดั
ที�องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัเป็นัผู้้้ฟ้้องและเป็นัผู้้้ถิ่้กฟ้้องโดัยมีข้อเท็จจริิงที�ฟ้ังไดั้ว่�ปฏิิบัติหนั้�ที�สำอดัค์ล้อง
กับหลักธริริม�ภิิบ�ล และตัวอย่�งที�ไม่สำมค์วริปฏิิบัติต�ม (Don’ts) ไดั้ริวบริวมและสำริุปจ�กค์ำ�พัิพั�กษ�
ศี�ลฎีก� และค์ำ�พัิพั�กษ�ศี�ลปกค์ริองสำ้งสำุดั ทั�งนัี� ตัวอย่�งกริณีศีึกษ� Do’s & Don’ts ทุกกริณีไดั้สำริุป
เริียบเริียงผู้่�นัก�ริใช้สำำ�นัวนัภิ�ษ�ที�เข้�ใจไดั้ง่�ย เพั่�อให้ผู้้บริิห�ริและบุค์ล�กริขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั
ไดั้นัำ�ไปเป็นัแนัวท�งในัก�ริบริิห�ริและปฏิิบตั งิ �นั ซึง� จะทำ�ให้เกิดัก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลในัองค์์กริปกค์ริอง
สำ่วนัท้องถิ่ิ�นัต่อไป

คำำ�นำำ�

“แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิน� ” เป็นัเอกสำ�ริทีริ� วบริวม
และเริียบเริียงขึ�นัเพั่�อเป็นัองค์์ค์ว�มริ้้ในัก�ริสำ่งเสำริิมให้องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัมีแนัวปฏิิบัติที�ดัีในัก�ริ
ดัำ�เนัินัง�นัต�มหลักธริริม�ภิิบ�ล โดัยมีเป้�หม�ยสำำ�ค์ัญเพั่�อให้องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัมีก�ริพััฒนั�ก�ริ
บริิห�ริจัดัก�ริอย่�งมีค์ณ
ุ ธริริม โปริ่งใสำ ตริวจสำอบไดั้ มีค์ว�มริับผู้ิดัชอบ เกิดัค์ว�มค์ุม้ ค์่� อันัจะนัำ�ม�ซึง� ปริะโยชนั์สำขุ
ของปริะช�ชนัอย่�งแท้จริิง
สำำ�หริับเนั่อ� ห�ของ “แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิน� ”
แบ่งเนั่อ� ห�ก�รินัำ�เสำนัอออกเป็นั 3 บท ไดั้แก่ บทที� 1 บทนัำ� บทที� 2 นัำ�เสำนัอเกีย� วกับค์ำ�นัิย�ม และองค์์ปริะกอบ
ของธริริม�ภิิบ�ลสำำ�หริับองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัที�มลี ักษณะเฉพั�ะสำอดัค์ล้องกับอำ�นั�จหนั้�ที�และภิ�ริกิจ
ของท้องถิ่ิ�นั ซึ�งปริะกอบดั้วย 6 หลักก�ริ และ 11 องค์์ปริะกอบย่อย และบทที� 3 ก�รินัำ�เสำนัอจำ�แนักออก
เป็นั 2 สำ่วนั สำ่วนัแริกเป็นัตัวอย่�งข้อแนัะนัำ�ที�ค์วริค์ำ�นัึงในัก�ริบริิห�ริง�นัและปฏิิบัติหนั้�ที� และสำ่วนัท้�ย
นัำ�เสำนัอถิ่ึงกริณีศีึกษ�ที�ค์วริปฏิิบัติและไม่ค์วริปฏิิบัติ (Do’s & Don’ts) เพั่�อสำริ้�งค์ว�มริ้้ค์ว�มเข้�ใจ
ให้แก่ผู้้บริิห�ริและบุค์ล�กริขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัให้นัำ�ไปปริะยุกต์ใช้ในัก�ริบริิห�ริง�นัและ
ก�ริปฏิิ บั ติ ห นั้ � ที� ใ ห้ เ กิ ดั ผู้ลอย่ � งเป็ นั ริ้ ป ธริริม อั นั จะช่ ว ยยกริะดัั บ ผู้ลค์ะแนันัก�ริปริะเมิ นั ค์ุ ณ ธริริม
และค์ว�มโปริ่งใสำในัก�ริดัำ�เนัินัง�นัของหนั่วยง�นัภิ�ค์ริัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัไดั้เป็นัอย่�งดัี
สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช. ต้องขอขอบค์ุณค์ณะทำ�ง�นัศีึกษ�แนัวท�งก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลองค์์กริ
ปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� ในัก�ริพัิจ�ริณ�กลันั� กริองแนัวท�งก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลสำำ�หริับองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั�
ฉบับนัี� ให้มค์ี ว�มสำมบ้ริณ์และเหม�ะสำมกับองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� โดัยหวังว่�เอกสำ�ริเล่มนัีจ� ะเป็นัปริะโยชนั์
ต่อองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� ในัก�รินัำ�ไปปริะยุกต์ใช้เป็นัแนัวท�งเพั่อ� ยกริะดัับก�ริบริิห�ริง�นัและก�ริปฏิิบตั ิ
หนั้�ที�ต�มหลักธริริม�ภิิบ�ล เพั่�อปริะโยชนั์สำุขของปริะช�ชนัอย่�งแท้จริิงต่อไป
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บทท่�

บทนำำ�

คำว�มสำ�คำัญของธรุรุม�ภิบ�ลในำภ�พรุวม

นัับตั�งแต่ปริะก�ศีใช้ริัฐธริริมนั้ญแห่งริ�ชอ�ณ�จักริไทย พัุทธศีักริ�ช 2540 ที�มีสำ�ริะสำำ�ค์ัญ
ว่�ดั้วยก�ริสำ่งเสำริิมและค์ุ้มค์ริองสำิทธิเสำริีภิ�พัของปริะช�ชนั ให้ปริะช�ชนัมีสำ่วนัริ่วมในัก�ริปกค์ริอง
และตริวจสำอบก�ริใช้อำ�นั�จริัฐ โดัยค์ำ�นัึงถิ่ึงค์ว�มค์ิดัเห็นัของปริะช�ชนัเป็นัสำำ�ค์ัญ1 จ�กนัันั� ริัฐบ�ลในัขณะนัันั�
ไดั้ออกริะเบียบสำำ�นัักนั�ยกริัฐมนัตริีว�่ ดั้วยก�ริสำริ้�งริะบบบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องและสำังค์มทีดั� ี พั.ศี. 2542
ทีก� ำ�หนัดัหลักธริริม�ภิิบ�ล ให้เป็นัก้�วแริกเพั่อ� ว�งฐ�นัในัก�ริบริิห�ริริ�ชก�ริแนัวใหม่ ซึง� มีหลักก�ริพั่นั� ฐ�นั
6 ปริะก�ริ ไดั้แก่ นัิติธริริม ค์ุณธริริม ค์ว�มโปริ่งใสำ ก�ริมีสำ่วนัริ่วม ค์ว�มริับผู้ิดัชอบ และค์ว�มค์ุ้มค์่�
จนักริะทั�งในัที�สำุดัไดั้มีก�ริแก้ไขกฎหม�ยว่�ดั้วยริะเบียบบริิห�ริริ�ชก�ริแผู้่นัดัินั2 และนัำ�ไปสำ้่ก�ริปริะก�ศี
ใช้พัริะริ�ชกฤษฎีก�ว่�ดั้วยหลักเกณฑ์์และวิธีก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดัี พั.ศี. 2546 ที�ปล้กฝ่ังแนัวค์ิดั
ธริริม�ภิิบ�ลให้เกิดัเป็นัริ้ปธริริมในัริ้ปของกฎหม�ยเพั่�อบังค์ับให้องค์์กริภิ�ค์ริัฐต่�ง ๆ นัำ�ไปใช้เป็นัหลักก�ริ
ในัก�ริบริิห�ริง�นั โดัยตั�งแต่ พั.ศี. 2540 ถิ่ึงปัจจุบันั เกิดัวิกฤตก�ริณ์ท�งก�ริเม่อง ค์ว�มไม่สำงบ มีก�ริ
ยึดัอำ�นั�จริัฐปริะห�ริ และยกเลิกริัฐธริริมนั้ญเป็นัริะยะ ๆ ซึ�งห�กวิเค์ริ�ะห์วิกฤติก�ริณ์ที�เกิดัขึ�นัในัริะยะ
ที�ผู้่�นัม� มักจะกล่�วอ้�งว่�ต้นัเหตุม�จ�กก�ริข�ดัธริริม�ภิิบ�ลของผู้้้ปกค์ริอง ดัังอ�ริัมภิบทตอนัหนัึ�งของ
ริัฐธริริมนั้ญแห่งริ�ชอ�ณ�จักริไทย พัุทธศีักริ�ช 2560 ที�กล่�วถิ่ึงก�ริว�งหลักก�ริของริัฐธริริมนั้ญว่�
“...กำาหนดัให้รฐั ม่หน้าท่ติ� อ่ ประชาชนเช่นเดั่ยวกับการให้ประชาชนม่หน้าท่ติ� อ่ รัฐ วางกลไกป้องกันติรวจั
สำอบและข้จััดัการทุจัริติและประพิฤติิมิชอบท่�เข้้มงวดัเดั็ดัข้าดั เพิ่�อมิให้ผูู้้บริหารท่�ปราศจัากค์ุณธรรม
จัริยธรรม และธรรมาภิิบาล เข้้ามาม่อำานาจัในการปกค์รองบ้านเม่องหร่อใช้อำานาจัติามอำาเภิอใจั3…”
ดัังนัั�นั ธริริม�ภิิบ�ล จึงเป็นัแนัวค์ิดัหลักที�ปล้กฝ่ังในัริัฐธริริมนั้ญเพั่�อให้ผู้้ปกค์ริองหริ่อผู้้้บริิห�ริไดั้ใช้เป็นั
เค์ริ่อ� งม่อในัก�ริยึดัถิ่่อเป็นัหลักก�ริสำำ�ค์ัญในัก�ริบริิห�ริองค์์กริทุกริะดัับ ทุกปริะเภิท ถิ่้�ห�กไม่มธี ริริม�ภิิบ�ล
ผู้้้ปกค์ริองค์งจะเป็นัค์นัลุแก่อำ�นั�จ ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์์ใดั ๆ จนักริะทั�งก�รินัำ�พั�องค์์กริเกิดัค์ว�มล้มเหลว
ไม่ปริะสำบค์ว�มสำำ�เริ็จ นัอกจ�กนัี� ริัฐธริริมนั้ญ4 ยังให้ก�ริริับริองหลักก�ริของธริริม�ภิิบ�ลหริ่อหลักก�ริ
บริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดัีผู้่�นัก�ริกำ�หนัดัเป็นันัโยบ�ยแห่งริัฐ ม�ตริ� 76 ดัังนัี�
อ�ริัมภิบทริัฐธริริมนั้ญแห่งริ�ชอ�ณ�จักริไทย พัุทธศีักริ�ช 2540
พัริะริ�ชบัญญัติริะเบียบบริิห�ริริ�ชก�ริแผู้่นัดัินั (ฉบับที� 5) พั.ศี. 2545
3
อ�ริัมภิบทริัฐธริริมนั้ญแห่งริ�ชอ�ณ�จักริไทย พัุทธศีักริ�ช 2560
4
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“ริัฐพัึงพััฒนั�ริะบบก�ริบริิห�ริริ�ชก�ริแผู้่นัดัินั ทัง� ริ�ชก�ริสำ่วนักล�ง สำ่วนัภิ้มภิิ �ค์ สำ่วนัท้องถิ่ินั�
และง�นัของริัฐอย่�งอ่นั� ให้เป็นัไปต�มหลักก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องทีดั� ี โดัยหนั่วยง�นัของริัฐต้องริ่วมม่อ
และช่วยเหล่อกันัในัก�ริปฏิิบัติหนั้�ที� เพั่�อให้ก�ริบริิห�ริริ�ชก�ริแผู้่นัดัินั ก�ริจัดัทำ�บริิก�ริสำ�ธ�ริณะ
และก�ริใช้จ่�ยเงินังบปริะม�ณมีปริะสำิทธิภิ�พัสำ้งสำุดั เพั่�อปริะโยชนั์สำุขของปริะช�ชนั ริวมตลอดัทั�งพััฒนั�
เจ้�หนั้�ทีข� องริัฐให้มค์ี ว�มซ่อ� สำัตย์สำจุ ริิตและมีทศีั นัค์ติเป็นัผู้้ใ้ ห้บริิก�ริปริะช�ชนัให้เกิดัค์ว�มสำะดัวก ริวดัเริ็ว
ไม่เล่อกปฏิิบัติและปฏิิบัติหนั้�ที�อย่�งมีปริะสำิทธิภิ�พั ....”
ก�รุปฏิิรุ้ปรุะบบก�รุบรุิห�รุง�นำในำภ�คำรุัฐ

เม่�อมีกฎหม�ยในัก�ริบริิห�ริง�นัเพั่�อให้เกิดัก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดัีแล้ว แต่ปัญห�
สำำ�ค์ัญปริะก�ริหนัึ�งในัก�ริบริิห�ริง�นัต�มหลักธริริม�ภิิบ�ล ค์่อ “การยกระดัับหร่อพิัฒินาค์ุณภิาพิ
การบริหารงาน และให้บริการหน่วยงานข้องรัฐติามหลักธรรมาภิิบาลให้ดั่กว่าท่�ค์วรจัะเป็นติ้อง
ทำาอย่างไร ?” จึงไดั้มีก�รินัำ�แนัวค์ิดัก�ริจัดัก�ริภิ�ค์ริัฐแนัวใหม่ (New Public Management) เข้�ม�ใช้
แก้ไขปัญห� โดัยมุ่งเนั้นัก�ริปฏิิริ้ปก�ริบริิห�ริง�นัในัริะบบริ�ชก�ริ ปริับเปลี�ยนัและเปลี�ยนัแปลงทัศีนัค์ติ
ตลอดัจนัพัฤติกริริมก�ริทำ�ง�นั ซึ�งค์ณะริัฐมนัตริีในัก�ริปริะชุมเม่�อวันัที� 24 เมษ�ยนั 2555 ไดั้เห็นัชอบ
หลักธริริม�ภิิบ�ลของก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดัี ซึ�งปริ�กฏิในัข้อเสำนัอแผู้นัก�ริสำ่งเสำริิมและพััฒนั�
ธริริม�ภิิบ�ลในัภิ�ค์ริ�ชก�ริเพั่�อก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดัีอย่�งยั�งย่นั5 ต�มที�สำำ�นัักง�นั ก.พั.ริ. เสำนัอ
ปริะกอบดั้วย 4 หลักก�ริสำำ�ค์ัญ และ 10 หลักก�ริย่อย6 ดัังนัี�
1) การบริหารจััดัการภิาค์รัฐแนวใหม่ (New Public Management) ปริะกอบดั้วย
หลักปริะสำิทธิภิ�พั (Efficiency) หลักปริะสำิทธิผู้ล (Effectiveness) และหลักก�ริตอบสำนัอง (Responsiveness)
2) ค์่านิยมประชาธิปไติย (Democratic Value) ปริะกอบดั้วย หลักภิ�ริะริับผู้ิดัชอบ/
สำ�ม�ริถิ่ตริวจสำอบไดั้ (Accountability) หลักค์ว�มเปิดัเผู้ย/โปริ่งใสำ (Transparency) หลักนัิติธริริม
(Rule of Law) และหลักค์ว�มเสำมอภิ�ค์ (Equity)
3) ประชารั ฐ (Participatory State) ปริะกอบดั้ ว ย หลั ก ก�ริกริะจ�ยอำ� นั�จ
(Decentralization) และหลักก�ริมีสำว่ นัริ่วม/ก�ริมุง่ เนั้นัฉันัท�มติ (Participation/Consensus Oriented)
4) ค์วามรับผู้ิดัชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ปริะกอบดั้วย
ค์ุณธริริม/จริิยธริริม (Morality/Ethics)

มติค์ณะริัฐมนัตริี เม่�อวันัที� 24 เมษ�ยนั 2555 สำ่บค์้นัจ�ก http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2555/9930282319.pdf
สำำ�นัักง�นัค์ณะกริริมก�ริพััฒนั�ริะบบริ�ชก�ริ (2555), หลักธริริม�ภิิบ�ลของก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดัี (Good Governance),
หนั้� 19 - 22
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2 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิ�น

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

นัอกจ�กนัันั� ยังมีก�ริปริะก�ศีใช้พัริะริ�ชบัญญัตกิ �ริอำ�นัวยค์ว�มสำะดัวกในัก�ริพัิจ�ริณ�
อนัุญ�ตของท�งริ�ชก�ริ พั.ศี. 2558 ที�กำ�หนัดัให้หนั่วยง�นัของริัฐในัภิ�ริกิจเกี�ยวกับก�ริพัิจ�ริณ�ออก
ใบอนัุญ�ต ก�ริอนัุมัติ ก�ริจดัทะเบียนั ก�ริขึ�นัทะเบียนั ก�ริริับแจ้งต�มกฎหม�ยต้องจัดัทำ� “ค์ู่ม่อสำำาหรับ
ประชาชน” ซึง� จะต้องมีริ�ยละเอียดัเกีย� วกับหลักเกณฑ์์วธิ กี �ริ และเง่อ� นัไขในัก�ริย่นั� ค์ำ�ขอ กำ�หนัดัขันั� ตอนั
และริะยะเวล�ในัก�ริพัิจ�ริณ�อนัุมัติ และกำ�หนัดัริ�ยก�ริเอกสำ�ริหลักฐ�นัที�ผู้้ขออนัุญ�ตจะต้องย่�นัม�
พัริ้อมกับค์ำ�ขอให้ค์ริบถิ่้วนั สำ่งผู้ลให้ปริะช�ชนัไดั้ริบั ค์ว�มสำะดัวก โปริ่งใสำ ริวดัเริ็วขึนั� และปริะหยัดัค์่�ใช้จ�่ ย
กว่�เดัิมในัก�ริติดัต่อขออนัุญ�ต และเม่อ� มีก�ริปริะก�ศีใช้ยทุ ธศี�สำตริ์ช�ติ 20 ปี จึงมีก�ริปฏิิริป้ และปริับปริุง
ริะบบก�ริดัำ�เนัินัง�นัของภิ�ค์ริัฐให้สำอดัค์ล้อง โดัยมีก�ริปริะก�ศีใช้พัริะริ�ชกฤษฎีก�ว่�ดั้วยหลักเกณฑ์์
และวิธกี �ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องทีดั� ี (ฉบับที� 2) พั.ศี. 2562 ซึง� มีก�ริยกเลิกแผู้นัก�ริบริิห�ริริ�ชก�ริแผู้่นัดัินั
และแผู้นันัิติบัญญัติ และแก้ไขเปลี�ยนัแปลงและเพัิ�มเติมสำ�ริะสำำ�ค์ัญที�กำ�หนัดัให้สำ่วนัริ�ชก�ริจัดัทำ�แผู้นั
ปฏิิบตั ริิ �ชก�ริจ�กริะยะ 4 ปี เป็นัริะยะ 5 ปี เพั่อ� ให้สำอดัค์ล้องกับยุทธศี�สำตริ์ช�ติ แผู้นัแม่บท แผู้นัก�ริปฏิิริป้
ปริะเทศี แผู้นัพััฒนั�เศีริษฐกิจและสำังค์มแห่งช�ติ นัโยบ�ยของค์ณะริัฐมนัตริีทแี� ถิ่ลงต่อริัฐสำภิ� และแผู้นัอ่นั�
ที�เกี�ยวข้อง โดัยให้มีก�ริทบทวนัทุกภิ�ริกิจ ว่�ภิ�ริกิจใดัมีค์ว�มจำ�เป็นัหริ่อสำมค์วริที�จะยกเลิก ปริับปริุง
หริ่อเปลี�ยนัแปลงก�ริดัำ�เนัินัก�ริต่อไปหริ่อไม่ ริวมทั�งยังมีก�ริพััฒนั�เริ่�องบริิก�ริปริะช�ชนัและก�ริติดัต่อ
ปริะสำ�นัง�นัริะหว่�งสำ่วนัริ�ชก�ริดั้วยกันั ต้องสำ่�อสำ�ริกันัโดัยก�ริใช้แพัลตฟ้อริ์มที�สำำ�นัักง�นัพััฒนั�ริัฐบ�ล
ดัิจิทัล (องค์์ก�ริมห�ชนั) กำ�หนัดั ในัขณะเดัียวกันัเทค์โนัโลยีไดั้มีค์ว�มก้�วหนั้�และเป็นัสำ่วนัหนัึ�งในัวิถิ่ชี ีวิต
และก�ริปริะกอบธุริกิจของปริะช�ชนั ซึ�งในัก�ริบริิห�ริง�นัและก�ริให้บริิก�ริภิ�ค์ริัฐที�ผู้่�นัม�ยังมิไดั้นัำ�
เทค์โนัโลยีม�ใช้ในัก�ริพััฒนั�ให้เกิดัปริะสำิทธิภิ�พัและอำ�นัวยค์ว�มสำะดัวกแก่ปริะช�ชนัไดั้อย่�งเต็มที� จึงมีก�ริ
ปริะก�ศีใช้พัริะริ�ชบัญญัติก�ริบริิห�ริง�นัและก�ริให้บริิก�ริภิ�ค์ริัฐผู้่�นัริะบบดัิจิทัล พั.ศี. 2562 เพั่�อเป็นั
สำำ�นัักง�นัค์ณะกริริมก�ริพััฒนั�ริะบบริ�ชก�ริ (2555), หลักธริริม�ภิิบ�ลของก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดัี (Good Governance),
หนั้� 20
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สำำ�นัักพััฒนั�และสำ่งเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล 3

เค์ริ่อ� งม่อในัก�ริยกริะดัับก�ริบริิห�ริง�นัและก�ริให้บริิก�ริภิ�ค์ริัฐให้อย้ใ่ นัริะบบดัิจทิ ลั กำ�หนัดัให้หนั่วยง�นั
ของริัฐจัดัทำ� “ธรรมาภิิบาลข้้อมูลภิาค์รัฐ8” (Data Governance) โดัยให้มีก�ริบริิห�ริง�นัและก�ริจัดัทำ�
บริิก�ริสำ�ธ�ริณะในัริ้ปแบบและช่องท�งดัิจิทัล มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริและก�ริบ้ริณ�ก�ริข้อม้ลภิ�ค์ริัฐ
และก�ริทำ�ง�นัให้มีค์ว�มสำอดัค์ล้องเช่�อมโยงเข้�ดั้วยกันัอย่�งมั�นัค์งปลอดัภิัย มีธริริม�ภิิบ�ล เพั่�อเพัิ�ม
ปริะสำิทธิภิ�พั ก�ริอำ�นัวยค์ว�มสำะดัวก ก�ริเข้�ถิ่ึงของปริะช�ชนั และก�ริเปิดัเผู้ยข้อม้ลภิ�ค์ริัฐต่อสำ�ธ�ริณะ
ริวมทัง� สำริ้�งก�ริมีสำว่ นัริ่วมของทุกภิ�ค์สำ่วนั ซึง� เป็นัค์ว�มพัย�ย�มในัก�ริแก้ปญั ห�ของริะบบริ�ชก�ริแบบดััง� เดัิม
โดัยเฉพั�ะอย่�งยิ�งก�ริปริับปริุงในัดั้�นัปริะสำิทธิภิ�พัและก�ริให้บริิก�ริปริะช�ชนั ลดัก�ริใช้ดัุลยพัินัิจ
ให้ค์ว�มสำำ�ค์ัญกับเทค์โนัโลยี ก�ริบ้ริณ�ก�ริเพั่อ� ทำ�ง�นัริ่วมกันั ก�ริปริะเมินัผู้ลก�ริปฏิิบตั ริิ �ชก�ริทีต� อ้ งอย้่
ภิ�ยใต้กฎเกณฑ์์ก�ริปฏิิบัติง�นัเพั่�อให้เกิดัผู้ลง�นั และสำ�ม�ริถิ่วัดัผู้ลง�นัที�ให้บริิก�ริแก่ปริะช�ชนัไดั้
ก�รุขับเคำล่�อนำธรุรุม�ภิบ�ลผู้่�นำกลไกรุัฐ

ยุทธศาสำติร์ชาติิ 20 ปี และแผู้นแม่บทภิายใติ้ยุทธศาสำติร์ชาติิ
ก�ริขับเค์ล่�อนัหลักก�ริธริริม�ภิิบ�ล
ไดั้ ดัำ� เนัิ นั ก�ริผู้่ � นัแนัวนัโยบ�ยแห่ ง ริั ฐ ต�ม
ริัฐธริริมนั้ญ9 ม�ตริ� 65 ปริะกอบพัริะริ�ชบัญญัติ
ก�ริจัดัทำ�ยุทธศี�สำตริ์ช�ติ พั.ศี. 2560 ม�ตริ� 5
กำ� หนัดัให้ มี “ยุ ท ธศี�สำตริ์ ช �ติ ” ที� เ ป็ นั เค์ริ่� อ งม่ อ
สำำ� ค์ั ญ ในัก�ริว�งเป้ � หม�ยในัก�ริพัั ฒ นั�ปริะเทศี
อย่�งยั�งย่นัต�มหลักธริริม�ภิิบ�ล ใช้เป็นักริอบในัก�ริ
จั ดัทำ�แผู้นัต่ �ง ๆ ให้ สำอดัค์ล้ องและบ้ ริณ�ก�ริกั นั
ซึ� ง มี ริ ะยะเวล�ไม่ นั้ อ ยกว่ � 20 ปี และหนั่ ว ยง�นั
ของริัฐทุกหนั่วยมีหนั้�ที�ดัำ�เนัินัก�ริเพั่�อให้บริริลุเป้�หม�ยต�มที�กำ�หนัดั โดัยนัโยบ�ยก�ริบริิห�ริริ�ชก�ริ
แผู้่นัดัินัของค์ณะริัฐมนัตริี แผู้นัพััฒนั�เศีริษฐกิจและสำังค์มแห่งช�ติ นัโยบ�ยและแผู้นัริะดัับช�ติว่�ดั้วย
ค์ว�มมันั� ค์งแห่งช�ติ และแผู้นัอ่นั� ใดั ริวมตลอดัทัง� ก�ริจัดัทำ�งบปริะม�ณริ�ยจ่�ยปริะจำ�ปีงบปริะม�ณ ก็จะต้อง
สำอดัค์ล้องกับยุทธศี�สำตริ์ช�ติเช่นักันั โดัยให้ค์ณะริัฐมนัตริีเป็นัผู้้้มีหนั้�ที�กำ�กับดั้แล ปริะสำ�นั ปริึกษ�
หริ่อเสำนัอแนัะ และให้ก�ริสำนัับสำนัุนัหนั่วยง�นัของริัฐทุกหนั่วยดัำ�เนัินัก�ริขับเค์ล่อ� นั10 ทัง� นัี� กริณีหนั่วยง�นั
ของริัฐดัำ�เนัินัง�นัไม่สำอดัค์ล้องกับยุทธศี�สำตริ์ช�ติหริ่อค์ณะกริริมก�ริจัดัทำ�ยุทธศี�สำตริ์ช�ติแจ้งให้แก้ไข
ปริับปริุงแล้วแต่ไม่ดัำ�เนัินัก�ริ จะมีม�ตริก�ริลงโทษถิ่ึงขันั� พัักริ�ชก�ริหริ่อพัักง�นั หริ่อสำัง� ให้ออกจ�กริ�ชก�ริ
หริ่อออกจ�กง�นัไว้ก่อนั หริ่อสำั�งให้พั้นัจ�กตำ�แหนั่งต่อไป11

ศีึกษ�ริ�ยละเอียดัไดั้ท�ี ปริะก�ศีค์ณะกริริมก�ริพััฒนั�ริัฐบ�ลดัิจทิ ัล เริ่�อง ธริริม�ภิิบ�ลข้อม้ลภิ�ค์ริัฐ. ริ�ชกิจจ�นัุเบกษ�. เล่ม 137
ตอนัพัิเศีษ 74 ง (31 มีนั�ค์ม 2563) หนั้� 47 - 48
9
ริัฐธริริมนั้ญแห่งริ�ชอ�ณ�จักริไทย พัุทธศีักริ�ช 2560
10
ม�ตริ� 5 พัริะริ�ชบัญญัติก�ริจัดัทำ�ยุทธศี�สำตริ์ช�ติ พั.ศี. 2560
11
ดั้ริ�ยเอียดั หมวดั 3 ม�ตริ� 23 – 27 พัริะริ�ชบัญญัติก�ริจัดัทำ�ยุทธศี�สำตริ์ช�ติ พั.ศี. 2560
8
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หลั ง จ�กมี พั ริะริ�ชโองก�ริปริะก�ศี
ใช้ยุทธศี�สำตริ์ช�ติ (พั.ศี. 2561 - 2580) เม่�อวันัที�
8 ตุล�ค์ม 256112 ทีก� ำ�หนัดัวิสำยั ทัศีนั์ว�่ “ปริะเทศีไทย
มีค์ว�มมั�นัค์ง มั�งค์ั�ง ยั�งย่นั เป็นัปริะเทศีพััฒนั�แล้ว
ดั้ ว ยก�ริพัั ฒ นั�ต�มหลั ก ปริั ช ญ�ของเศีริษฐกิ จ
พัอเพัียง” ซึ�งปริะกอบดั้วย 6 ยุทธศี�สำตริ์ ที�จะมุ่งเนั้นั
ก�ริสำริ้ � งสำมดัุ ล ริะหว่ � งก�ริพัั ฒ นั�ค์ว�มมั� นั ค์ง
เศีริษฐกิจ สำังค์ม และสำิ�งแวดัล้อม โดัยก�ริมีสำ่วนัริ่วม
ของทุกภิ�ค์สำ่วนัในัริ้ปแบบ “ปริะช�ริัฐ” มี “แผู้นัแม่บทภิ�ยใต้ยุทธศี�สำตริ์ช�ติ” เป็นัสำ่วนัสำำ�ค์ัญในัก�ริ
ถิ่่�ยทอดัเป้�หม�ยและปริะเดั็นัยุทธศี�สำตริ์ของยุทธศี�สำตริ์ช�ติลงสำ้่แผู้นัริะดัับต่�ง ๆ ต่อไป โดัยปริะสำ�นั
เช่�อมโยงเป้�หม�ยของแต่ละแผู้นัแม่บทภิ�ยใต้ยุทธศี�สำตริ์ช�ติให้มีค์ว�มสำอดัค์ล้องไปในัทิศีท�งเดัียวกันั
ซึ�งกำ�หนัดัเป้�หม�ยและตัวชี�วัดัในัก�ริดัำ�เนัินัก�ริ และแบ่งช่วงเวล�ออกเป็นั 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี ริวมทั�ง
กำ�หนัดัแนัวท�งก�ริพััฒนั� และแผู้นัง�นั/โค์ริงก�ริที�สำำ�ค์ัญของแผู้นัแม่บทภิ�ยใต้ยุทธศี�สำตริ์ช�ติ จำ�นัวนั
23 ปริะเดั็นั เพั่อ� เป็นักริอบในัก�ริดัำ�เนัินัก�ริของหนั่วยง�นัทีเ� กีย� วข้องให้บริริลุเป้�หม�ยก�ริพััฒนั�ปริะเทศี
ที�กำ�หนัดัไว้ในัยุทธศี�สำตริ์ช�ติ
แผู้นการปฏิิรูปประเทศ
พัริะริ�ชบัญญัติแผู้นัและขั�นัตอนัก�ริดัำ�เนัินัก�ริปฏิิริ้ปปริะเทศี พั.ศี. 256013 ไดั้บัญญัติ
ให้จดัั ทำ�แผู้นัก�ริปฏิิริป้ ปริะเทศี ทีก� ำ�หนัดักลไก ขันั� ตอนั และวิธกี �ริดัำ�เนัินัง�นั ริวมทัง� หนั่วยง�นัทีริ� บั ผู้ิดัชอบ
ในัก�ริขับเค์ล่�อนัแผู้นัฯ จำ�นัวนั 11 ดั้�นั ปริะกอบไปดั้วย (1) ดั้�นัก�ริเม่อง (2) ดั้�นัก�ริบริิห�ริ
ริ�ชก�ริแผู้่นัดัินั (3) ดั้�นักฎหม�ย (4) ดั้�นักริะบวนัก�ริยุติธริริม (5) ดั้�นัก�ริศีึกษ� (6) ดั้�นัเศีริษฐกิจ
(7) ดั้�นัทริัพัย�กริธริริมช�ติและสำิง� แวดัล้อม (8) ดั้�นัสำ�ธ�ริณสำุข (9) ดั้�นัสำ่อ� มวลชนั เทค์โนัโลยีสำ�ริสำนัเทศี
(10) ดั้�นัสำังค์ม และ (11) ดั้�นัอ่�นัต�มที�ค์ณะริัฐมนัตริีกำ�หนัดั (ดั้�นัป้องกันัและปริ�บปริ�มก�ริทุจริิต
และปริะพัฤติมิชอบ)
โดัยสำ�ริะก�ริปฏิิริ้ปที�สำำ�ค์ัญเกี�ยวข้องกับธริริม�ภิิบ�ลองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั จะอย้่ท�ี
“ดั้�นัก�ริเม่อง” ที�ต้องก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จก�ริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัและก�ริจัดัสำริริทริัพัย�กริที�เป็นัธริริม
ซึ�งมีเป้�หม�ยให้ท้องถิ่ิ�นัไดั้เริียนัริ้้เกี�ยวกับก�ริปกค์ริองริะบอบปริะช�ธิปไตยและก�ริใช้อำ�นั�จอธิปไตย
ท�งตริงของตนัเอง ที� มุ่ ง สำนัั บ สำนัุ นั ก�ริปกค์ริอง “โดัยปริะช�ชนั” อย่ � งจริิ ง จั ง ให้ ท้ อ งถิ่ิ� นั ต่ � ง ๆ
เป็นัปริะช�ธิปไตยที�ม�กไปกว่�แค์่มีก�ริเล่อกตั�งเท่�นัั�นั (Deepening Local Democracy) สำำ�หริับ
พัริะริ�ชโองก�ริปริะก�ศี เริ่�อง ยุทธศี�สำตริ์ช�ติ (พั.ศี. 2561 – 2580). (2561, 13 ตุล�ค์ม). ริ�ชกิจจ�นัุเบกษ�. เล่ม 135 ตอนัที� 82
ก. หนั้� 1.
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พัริะริ�ชบัญญัติแผู้นัและขั�นัตอนัก�ริดัำ�เนัินัก�ริปฏิิริ้ปปริะเทศี พั.ศี. 2560. (2560, 31 กริกฎ�ค์ม). ริ�ชกิจจ�นัุเบกษ�. เล่ม 134
ตอนัที� 79 ก. หนั้� 13 – 23.
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สำำ�นัักพััฒนั�และสำ่งเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล 5

ค์ณะกริริมก�ริปฏิิริ้ปปริะเทศีกำ�หนัดัปริะเดั็นัเนั่�อห�สำ�ริะสำำ�ค์ัญเพั่�อก�ริปฏิิริ้ป 4 ปริะเดั็นั ปริะกอบดั้วย
(1) ก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จและก�ริพััฒนั�นัักก�ริเม่อง (2) ก�ริสำ่งเสำริิมค์ุณธริริม จริิยธริริม และธริริม�ภิิบ�ลในั
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั (3) ก�ริมีสำ่วนัริ่วมของปริะช�ชนัและชุมชนัในัก�ริพััฒนั�องค์์กริปกค์ริอง
สำ่วนัท้องถิ่ิ�นั และ (4) ก�ริสำริ้�งค์ว�มเป็นัธริริมในัก�ริจัดัสำริริทริัพัย�กริในัองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั
แผู้นพิัฒินาเศรษฐกิจัและสำังค์มแห่งชาติิ
แผู้นัพัั ฒ นั�เศีริษฐกิ จ และสำั ง ค์มแห่ ง ช�ติ เป็ นั อี ก แผู้นัหนัึ� ง ที� ไ ดั้ จั ดั ทำ� ขึ� นั บนัพั่� นั ฐ�นั
ของยุทธศี�สำตริ์ช�ติ 20 ปี ปัจจุบันัเป็นัฉบับที� 12 (พั.ศี. 2560 – 2564) ซึ�งเป็นัแผู้นัแม่บทหลัก
ของก�ริพััฒนั�ปริะเทศี และมีเป้�หม�ยในัก�ริพััฒนั�ทีย� งั� ย่นั (Sustainable Development Goals : SDGs)
ริวมทั� งก�ริปริั บโค์ริงสำริ้ � งปริะเทศีไทยไปสำ้่ปริะเทศีไทย 4.0 ตลอดัจนัปริะเดั็ นั ก�ริปฏิิ ริ้ ป ปริะเทศี
ในัขณะเดัียวกันัก�ริเช่อ� มต่อกับยุทธศี�สำตริ์ช�ติ 20 ปี มีลกั ษณะก�ริแปลงยุทธศี�สำตริ์ริะยะย�วสำ้ก่ �ริปฏิิบตั ิ
โดัยในัแต่ละยุทธศี�สำตริ์ของแผู้นัพััฒนั�เศีริษฐกิจและสำังค์มแห่งช�ติ ฉบับที� 12 ไดั้กำ�หนัดัปริะเดั็นั
ก�ริพััฒนั� พัริ้อมทั�งแผู้นัง�นั/โค์ริงก�ริสำำ�ค์ัญที�ต้องดัำ�เนัินัก�ริให้เห็นัผู้ลเป็นัริ้ปธริริมในัช่วง 5 ปีแริก
ของก�ริขับเค์ล่�อนัยุทธศี�สำตริ์ช�ติเพั่�อเตริียมค์ว�มพัริ้อมค์นั สำังค์ม และริะบบเศีริษฐกิจของปริะเทศี
ให้สำ�ม�ริถิ่ปริับตัวริองริับผู้ลกริะทบจ�กก�ริเปลี�ยนัแปลงไดั้อย่�งเหม�ะสำม ทั�งนัี� ไดั้กำ�หนัดัยุทธศี�สำตริ์
ก�ริพััฒนั�ปริะเทศี จำ�นัวนั 10 ยุทธศี�สำตริ์14 ดั้วยกันั ซึ�งยุทธศี�สำตริ์ที� 6 ก�ริบริิห�ริจัดัก�ริในัภิ�ค์ริัฐ
ก�ริป้องกันัก�ริทุจริิตปริะพัฤติมชิ อบ และธริริม�ภิิบ�ลในัสำังค์มไทย15 จะมีลกั ษณะพัิเศีษกว่�ยุทธศี�สำตริ์อนั่�
ที�กำ�หนัดัเนั่�อห�ก�ริพััฒนั�ธริริม�ภิิบ�ลและองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั ที�มีวัตถิุ่ปริะสำงค์์สำำ�ค์ัญค์่อ
(1) เพั่�อให้ภิ�ค์ริัฐมีขนั�ดัเล็ก มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดัี และไดั้ม�ตริฐ�นัสำ�กล (2) เพั่�อให้องค์์กริปกค์ริอง
สำ่วนัท้องถิ่ิ�นัมีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริ และให้บริิก�ริแก่ปริะช�ชนัในัท้องถิ่ิ�นัไดั้อย่�งมีปริะสำิทธิภิ�พั ปริะสำิทธิผู้ล
และโปริ่งใสำตริวจสำอบไดั้ (3) เพั่�อลดัปัญห�ก�ริทุจริิตและปริะพัฤติมิชอบของปริะเทศี และ (4) เพั่�อพััฒนั�
ริะบบและกริะบวนัก�ริท�งกฎหม�ยให้สำ�ม�ริถิ่อำ�นัวยค์ว�มสำะดัวกดั้วยค์ว�มริวดัเริ็วและเป็นัธริริม
แก่ปริะช�ชนั
องคำ์กรุปกคำรุองส่วนำท�องถิ่ิ�นำกับก�รุขับเคำล่�อนำธรุรุม�ภิบ�ล

องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัเป็นัหนั่วยง�นัของริัฐต�มก�ริจัดัริะเบียบบริิห�ริริ�ชก�ริ
สำ่วนัท้องถิ่ินั� 16 มีอำ�นั�จหนั้�ทีริ� บั ผู้ิดัชอบก�ริจัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะขันั� พั่นั� ฐ�นัให้แก่ปริะช�ชนัในัแต่ละท้องถิ่ินั�
โดัยมีผู้้บริิห�ริท้องถิ่ิ�นัและสำม�ชิกสำภิ�ท้องถิ่ิ�นัที�ไดั้ริับก�ริเล่อกตั�งจ�กปริะช�ชนัในัท้องถิ่ิ�นัเป็นัผู้้้ริับผู้ิดัชอบ
ต่อก�ริบริิห�ริง�นัภิ�ยใต้ขอบเขตของกฎหม�ย สำ�ม�ริถิ่บริิห�ริก�ริเงินั ก�ริค์ลัง และก�ริพััสำดัุ กำ�หนัดั
อ่�นัริ�ยละเอียดัไดั้ที� แผู้นัพััฒนั�เศีริษฐกิจและสำังค์มแห่งช�ติ ฉบับที�สำิบสำอง พั.ศี. 2560-2564 .ริ�ชกิจจ�นัุเบกษ�. เล่ม 133 ตอนัที�
115 ก (30 ธันัว�ค์ม 2559) หนั้� 1
15
แผู้นัพััฒนั�เศีริษฐกิจและสำังค์มแห่งช�ติ ฉบับที�สำิบสำอง พั.ศี. 2560-2564 หนั้� 129
16
ม�ตริ� 4 (3) ปริะกอบม�ตริ� 70 แห่งพัริะริ�ชบัญญัติริะเบียบบริิห�ริริ�ชก�ริแผู้่นัดัินั พั.ศี. 2534 และที�แก้ไขเพัิ�มเติม
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6 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิ�น

นัโยบ�ยของตนัเอง มีริ�ยไดั้ งบปริะม�ณ และบุค์ล�กริของตนัเอง ริวมทั�งดัำ�เนัินักิจกริริมสำ�ธ�ริณะต�มที�
กฎหม�ยบัญญัตเิ พั่อ� ปริะโยชนั์ของริัฐและของปริะช�ชนัในัท้องถิ่ินั� โดัยตริง ถิ่่อเป็นักลไกสำำ�ค์ัญในัก�ริพััฒนั�
ท้องถิ่ิ�นัที�นัำ�ไปสำ้่ก�ริพััฒนั�ทั�วทั�งปริะเทศี จึงเป็นัหนั่วยง�นัที�มีค์ว�มสำำ�ค์ัญยิ�งในัก�รินัำ�หลักธริริม�ภิิบ�ล
ไปขับเค์ล่�อนัพััฒนั�องค์์กริ ในัขณะเดัียวกันักฎหม�ยว่�ดั้วยก�ริจัดัตั�งองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั17
ปริะเภิทต่�ง ๆ ยังไดั้บญ
ั ญัตถิ่ิ งึ อำ�นั�จหนั้�ทีว� �่ ก�ริปฏิิบตั งิ �นัจะต้องเป็นัไปเพั่อ� ปริะโยชนั์สำขุ ของปริะช�ชนั
และใช้วธิ กี �ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องทีดั� ี ริวมทัง� ต้องค์ำ�นัึงถิ่ึงก�ริมีสำว่ นัริ่วมของปริะช�ชนัในัก�ริจัดัทำ�แผู้นั
พััฒนั�ท้องถิ่ิ�นั ก�ริจัดัทำ�งบปริะม�ณ ก�ริจัดัซ่�อจัดัจ้�ง ก�ริตริวจสำอบ ก�ริปริะเมินัผู้ลก�ริปฏิิบัติง�นั
และก�ริเปิดัเผู้ยข้อม้ลข่�วสำ�ริ โดัยให้เป็นัไปต�มกฎหม�ย ริะเบียบ ข้อบังค์ับ และหลักเกณฑ์์และวิธีก�ริ
ที�กริะทริวงมห�ดัไทยกำ�หนัดั ปริะกอบกับพัริะริ�ชกฤษฎีก�ว่�ดั้วยหลักเกณฑ์์และวิธีก�ริบริิห�ริกิจก�ริ
บ้�นัเม่องที�ดัี พั.ศี. 2546 ม�ตริ� 52 บัญญัติให้องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัไดั้จัดัทำ�หลักเกณฑ์์ก�ริบริิห�ริ
กิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดัีต�มแนัวท�งอย่�งนั้อย 2 หมวดั ไดั้แก่ หมวดั 5 ก�ริลดัขั�นัตอนัก�ริปฏิิบัติง�นั
และหมวดั 7 ก�ริอำ�นัวยค์ว�มสำะดัวกและตอบสำนัองค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนั โดัยให้กริะทริวง
มห�ดัไทยเป็นัหนั่วยกำ�กับดั้แลและให้ค์ว�มช่วยเหล่อองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัในัก�ริจัดัทำ�หลักเกณฑ์์
ก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดัีแต่ห�กองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัดัำ�เนัินัก�ริไดั้ค์ริบทุกหมวดัก็จะเป็นั
ปริะโยชนั์แก่ตัวองค์์กริและปริะช�ชนัในัท้องถิ่ิ�นัเป็นัอย่�งยิ�ง ภิ�ยใต้กริอบทิศีท�งของยุทธศี�สำตริ์ช�ติ
แผู้นัแม่บทภิ�ยใต้ยุทธศี�สำตริ์ช�ติ แผู้นัพััฒนั�เศีริษฐกิจและสำังค์มแห่งช�ติ นัโยบ�ยของค์ณะริัฐมนัตริี
นัโยบ�ยของกริะทริวงต่�ง ๆ เพั่อ� จัดัทำ�เป็นันัโยบ�ย แผู้นัง�นัในัริะดัับพั่นั� ทีใ� ห้เกิดัปริะโยชนั์สำขุ แก่ปริะช�ชนั
ต่อไป
ปัญห� อุปสรุรุคำและข�อจำำ�กัดขององคำ์กรุปกคำรุองส่วนำท�องถิ่ิ�นำ

จ�กก�ริศีึกษ�ของค์ณะกริริม�ธิก�ริขับเค์ล่�อนัก�ริปฏิิริ้ปปริะเทศีดั้�นัก�ริปกค์ริองท้องถิ่ิ�นั
ั ห�
สำภิ�ขับเค์ล่อ� นัก�ริปฏิิริป้ ปริะเทศี18 พับว่� ปัจจุบนัั ก�ริบริิห�ริง�นัขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� มีปญ
และอุปสำริริค์หล�ยปริะก�ริ ทั�งในัเริ่�องของริ้ปแบบโค์ริงสำริ้�งที�ไม่เหม�ะสำม ทำ�ให้ไม่สำ�ม�ริถิ่ริองริับ
ก�ริปฏิิ บัติ ง�นัขององค์์ กริปกค์ริองสำ่ วนัท้ องถิ่ิ� นั เพั่� อ ตอบสำนัองค์ว�มต้ อ งก�ริของปริะช�ชนัไดั้ อย่ �ง
มี ปริะสำิ ทธิ ภิ�พั ก�ริดัำ�เนัิ นัก�ริต�มภิ�ริกิ จอำ�นั�จหนั้ �ที� ขององค์์ กริปกค์ริองสำ่ วนัท้ องถิ่ิ� นัที�มีปัญห�
ค์ว�มไม่ชัดัเจนั ซำ��ซ้อนัริะหว่�งสำ่วนัริ�ชก�ริกับองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั หริ่อริะหว่�งองค์์กริปกค์ริอง
สำ่วนัท้องถิ่ิ�นัดั้วยกันั ปัญห�ในัก�ริบริิห�ริง�นับุค์ค์ลขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัที�ไม่เป็นัเอกภิ�พั
ค์ว�มไม่โปริ่งใสำในัก�ริสำอบค์ัดัเล่อก ก�ริทุจริิตในัก�ริสำอบแข่งขันั และก�ริข�ดัปริะสำิทธิภิ�พัในัก�ริบริิห�ริง�นั
บุค์ค์ลสำ่วนัท้องถิ่ินั� ริวมทัง� กฎหม�ยเปิดัโอก�สำให้ปริะช�ชนัมีสำว่ นัริ่วมในัก�ริปกค์ริองท้องถิ่ินั� นั้อย อ�จเนั่อ� ง
ดั้ริ�ยละเอียดัไดั้ที� ม�ตริ� 45/1 แห่งพัริะริ�ชบัญญัติองค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัจังหวัดั พั.ศี. 2540 ม�ตริ� 50 วริริค์สำอง แห่งพัริะริ�ช
บัญญัติเทศีบ�ล พั.ศี. 2496 และม�ตริ� 69/1 แห่งพัริะริ�ชบัญญัติสำภิ�ตำ�บลและองค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บล พั.ศี. 2537
18
ริัฐธริริมนั้ญแห่งริ�ชอ�ณ�จักริไทย (ฉบับชั�วค์ริ�ว) พัุทธศีักริ�ช 2557 ซึ�งแก้ไขเพัิ�มเติมโดัยริัฐธริริมนั้ญแห่งริ�ชอ�ณ�จักริไทย (ฉบับ
ชั�วค์ริ�ว) พัุทธศีักริ�ช 2557 แก้ไขเพัิ�มเติม (ฉบับที� 1) พัุทธศีักริ�ช 2558 ม�ตริ� 39/2 วริริค์สำอง บัญญัติให้สำภิ�ขับเค์ล่�อนัก�ริปฏิิริ้ป
ปริะเทศีปริะกอบดั้วยสำม�ชิกจำ�นัวนัไม่เกินั 200 ค์นั ซึ�งนั�ยกริัฐมนัตริีแต่งตั�ง เพั่�อดัำ�เนัินัก�ริปฏิิริ้ปดั้�นัต่�ง ๆ สำ่บต่อจ�กสำภิ�ปฏิิริ้ป
แห่งช�ติ
17
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ม�จ�กปัญห�เกีย� วกับข้อกฎหม�ยทีม� ค์ี ว�มยุง่ ย�ก และในับ�งเริ่อ� งยังข�ดักลไกทีจ� ะสำ่งเสำริิมให้ภิ�ค์ปริะช�ชนั
เข้�ม�มีสำ่วนัริ่วมในัก�ริปกค์ริองท้องถิ่ิ�นั นัอกจ�กนัี�ยังพับว่�องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัปริะสำบปัญห�เริ่�อง
ก�ริดัำ�เนัินัง�นัต�มภิ�ริกิจทีไ� ดั้ริบั ก�ริถิ่่�ยโอนัม�จ�กสำ่วนัริ�ชก�ริต่�ง ๆ ต�มกฎหม�ยว่�ดั้วยก�ริกำ�หนัดัแผู้นั
และขันั� ตอนัก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จให้แก่องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� 19 อันัเนั่อ� งม�จ�กค์ว�มไม่พัริ้อมขององค์์กริ
ปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั ทั�งในัดั้�นัองค์์ค์ว�มริ้้ บุค์ล�กริ และงบปริะม�ณในัก�ริดัำ�เนัินัก�ริ และสำ่วนัริ�ชก�ริ
ที�เกี�ยวข้อง ริวมทั�งองค์์กริขับเค์ล่�อนันัโยบ�ยกริะจ�ยอำ�นั�จข�ดัค์ว�มจริิงจังในัก�ริขับเค์ล่�อนัก�ริกริะจ�ย
อำ�นั�จให้แก่องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั และถิ่ึงแม้จะไดั้มีข้อเสำนัอแนัะแนัวท�งปฏิิริ้ปไว้ต�มสำภิ�พัปัญห�
ดัังกล่�วก็ต�ม แต่อ�จจะยังมีข้อจำ�กัดับ�งปริะก�ริที�ยังไม่สำ�ม�ริถิ่ตอบสำนัองไดั้ในัทันัที ซึ�งอ�จจะต้องใช้
กลไกจ�กหล�ยภิ�ค์สำ่วนัริ่วมกันัปฏิิริป้ และพััฒนั�ในัลักษณะบ้ริณ�ก�ริให้องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� บริิห�ริง�นั
เป็ นั ไปต�มหลั ก ธริริม�ภิิ บ �ล สำ�ม�ริถิ่จั ดั กิ จ กริริมสำ�ธ�ริณะและบริิ ก �ริสำ�ธ�ริณะไดั้ อ ย่ � งทั� ว ถิ่ึ ง
สำะดัวกริวดัเริ็ว มีปริะสำิทธิภิ�พั เกิดัปริะสำิทธิผู้ลยิ�งขึ�นั ก�ริใช้บังค์ับกฎหม�ยอย่�งเค์ริ่งค์ริัดัและเป็นัธริริม
ปัจำจำัยท��ท�ยสำ�หรุับองคำ์กรุปกคำรุองส่วนำท�องถิ่ินำ
� ในำก�รุยกรุะดับธรุรุม�ภิบ�ล

สำิ�งที�ท้�ท�ยองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัอย้่ในัขณะนัี� ไดั้แก่ ก�ริปริับกลยุทธ์ ทัศีนัค์ติ วิธีค์ิดั
วิธกี �ริทำ�ง�นัของบุค์ล�กริไปสำ้ก่ �ริเป็นั “ริ�ชก�ริยุค์ใหม่” มุง่ ปฏิิบตั งิ �นัเพั่อ� เป้�หม�ยในัก�ริพััฒนั�ท้องถิ่ินั�
ให้เจริิญก้�วหนั้� และให้ปริะช�ชนัในัท้องถิ่ิ�นัต้องมีค์ุณภิ�พัชีวิตค์ว�มเป็นัที�อย้่ดัีข�ึนั ลดัค์ว�มเหล่�อมลำ��
ดั้�นัต่�ง ๆ ในัขณะที�ผู้้บริิห�ริท้องถิ่ิ�นัและสำม�ชิกสำภิ�ท้องถิ่ิ�นัถิ่่อว่�เป็นัผู้้้แทนัปริะช�ชนัในัท้องถิ่ิ�นัที�ไดั้ริับ
ค์ว�มไว้เนั่อ� เช่อ� ใจเข้�ม�บริิห�ริง�นั จัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะ และก�ริจัดักิจกริริมสำ�ธ�ริณะบนัค์ว�มค์�ดัหวังของ
ปริะช�ชนั ซึง� ปัจจัยสำำ�ค์ัญปริะก�ริแริกทีเ� ป็นัตัวบ่งชีช� ดัั เจนัว่�องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� สำ�ม�ริถิ่ดัำ�เนัินัง�นั
ไดั้อย่�งมีค์ุณภิ�พัในัริะดัับใดั ค์่อ ปริะช�ชนัผู้้้ใช้บริิก�ริจะเป็นัผู้้้สำะท้อนัหริ่อตัดัสำินัว่�สำิ�งที�ไดั้ริับก�ริอำ�นัวย
ค์ว�มสำะดัวก และตอบสำนัองค์ว�มต้องก�ริอย่�งเสำมอภิ�ค์ โปริ่งใสำ เข้�ถิ่ึงไดั้ง�่ ย ริวดัเริ็วนัันั� เม่อ� ใช้บริิก�ริแล้ว
เกิดัค์ว�มปริะทับใจต่อองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� นัันั� หริ่อไม่ ขณะเดัียวกันัปัจจัยปริะก�ริทีสำ� อง ค์่อ องค์์กริ
ปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัมีอำ�นั�จหนั้�ที�ต�มกฎหม�ยหล�กหล�ยปริะก�ริ แต่ก�ริให้ค์ว�มช่วยเหล่อปริะช�ชนั
อย่�งเริ่งดั่วนัในักริณีที�มีผู้ลกริะทบต่อค์ุณภิ�พัและวิถิ่ีชีวิตของปริะช�ชนัในัท้องถิ่ิ�นั ห�กเกิดัสำ�ธ�ริณภิัย
ในัพั่�นัที� ไม่ว�่ จะมีก�ริปริะก�ศีเขตก�ริให้ค์ว�มช่วยเหล่อผู้้้ปริะสำบภิัยพัิบัติกริณีฉุกเฉินัหริ่อไม่ ต้องสำ�ม�ริถิ่
ดัำ�เนัินัก�ริช่วยเหล่อปริะช�ชนัในัเบ่�องต้นั โดัยฉับพัลันัทันัที เพั่�อก�ริดัำ�ริงชีพั หริ่อบริริเท�ค์ว�มเดั่อดัริ้อนั
เฉพั�ะหนั้� หริ่อริะงับสำ�ธ�ริณภิัย หริ่อเพั่�อค์ุ้มค์ริองชีวิตและทริัพัย์สำินั หริ่อป้องกันัภิยันัตริ�ยที�จะเกิดั
แก่ปริะช�ชนัไดั้ต�มค์ว�มจำ�เป็นั ริวมไปถิ่ึงก�ริเยียวย� และฟ้้�นัฟ้้หลังเกิดัสำ�ธ�ริณภิัย หริ่อก�ริสำ่งเสำริิม
และพััฒนั�ค์ุณภิ�พัชีวิต หริ่อก�ริป้องกันัและริะงับโริค์ติดัต่อ หริ่อก�ริช่วยเหล่อเกษตริกริผู้้้มีริ�ยไดั้นั้อย20
ค์ณะกริริม�ธิก�ริขับเค์ล่�อนัก�ริปฏิิริ้ปปริะเทศีดั้�นัก�ริปกค์ริองท้องถิ่ิ�นั สำภิ�ขับเค์ล่�อนัก�ริปฏิิริ้ปปริะเทศี. สำริุปผู้ลก�ริดัำ�เนัินัง�นั
ค์ณะกริริม�ธิก�ริขับเค์ล่�อนัก�ริปฏิิริ้ปปริะเทศีดั้�นัก�ริปกค์ริองท้องถิ่ิ�นั สำำ�นัักง�นัเลข�ธิก�ริสำภิ�ผู้้้แทนัริ�ษฎริ ปฏิิบัติหนั้�ที�สำำ�นัักง�นั
เลข�ธิก�ริสำภิ�ขับเค์ล่�อนัก�ริปฏิิริ้ปปริะเทศี. หนั้� ก. เข้�ถิ่ึงข้อม้ลไดั้ที� https://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/
drive_local/download/article/article_20170816160150.pdf
20
ริะเบียบกริะทริวงมห�ดัไทยว่�ดั้วยค์่�ใช้จ�่ ยเพั่�อช่วยเหล่อปริะช�ชนัต�มอำ�นั�จหนั้�ที�ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั (ฉบับที� 2)
พั.ศี. 2561 ข้อ 6
19
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และปัจจัยต่อเนั่อ� งทีจ� ะทำ�ให้ก�ริช่วยเหล่อเยียวย�ในัพั่นั� ทีริ� อยต่อริะหว่�งเขตพั่นั� ทีริ� บั ผู้ิดัชอบมีปริะสำิทธิภิ�พั
ไดั้นันัั� จะต้องเกิดัก�ริบ้ริณ�ก�ริเพั่อ� ทำ�ง�นัริ่วมกันัริะหว่�งภิ�ค์สำ่วนัต่�ง ๆ ย่อมสำ่งผู้ลให้ก�ริบริิห�ริริ�ชก�ริ
มีปริะสำิทธิภิ�พั เกิดัผู้ลสำัมฤทธิ� และค์ว�มค์ุ้มค์่�ในัเชิงภิ�ริกิจ นัอกจ�กนัี�ก�ริพััฒนั�นัวัตกริริมดั้�นัต่�ง ๆ
ถิ่่อว่�เป็นัปัจจัยอีกปริะก�ริที�องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัต้องให้ค์ว�มสำำ�ค์ัญเป็นัอย่�งม�ก โดัยจะต้อง
เปิดัโอก�สำให้มกี �ริแสำดังค์ว�มค์ิดัเห็นัเพั่อ� แก้ไขปัญห� หริ่อริ่วมกันัห�แนัวท�งเพั่อ� สำริ้�งสำริริค์์นัวัตกริริม ผู้้นั้ �ำ
หริ่อผู้้บ้ ริิห�ริองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� ค์วริมีวสำิ ยั ทัศีนั์ทกี� ว้�งไกล เป็นัผู้้ใ้ ฝ่่ริเ้ ปิดัใจกว้�ง ริับฟ้ังค์ว�มค์ิดัเห็นั
และให้ค์ว�มสำำ�ค์ัญกับปัญห�ค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนั มีค์ว�มสำ�ม�ริถิ่ มีแนัวค์ิดั และสำริ้�งโอก�สำ
ให้เอ่อ� ต่อก�ริพััฒนั�นัวัตกริริมในัท้องถิ่ินั� แสำวงห�และนัำ�แต่สำงิ� ดัี ๆ เข้�สำ้ช่ มุ ชนัของตนั สำนัับสำนัุนังบปริะม�ณ
โดัยทำ�ก�ริวิเค์ริ�ะห์ปริะโยชนั์ที�ปริะช�ชนัไดั้ริับ ค์ำ�นัวณงบปริะม�ณที�จำ�เป็นัจะต้องใช้ และนัำ�โค์ริงก�ริ
ไปบริริจุเป็นัแผู้นัพััฒนั�ท้องถิ่ิ�นั21 และปัจจัยท้�ท�ยปริะก�ริสำุดัท้�ย ไดั้แก่ ก�ริปริะช�สำัมพัันัธ์ ก�ริเปิดัเผู้ย
และก�ริเผู้ยแพัริ่ข้อม้ลให้ปริะช�ชนัในัท้องถิ่ิ�นัไดั้ริับทริ�บริับริ้้ซ�ึงเป็นัสำิ�งจำ�เป็นัอย่�งม�ก ริัฐธริริมนั้ญ
แห่งริ�ชอ�ณ�จักริไทย กำ�หนัดัสำิทธิและเสำริีภิ�พัของปวงชนัช�วไทย ในัม�ตริ� 41 (1) บัญญัติให้ “บุค์ค์ล
และชุมชนัย่อมมีสำทิ ธิไดั้ริบั ทริ�บและเข้�ถิ่ึงข้อม้ลหริ่อข่�วสำ�ริสำ�ธ�ริณะในัค์ริอบค์ริองของหนั่วยง�นัของริัฐ
ต�มที�กฎหม�ยบัญญัติ” ม�ตริ� 59 ไดั้บัญญัติเกี�ยวกับหนั้�ที�ของริัฐว่� “ริัฐต้องเปิดัเผู้ยข้อม้ลหริ่อข่�วสำ�ริ
สำ�ธ�ริณะในัค์ริอบค์ริองของหนั่วยง�นัของริัฐ ทีม� ใิ ช่ขอ้ ม้ลเกีย� วกับค์ว�มมันั� ค์งของริัฐหริ่อเป็นัค์ว�มลับของ
ท�งริ�ชก�ริต�มทีก� ฎหม�ยบัญญัติ และต้องจัดัให้ปริะช�ชนัเข้�ถิ่ึงข้อม้ลหริ่อข่�วสำ�ริดัังกล่�วไดั้โดัยสำะดัวก”
และม�ตริ� 253 ไดั้บัญญัติเกี�ยวกับหนั้�ที�ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัต้องเปิดัเผู้ยข้อม้ลต่อสำ�ธ�ริณะ
ดัังนัี� “ในการดัำาเนินงานให้องค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิน� สำภิาท้องถิ่ิน� และผูู้บ้ ริหารท้องถิ่ิน� เปิดัเผู้ยข้้อมูล
และรายงานผู้ลการดัำาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมติลอดัทั�งม่กลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ิ�นม่
สำ่วนร่วมดั้วย ทั�งน่� ติามหลักเกณฑ์์และวิธ่การท่�กฎหมายบัญญัติิ22”
ภิ�วิณี ลักขษริ และกฤชวริริธนั์ โล่วัชริินัทริ์, “เง่�อนัไขก�ริเกิดันัวัตกริริมขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัในัปริะเทศีไทย”, ว�ริสำ�ริ
ริัฐศี�สำตริ์และริัฐปริะศี�สำนัศี�สำตริ์ ปีที� 10 ฉบับที� 2 (กริกฎ�ค์ม-ธันัว�ค์ม 2562) : 124
22
หลักเกณฑ์์และวิธกี �ริในัก�ริเปิดัเผู้ยข้อม้ลและผู้ลก�ริดัำ�เนัินัง�นัต่อสำ�ธ�ริณะขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� มีหลักเกณฑ์์และกฎหม�ย
บัญญัติหล�ยฉบับที�เกี�ยวข้อง สำ�ม�ริถิ่ศีึกษ�เพัิ�มเติมไดั้ ดัังนัี�
1) พัริะริ�ชบัญญัติข้อม้ลข่�วสำ�ริของท�งริ�ชก�ริ พั.ศี. 2540 ริะบุเกี�ยวกับ
หมวดั 1 ก�ริเปิดัเผู้ยข้อม้ลข่�วสำ�ริ กำ�หนัดัให้มกี �ริเปิดัเผู้ยข้อม้ลข่�วสำ�ริของริ�ชก�ริเพั่อ� ให้ปริะช�ชนัมีโอก�สำกว้�งขว�ง
ในัก�ริไดั้ริับข้อม้ลข่�วสำ�ริเกี�ยวกับก�ริดัำ�เนัินัก�ริต่�ง ๆ ของริัฐเป็นัสำิ�งจำ�เป็นั โดัยมีข้อยกเว้นัอันัไม่ต้องเปิดัเผู้ยที�ชัดัแจ้งและจำ�กัดัเฉพั�ะ
ข้อม้ลข่�วสำ�ริที�ห�กเปิดัเผู้ยแล้วจะเกิดัค์ว�มเสำียห�ยต่อปริะเทศีช�ติหริ่อต่อปริะโยชนั์ที�สำำ�ค์ัญของเอกชนั
หมวดั 2 ข้อม้ลข่�วสำ�ริที�ไม่ต้องเปิดัเผู้ยที�อ�จก่อให้เกิดัค์ว�มเสำียห�ยต่อสำถิ่�บันัพัริะมห�กษัตริิย์ และหนั่วยง�นัของ
ริัฐหริ่อเจ้�หนั้�ที�ของริัฐอ�จมีค์ำ�สำั�งมิให้เปิดัเผู้ยก็ไดั้ โดัยค์ำ�นัึงถิ่ึงก�ริปฏิิบัติหนั้�ที�ต�มกฎหม�ยของหนั่วยง�นัของริัฐ ปริะโยชนั์สำ�ธ�ริณะ
และปริะโยชนั์ของเอกชนัที�เกี�ยวข้องปริะกอบกันั
หมวดั 3 ข้อม้ลข่�วสำ�ริสำ่วนับุค์ค์ล ซึง� หนั่วยง�นัของริัฐจะเปิดัเผู้ยข้อม้ลข่�วสำ�ริสำ่วนับุค์ค์ลโดัยปริ�ศีจ�กค์ว�มยินัยอม
เจ้�ของข้อม้ลที�ให้ไว้ล่วงหนั้�หริ่อในัขณะนัั�นัมิไดั้
2) พัริะริ�ชบัญญัติก�ริบริิห�ริง�นัและก�ริให้บริิก�ริภิ�ค์ริัฐผู้่�นัริะบบดัิจิทัล พั.ศี. 2562
ม�ตริ� 17 ริะบุว่� ให้หนั่วยง�นัของริัฐจัดัทำ�ข้อม้ลที�ต้องเปิดัเผู้ยต�มกฎหม�ยว่�ดั้วยข้อม้ลข่�วสำ�ริของริ�ชก�ริ
ในัริ้ปแบบข้อม้ลดัิจทิ ัลต่อสำ�ธ�ริณะ โดัยต้องให้ปริะช�ชนัทั�วไปสำ�ม�ริถิ่เข้�ถิ่ึงไดั้อย่�งเสำริีโดัยไม่เสำียค์่�ใช้จ่�ย และสำ�ม�ริถิ่นัำ�ไปเผู้ยแพัริ่
ใช้ปริะโยชนั์ หริ่อพััฒนั�บริิก�ริและนัวัตกริริมในัริ้ปแบบต่�ง ๆ ไดั้
ม�ตริ� 18 ริะบุว่� ให้มีศี้นัย์กล�งข้อม้ลเปิดัภิ�ค์ริัฐในัสำำ�นัักง�นัทำ�หนั้�ที�ในัก�ริปริะสำ�นัง�นัให้หนั่วยง�นัของริัฐ
จัดัสำ่งหริ่อเช่�อมโยงข้อม้ลต�มม�ตริ� 17 และเปิดัเผู้ยแก่ปริะช�ชนั โดัยให้ค์ณะกริริมก�ริพััฒนั�ริัฐบ�ลดัิจิทัลกำ�หนัดัปริะเภิท ริ้ปแบบ
และม�ตริฐ�นัของข้อม้ลที�เปิดัเผู้ยแก่ปริะช�ชนัโดัยศี้นัย์กล�งข้อม้ลเปิดัภิ�ค์ริัฐ ทั�งนัี� ต้องเป็นัแนัวท�งและม�ตริฐ�นัเดัียวกันัริวมทั�ง
สำอดัค์ล้องกับหลักก�ริเปิดัเผู้ยข้อม้ลที�เป็นัสำ�กล
21

สำำ�นัักพััฒนั�และสำ่งเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล 9

แนำวท�งก�รุยกรุะดับธรุรุม�ภิบ�ลสำ�หรุับองคำ์กรุปกคำรุองส่วนำท�องถิ่ิ�นำ

สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช. โดัยสำำ�นัักพััฒนั�และสำ่งเสำริิมธริริม�ภิิบ�ลเป็นัหนั่วยง�นัหนัึ�งที�มีหนั้�ที�
และอำ�นั�จในัก�ริพััฒนั�องค์์ค์ว�มริ้้และนัวัตกริริมเพั่�อสำ่งเสำริิมและยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลให้แก่หนั่วยง�นั
ภิ�ค์ริัฐ ไดั้ดัำ�เนัินัก�ริศีึกษ� ริวบริวม วิเค์ริ�ะห์สำภิ�พัแวดัล้อม อำ�นั�จหนั้�ที�ภิ�ริกิจ ริ�ยละเอียดัง�นัของ
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� เพั่อ� สำังเค์ริ�ะห์ให้มค์ี ว�มสำอดัค์ล้องในัแต่ละองค์์ปริะกอบของหลักธริริม�ภิิบ�ล
ของก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องทีดั� ี และพัริะริ�ชกฤษฎีก�ว่�ดั้วยหลักเกณฑ์์และวิธกี �ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่อง
ทีดั� ี พั.ศี. 2546 และทีแ� ก้ไขเพัิม� เติม จนักริะทัง� กำ�หนัดัค์ำ�นัิย�มของธริริม�ภิิบ�ลให้เกิดัค์ว�มชัดัเจนัเหม�ะสำม
กับขอบเขตก�ริดัำ�เนัินัง�นั และแนัวท�งทีค์� วริปฏิิบตั ติ �มหลักธริริม�ภิิบ�ลสำำ�หริับองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั�
ริวมทั�งกริณีตัวอย่�งก�ริดัำ�เนัินัง�นัขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัต�มหลักธริริม�ภิิบ�ลที�สำมค์วริปฏิิบัติ
และไม่สำมค์วริปฏิิบัติ (Do’s & Don’ts) โดัยก�ริให้ค์ำ�แนัะนัำ� เสำนัอแนัะจ�กค์ณะทำ�ง�นัศีึกษ�แนัวท�ง
ก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั23 โดัยมี ริองศี�สำตริ�จ�ริย์ศีุภิสำวัสำดัิ� ชัชว�ลย์
เป็นัปริะธ�นัฯ ค์ณะอนัุกริริมก�ริ ป.ป.ช. ดั้�นัพััฒนั�และสำ่งเสำริิมธริริม�ภิิบ�ลองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� 24
โดัยมี ศี�สำตริ�จ�ริย์วฒ
ุ ิสำ�ริ ตันัไชย เป็นัปริะธ�นัฯ และค์ณะกริริมก�ริพััฒนั�และสำ่งเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล25
โดัยมี พัลเอก บุณยวัจนั์ เค์ริ่อหงสำ์ เป็นัปริะธ�นัฯ ต�มลำ�ดัับ
ปรุะโยชนำ์จำ�กก�รุศึึกษ�แนำวท�งก�รุยกรุะดับธรุรุม�ภิบ�ลสำ�หรุับองคำ์กรุปกคำรุองส่วนำท�องถิ่ินำ
�

แนัวท�งก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลสำำ�หริับองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� เล่มนัี� จะเป็นัปริะโยชนั์
สำำ�หริับองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�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
ไดั้ดัียิ�งขึ�นั และยิ�งไปกว่�นัั�นัถิ่้�ห�กองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัไดั้ดัำ�เนัินัก�ริต�มแนัวท�งหริ่อเนั่�อห�ต�ม
หลักธริริม�ภิิบ�ลทีนั� ำ�เสำนัอซึง� ปริะกอบดั้วย 6 หลักก�ริ 11 องค์์ปริะกอบย่อยดัังกล่�วไดั้อย่�งค์ริบถิ่้วนั ย่อม
จะสำ่งผู้ลต่อก�ริยกริะดัับผู้ลค์ะแนันัก�ริปริะเมินัค์ุณธริริมและค์ว�มโปริ่งใสำในัก�ริดัำ�เนัินัง�นัของหนั่วยง�นั
ภิ�ค์ริัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)26 ไดั้ดั้วย
(ต่อ) 3) พัริะริ�ชบัญญัติค์ุ้มค์ริองข้อม้ลสำ่วนับุค์ค์ล พั.ศี. 2562
สำ่วนัที� 3 ก�ริใช้หริ่อเปิดัเผู้ยข้อม้ลสำ่วนับุค์ค์ล กำ�หนัดัให้มีก�ริค์ุ้มค์ริองข้อม้ลสำ่วนับุค์ค์ลไม่ให้ถิ่้กละเมิดัสำิทธิในัข้อม้ล
สำ่วนับุค์ค์ล ในัก�ริเปิดัเผู้ยข้อม้ลสำ่วนับุค์ค์ลนัั�นัจะต้องเป็นัไปต�มวัตถิุ่ปริะสำงค์์ต�มที�ไดั้แจ้งกับผู้้้ค์วบค์ุมข้อม้ลสำ่วนับุค์ค์ล โดัยไดั้ริับ
ค์ว�มยินัยอมจ�กเจ้�ของข้อม้ลสำ่วนับุค์ค์ลก่อนั
4) พัริะริ�ชบัญญัติสำถิ่ิติ พั.ศี. 2550 ม�ตริ� 6 ริะบุว่� สำำ�นัักง�นัสำถิ่ิติแห่งช�ติมีอำ�นั�จหนั้�ที� (9) เผู้ยแพัริ่ข้อม้ลสำถิ่ิติ
5) พัริะริ�ชบัญญัตขิ �่ วกริองแห่งช�ติ พั.ศี. 2562 ม�ตริ� 8 ริะบุว�่ บริริดั�ข้อม้ลข่�วสำ�ริทีสำ� ำ�นัักง�นัข่�วกริองแห่งช�ติไดั้ริบั ม�
เนั่�องจ�กก�ริปฏิิบัติหนั้�ที�ต�มพัริะริ�ชบัญญัตินัี�จะเปิดัเผู้ยมิไดั้ เว้นัแต่เป็นัก�ริเปิดัเผู้ยต่อหนั่วยข่�วกริอง หนั่วยง�นัค์ว�มมันั� ค์ง นั�ยก
ริัฐมนัตริี หริ่อต�มค์ำ�สำั�งศี�ล
6) กฎหม�ยว่�ดั้วยทริัพัย์สำินัท�งปัญญ�ที�เกี�ยวข้อง ไดั้มีก�ริกำ�หนัดัมิให้เปิดัเผู้ยข้อม้ลต่อสำ�ธ�ริณะ ไดั้แก่ พัริะริ�ชบัญญัติ
ลิขสำิทธิ� พัริะริ�ชบัญญัติสำิทธิบัตริ พัริะริ�ชบัญญัติเค์ริ่�องหม�ยก�ริค์้� พัริะริ�ชบัญญัติค์ว�มลับท�งก�ริค์้�
7) ริะเบียบว่�ดั้วยก�ริริักษ�ค์ว�มลับของท�งริ�ชก�ริ พั.ศี. 2544 และทีแ� ก้ไขเพัิม� เติม ไดั้มขี อ้ กำ�หนัดัทีเ� กีย� วข้องกับก�ริจัดัชันั�
ค์ว�มลับของข้อม้ล ไดั้แก่ กำ�หนัดันัิย�มข้อม้ลข่�วสำ�ริลับ และกำ�หนัดัหลักเกณฑ์์และวิธีก�ริในัก�ริริักษ�ค์ว�มลับขอ
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2

บทท่�

ธรุรุม�ภิบ�ล
สำ�หรุับองคำ์กรุปกคำรุองส่วนำท�องถิ่ิ�นำ

สำำ�หริับบทนัี� ค์ณะผู้้้จัดัทำ�จะนัำ�เสำนัอถิ่ึงหลักก�ริธริริม�ภิิบ�ลสำำ�หริับองค์์กริปกค์ริอง
สำ่วนัท้องถิ่ินั� ทีค์� ณะกริริมก�ริ ป.ป.ช. ไดั้แต่งตัง� ค์ณะทำ�ง�นัศีึกษ�แนัวท�งก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลองค์์กริ
ปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั1 โดัยมี ริองศี�สำตริ�จ�ริย์ ศีุภิสำวัสำดัิ� ชัชว�ลย์ เป็นัปริะธ�นัค์ณะทำ�ง�นัฯ เพั่�อกำ�หนัดั
ค์ำ�นัิย�ม องค์์ปริะกอบของธริริม�ภิิบ�ล กริอบแนัวท�งก�ริดัำ�เนัินัง�นัสำำ�หริับองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั
ให้มีค์ว�มสำอดัค์ล้องกับอำ�นั�จหนั้�ที�และภิ�ริกิจของท้องถิ่ิ�นั และให้องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นันัำ�ไป
ปริับใช้ในัก�ริยกริะดัับก�ริบริิห�ริจัดัก�ริองค์์กริ อันัจะสำ่งผู้ลต่อก�ริบริิห�ริองค์์กริให้เกิดัปริะสำิทธิภิ�พั
ปริะสำิทธิผู้ล โปริ่งใสำ ตริวจสำอบไดั้ และเกิดัปริะโยชนั์สำุขของปริะช�ชนัต่อไป ซึ�งปริะกอบดั้วย 6 หลักก�ริ
11 องค์์ปริะกอบย่อย มีริ�ยละเอียดั ดัังนัี�

ภิ�พัที� 2 แผู้นัภิ�พัแสำดังหลักธริริม�ภิิบ�ลสำำ�หริับองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั2
1
2

ค์ำ�สำั�งค์ณะกริริมก�ริ ป.ป.ช. ที� 300/2562 โปริดัดั้ภิ�ค์ผู้นัวก
พััฒนั�ม�จ�กแผู้นัภิ�พัแสำดังหลักธริริม�ภิิบ�ลของก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดัี (GG Framework) ของสำำ�นัักง�นั ก.พั.ริ.
สำำ�นัักพััฒนั�และสำ่งเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล 11

1. นำิติิธรุรุม (Rule of Law)

องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัจะใช้อำ�นั�จต�มกฎหม�ยและริะเบียบ ริวมถิ่ึงข้อบังค์ับต่�งๆ
ที�มีอย้่โดัยเค์ริ่งค์ริัดัและไม่เล่อกปฏิิบตั ิ ทั�งนัี� ในัก�ริจัดัทำ�บริิก�ริสำ�ธ�ริณะขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั
ต้องค์ำ�นัึงถิ่ึงหลักค์ว�มเสำมอภิ�ค์ กล่�วค์่อ ก�ริให้บริิก�ริสำ�ธ�ริณะแก่ปริะช�ชนัในัท้องถิ่ิ�นัต้องเป็นัไป
อย่�งเท่�เทียมกันั ไม่แบ่งแยก ไม่ว่�จะเป็นัปริะเดั็นัเกี�ยวกับเพัศี เช่�อช�ติ ศี�สำนั� หริ่อกลุม่ ช�ติพัันัธุ์ต่�งๆ
เป็นัต้นั นัอกจ�กนัั�นัองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัยังต้องให้ค์ว�มสำำ�ค์ัญกับค์ว�มเท่�เทียมกันัในัก�ริเข้�ถิ่ึง
บริิก�ริสำ�ธ�ริณะขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัดั้วย ทั�งนัี� ต้องค์ำ�นัึงถิ่ึง 2 องค์์ปริะกอบย่อย ไดั้แก่
1) นัิติธริริม (Rule of Law) และ 2) ค์ว�มเสำมอภิ�ค์ (Equity)
1.1 นิติิธรรม (Rule of Law)
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� บริิห�ริง�นัโดัยยึดัอำ�นั�จหนั้�ทีต� �มกฎหม�ยริะเบียบ
ข้อบังค์ับในัก�ริปฏิิบตั ิง�นัอย่�งเค์ริ่งค์ริัดัดั้วยค์ว�มชอบธริริม ค์ำ�นัึงถิ่ึงสำิทธิเสำริีภิ�พัของปริะช�ชนั และผู้้้มี
สำ่วนัไดั้สำ่วนัเสำีย ทั�งนัี� ให้ริวมถิ่ึงก�ริตริ�ข้อบัญญัติ/เทศีบัญญัติขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัดั้วย
1.1.1 การปฏิิบัติิหน้าท่�ให้เป็นไปติามกฎหมายในการบริหารงาน
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� พัึงใช้อำ�นั�จโดัยยึดัหลักข้อกฎหม�ย ริะเบียบ ข้อบังค์ับ
และแนัวท�งปฏิิบตั ทิ เี� กีย� วข้อง โดัยค์ำ�นัึงถิ่ึงอำ�นั�จหนั้�ที� ปัญห� และค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนัในัท้องถิ่ินั�
ในัก�ริดัำ�เนัินัก�ริดัังกล่�วให้ค์ำ�นัึงถิ่ึงมิติสำำ�ค์ัญท�งก�ริบริิห�ริดัังต่อไปนัี�
(1) ก�ริบริิห�ริง�นับุค์ค์ล ต้องดัำ�เนัินัก�ริต�มกฎหม�ยว่�ดั้วยริะเบียบบริิห�ริง�นั
บุค์ค์ลสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั เป็นัต้นั
(2) ก�ริจัดัทำ�และก�ริบริิห�ริแผู้นัพััฒนั�ท้องถิ่ิ�นั ต้องดัำ�เนัินัก�ริต�มกฎหม�ย
ว่�ดั้วยก�ริจัดัทำ�แผู้นัพััฒนั�ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั เป็นัต้นั
(3) ก�ริตริ�ข้อบัญญัติท้องถิ่ิ�นั/เทศีบัญญัติ เป็นัไปต�มขอบเขตอำ�นั�จหนั้�ที�
ต�มที�กฎหม�ยในัก�รินัั�นั ๆ ให้อำ�นั�จแก่องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัในัก�ริตริ�ข้อบัญญัติท้องถิ่ิ�นั
หริ่อเทศีบัญญัติ เช่นั ข้อบัญญัติท้องถิ่ิ�นัเกี�ยวกับงบปริะม�ณ ก�ริเงินั ก�ริค์ลัง ข้อบัญญัติท้องถิ่ิ�นัที�ออก
ต�มกฎหม�ยว่�ดั้วยก�ริสำ�ธ�ริณสำุข อ�ทิ ก�ริจัดัก�ริสำิ�งปฏิิก้ลและม้ลฝ่อย ก�ริค์วบค์ุม ก�ริเลี�ยงหริ่อ
ปล่อยสำัตว์ กิจก�ริที�เป็นัอันัตริ�ยต่อสำุขภิ�พั ตล�ดั สำถิ่�นัที�จำ�หนั่�ยอ�ห�ริและสำถิ่�นัที�สำะสำมอ�ห�ริ
ก�ริจำ�หนั่�ยสำินัค์้�ในัที�หริ่อท�งสำ�ธ�ริณะ ตลอดัจนัข้อบัญญัติอ่�นัๆ ที�เกี�ยวกับก�ริดัำ�เนัินัก�ริจัดับริิก�ริ
สำ�ธ�ริณะในัลักษณะที�เข้�ถิ่ึงปริะช�ชนัในัท้องถิ่ิ�นันัั�นั ๆ
(4) ก�ริบริิห�ริก�ริเงินัก�ริค์ลัง ต้องดัำ�เนัินัก�ริต�มกฎหม�ยว่�ดั้วยวิธงี บปริะม�ณ
ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั กฎหม�ยว่�ดั้วยก�ริริับเงินั ก�ริเบิกจ่�ยเงินั ก�ริฝ่�กเงินั ก�ริเก็บริักษ�
และก�ริตริวจเงินัขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� กฎหม�ยว่�ดั้วยเงินัอุดัหนัุนัขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั�
เป็นัต้นั
(5) ก�ริจั ดับริิ ก�ริสำ�ธ�ริณะ ต้ องดัำ� เนัิ นั ก�ริต�มม�ตริฐ�นัก�ริบริิ ห�ริและ
ก�ริบริิก�ริสำ�ธ�ริณะขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั เช่นั ม�ตริฐ�นัถิ่นันั ท�งเดัินัและท�งเท้� ม�ตริฐ�นั
ไฟ้ฟ้้�สำ�ธ�ริณะ ม�ตริฐ�นัท�งริะบ�ยนัำ�� ม�ตริฐ�นัก�ริบำ�บัดันัำ��เสำีย ม�ตริฐ�นัก�ริจัดัก�ริขยะม้ลฝ่อย
และสำิ�งปฏิิกล้ ม�ตริฐ�นัก�ริสำ่งเสำริิมกีฬ� เป็นัต้นั
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1.1.2. การใช้อำานาจั/การปฏิิบัติิหน้าท่�ให้เป็นไปติามกฎหมายติ่อผูู้้มารับบริการ
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� จะต้องค์ำ�นัึงถิ่ึงก�ริจัดัทำ�บริิก�ริสำ�ธ�ริณะทีค์� ริอบค์ลุม
ต�มอำ�นั�จหนั้�ที� และเปิดัโอก�สำให้ปริะช�ชนัเข้�ถิ่ึงบริิก�รินัั�นัๆ ไดั้อย่�งทั�วถิ่ึง ริวมถิ่ึงก�ริอนัุมัติ อนัุญ�ต
และก�ริใช้อำ�นั�จอ่�นัๆ ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัต้องดัำ�เนัินัก�ริโดัยยึดัหลักกฎหม�ย ริะเบียบ และ
ค์ำ�นัึงถิ่ึงค์ว�มถิ่้กต้อง ชอบธริริม ไม่เล่อกปฏิิบตั ิ และไม่มกี �ริเริียกริ้องผู้ลปริะโยชนั์เพั่อ� ตนัเองหริ่อพัวกพั้อง
ทั�งนัี� ต้องปฏิิบตั ิต่อปริะช�ชนัในัพั่�นัที�และผู้้้ที�ม�ปริะกอบกิจก�ริในัพั่�นัที�อย่�งเท่�เทียมกันั ไม่เล่อกปฏิิบตั ิ
1.2 ค์วามเสำมอภิาค์ (Equity)
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัจัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะและบังค์ับใช้กฎหม�ยริะเบียบ
ข้อบังค์ับอย่�งเท่�เทียม ไม่เล่อกปฏิิบัติ โดัยไม่แบ่งแยกเพัศี ถิ่ิ�นักำ�เนัิดั เช่�อช�ติ ภิ�ษ� ศี�สำนั� ตลอดัจนั
สำภิ�พัและสำถิ่�นัะของบุค์ค์ลทัง� ท�งริ่�งก�ย เศีริษฐกิจและสำังค์ม ริวมทัง� ค์ำ�นัึงถิ่ึงโอก�สำในัก�ริเข้�ถิ่ึงบริิก�ริ
สำ�ธ�ริณะอย่�งทั�วถิ่ึง และเป็นัที�ยอมริับของปริะช�ชนัในัท้องถิ่ิ�นั
โดัยก�ริจั ดั ทำ� บริิ ก �ริสำ�ธ�ริณะขององค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั ให้ ค์�ำ นัึ ง ถิ่ึ ง
ค์ว�มเสำมอภิ�ค์ในัก�ริให้บริิก�ริแก่ปริะช�ชนัต�มอำ�นั�จหนั้�ทีแ� ละภิ�ริกิจขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั�
อย่�งนั้อยต้องค์ริอบค์ลุมดั้�นัต่�ง ๆ ดัังนัี�
1) ดั้�นัโค์ริงสำริ้�งพั่�นัฐ�นั
2) ดั้�นัง�นัสำ่งเสำริิมค์ุณภิ�พัชีวิต
3) ดั้�นัก�ริจัดัริะเบียบชุมชนั/สำังค์ม และก�ริริักษ�ค์ว�มสำงบเริียบริ้อย
4) ดั้�นัก�ริว�งแผู้นั ก�ริสำ่งเสำริิมก�ริลงทุนั พั�ณิชยกริริม และก�ริท่องเที�ยว
5) ดั้�นัก�ริบริิห�ริจัดัก�ริและก�ริอนัุริักษ์ทริัพัย�กริธริริมช�ติ สำิ�งแวดัล้อม
6) ดั้�นัก�ริศีึกษ� ศี�สำนั� ศีิลปะ วัฒนัธริริม จ�ริีตปริะเพัณีและภิ้มปิ ัญญ�ท้องถิ่ิ�นั
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2. คำุณธรุรุม (Morality)

บุค์ล�กริขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัต้องพัึงมีจิตสำำ�นัึกค์ว�มริับผู้ิดัชอบในัก�ริปฏิิบัติ
หนั้�ที�โดัยยึดัมั�นัในัศีีลธริริม ค์ุณธริริมต้องยึดัมั�นัในัปริะมวลจริิยธริริมของท้องถิ่ิ�นั ริวมถิ่ึงม�ตริฐ�นัและ
จริริย�บริริณแห่งวิช�ชีพั โดัยค์ำ�นัึงถิ่ึงปริะโยชนั์สำุขของปริะช�ชนัเป็นัหลักสำำ�ค์ัญ
2.1 การปฏิิบัติิติามประมวลจัริยธรรม / มาติรฐานและจัรรยาบรรณแห่งวิชาช่พิ
บุค์ล�กริขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� ทุกค์นัต้องปฏิิบตั หิ นั้�ทีโ� ดัยมีจติ สำำ�นัึกค์ว�มริับผู้ิดัชอบ
ต่อตนัเองและต่อปริะช�ชนั โดัยยึดัมั�นัและปฏิิบัติต�มปริะมวลจริิยธริริมและม�ตริฐ�นัและจริริย�บริริณ
แห่งวิช�ชีพัอย่�งเค์ริ่งค์ริัดั ทัง� นัี� องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� พัึงสำ่งเสำริิมและปล้กฝ่ังจิตสำำ�นัึกให้บค์ุ ล�กริของตนั
มีสำำ�นัึกค์ว�มริับผู้ิดัชอบในัก�ริปฏิิบัติง�นั ยึดัมั�นัในัปริะมวลจริิยธริริมของข้�ริ�ชก�ริก�ริเม่องท้องถิ่ิ�นัฝ่่�ย
สำภิ�ท้องถิ่ินั� ปริะมวลจริิยธริริมของข้�ริ�ชก�ริก�ริเม่องท้องถิ่ินั� ฝ่่�ยบริิห�ริ ปริะมวลจริิยธริริมของข้�ริ�ชก�ริ
พันัักง�นั และล้กจ้�งขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� แล้วแต่กริณี ริวมทัง� กำ�กับ กริะตุนั้ กวดัขันัก�ริปฏิิบตั ิ
หนั้�ทีข� องบุค์ล�กรินัันั� ให้เป็นัไปต�มม�ตริฐ�นัและจริริย�บริริณแห่งวิช�ชีพันัันั� เช่นั บุค์ล�กริท�งก�ริศีึกษ�
บุค์ล�กริท�งสำ�ธ�ริณสำุข วิศีวกริ เป็นัต้นั
2.2 การปฏิิบัติิติามหลักการข้ัดักันแห่งผู้ลประโยชน์ (Conflict of Interest)
บุค์ล�กริขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� ต้องปฏิิบตั หิ นั้�ทีโ� ดัยยึดัมันั� ผู้ลปริะโยชนั์สำ�ธ�ริณะ
เป็นัทีต� งั� ไม่เห็นัแก่ผู้ลปริะโยชนั์สำว่ นัตนัหริ่อพัวกพั้อง ไม่นัำ�ทริัพัย์สำนัิ ของริ�ชก�ริไปเป็นัของสำ่วนัตัวหริ่อนัำ�
ไปให้กลุ่มหริ่อพัวกพั้อง ริวมทั�งต้องไม่เป็นัผู้้้มีสำ่วนัไดั้สำ่วนัเสำียในัก�ริปฏิิบัติหนั้�ที�ต�มอำ�นั�จหนั้�ที�ของตนั
และต้องค์ำ�นัึงถิ่ึงค์ว�มเหม�ะสำมในัก�ริดัำ�ริงตำ�แหนั่งและก�ริปฏิิบัติหนั้�ที�อันัจะเป็นัก�ริเปิดัโอก�สำให้เกิดั
ก�ริขัดักันัแห่งผู้ลปริะโยชนั์ไดั้ เช่นั ก�ริไม่เป็นัค์้่สำัญญ� หริ่อเป็นัผู้้้มีสำ่วนัไดั้เสำียไม่ว่�ท�งตริงหริ่อท�งอ้อม
ในัสำัญญ� หริ่อกับบุค์ค์ลที�ทำ�สำัญญ�กับหนั่วยง�นัของริัฐที�ตนัปฏิิบตั ิหนั้�ที�อย้่ ก�ริไม่ริับเงินั ทริัพัย์สำินั หริ่อ
ปริะโยชนั์อ่�นัใดัอันัมิค์วริไดั้ต�มกฎหม�ยจ�กบุค์ค์ลอ่นั� ทัง� นัี� ต�มกฎหม�ยว่�ดั้วยก�ริจัดัตัง� องค์์กริปกค์ริอง
สำ่วนัท้องถิ่ิ�นั กฎหม�ยปริะกอบริัฐธริริมนั้ญว่�ดั้วยก�ริป้องกันัและปริ�บปริ�มก�ริทุจริิต และกฎหม�ยว่�
ดั้วยก�ริจัดัซ่�อจัดัจ้�งและก�ริบริิห�ริพััสำดัุภิ�ค์ริัฐ
MONEY

REPUTATION

14 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิ�น

EXPLOITATION

3. คำว�มโปรุ่งใส (Transparency)

บุค์ล�กริทั�งฝ่่�ยก�ริเม่องและฝ่่�ยข้�ริ�ชก�ริปริะจำ�ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัต้องมี
ค์ว�มซ่�อสำัตย์สำุจริิต ตริงไปตริงม� ริวมถิ่ึงก�ริมีวัฒนัธริริม และค์่�นัิยมขององค์์กริที�ให้ค์ว�มสำำ�ค์ัญ
กับก�ริเปิดัเผู้ยข้อม้ลข่�วสำ�ริและสำ่�อสำ�ริกับปริะช�ชนั เพั่�อให้ปริะช�ชนัไดั้ริับทริ�บถิ่ึงข้อม้ลต่�ง ๆ
อย่�งสำมำ��เสำมอเป็นัปัจจุบนัั และจัดัให้มกี �ริว�งริะบบเพั่อ� ให้ปริะช�ชนัและภิ�ค์สำ่วนัอ่นั� ๆ ในัสำังค์มสำ�ม�ริถิ่
เข้�ถิ่ึงข้อม้ลข่�วสำ�ริต่�งๆ ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัไดั้โดัยง่�ย ริวมถิ่ึงในัก�ริดัำ�เนัินักิจกริริมต่�ง ๆ
ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัพัึงมีค์ว�มชัดัเจนั เป็นัริะบบ เป็นัที�เข้�ใจ ริับริ้้ และค์�ดัก�ริณ์ไดั้ของสำังค์ม
ซึ�งต้องค์ำ�นัึงถิ่ึงค์ว�มโปริ่งใสำ 3 ดั้�นั ไดั้แก่ 3.1) ดั้�นัก�ริบริิห�ริก�ริเงินั ก�ริค์ลัง และก�ริพััสำดัุ
3.2) ดั้�นัก�ริบริิห�ริง�นับุค์ค์ล และ 3.3) ดั้�นัก�ริจัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะ/ก�ริบริิก�ริปริะช�ชนั
3.1 การบริหารการเงินและการค์ลัง
ในัก�ริจัดัทำ�ข้อบัญญัติ/เทศีบัญญัติงบปริะม�ณริ�ยจ่�ยปริะจำ�ปี หริ่อแผู้นัก�ริใช้จ่�ย
งบปริะม�ณปริะจำ�ปี ก�ริจัดัห�ริ�ยไดั้ ก�ริริับเงินั ก�ริใช้จ�่ ยเงินั ตลอดัจนัก�ริจัดัซ่อ� จัดัจ้�งและก�ริบริิห�ริ
พััสำดัุขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั ต้องดัำ�เนัินัก�ริต�มกฎหม�ยตริงไปตริงม� มีค์ว�มโปริ่งใสำและ
ตริวจสำอบไดั้ โดัยต้องให้ค์ว�มสำำ�ค์ัญกับก�ริเปิดัเผู้ยข้อม้ลข่�วสำ�ริขั�นัตอนัก�ริดัำ�เนัินัก�ริที�เกี�ยวข้องกับ
ก�ริเงินัและก�ริค์ลังขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั ผู้่�นัช่องท�งต่�งๆ ที�ปริะช�ชนัสำ�ม�ริถิ่เข้�ถิ่ึงไดั้ง่�ย
และสำะดัวก และมีสำ่วนัริ่วมในัก�ริตริวจสำอบก�ริดัำ�เนัินัง�นัขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั
3.2 การบริหารงานบุค์ค์ล
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� มีริะบบก�ริสำริริห� ค์ัดัเล่อก แต่งตัง� เล่อ� นัริะดัับ และก�ริให้ค์ณ
ุ
ให้โทษแก่บค์ุ ล�กริภิ�ยในัองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� อย่�งเป็นัธริริม โปริ่งใสำ สำ�ม�ริถิ่ตริวจสำอบไดั้ ริวมทัง�
เปิดัเผู้ยหลักเกณฑ์์ ขันั� ตอนัทีเ� กีย� วข้องกับก�ริบริิห�ริง�นับุค์ค์ลเป็นัก�ริทัว� ไป เพั่อ� ให้ปริะช�ชนัหริ่อบุค์ล�กริ
ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัสำ�ม�ริถิ่เข้�ถิ่ึงข้อม้ลไดั้ง�่ ยและสำะดัวก
3.3 การจััดับริการสำาธารณะ/การบริการประชาชน
องค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั ต้ อ งจั ดั ให้ ป ริะช�ชนัสำ�ม�ริถิ่เข้ � ถิ่ึ ง บริิ ก �ริสำ�ธ�ริณะ
หริ่อบริิก�ริขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัไดั้อย่�งสำะดัวก ริวดัเริ็วและเปิดัเผู้ยทุกขั�นัตอนั
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4. ก�รุม่ส่วนำรุ่วม (Participation)

ก�ริปฏิิ บั ติ ง �นัขององค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั พัึ ง ต้ อ งยึ ดั หลั ก ก�ริกริะจ�ยอำ� นั�จ
และก�ริมีสำ่วนัริ่วมในัก�ริตัดัสำินัใจ โดัยเปิดัโอก�สำให้ผู้้ปฏิิบัติง�นั และปริะช�ชนัในัท้องถิ่ิ�นัไดั้ริับริ้้ เริียนัริ้้
และริ่วมแสำดังค์ว�มค์ิดัเห็นั หริ่อเสำนัอปัญห� และปริะเดั็นัต่�ง ๆ ที�จำ�เป็นัต้องไดั้ริับก�ริแก้ไขและพััฒนั�
นัอกจ�กนัั�นัปริะช�ชนัยังต้องมีสำ่วนัริ่วมในัก�ริดัำ�เนัินัก�ริ และริ่วมตริวจสำอบก�ริปฏิิบัติง�นั ริวมทั�ง
ก�ริมีสำ่วนัริ่วมเพั่�อแสำวงห�ฉันัท�มติริ่วมกันัริะหว่�งปริะช�ชนัภิ�ยในัท้องถิ่ิ�นั
4.1 การม่สำ่วนร่วม/การพิยายามแสำวงหาฉัันทามติิ (Participation/Consensus Oriented)
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัต้องเปิดัโอก�สำให้ปริะช�ชนัไดั้มีสำ่วนัริ่วมในัก�ริตัดัสำินัใจ
แสำดังค์ว�มค์ิดัเห็นัและเสำนัอปัญห�ภิ�ยในัท้องถิ่ิ�นัในัปริะเดั็นัต่�งๆ ทีจ� ำ�เป็นัต้องไดั้ริับก�ริแก้ไขและพััฒนั�
เพั่�อให้เกิดัฉันัท�มติริ่วมกันั ทั�งในัเริ่�องก�ริกำ�หนัดัทิศีท�ง นัโยบ�ย หริ่อแผู้นัง�นัขององค์์กริปกค์ริอง
สำ่วนัท้องถิ่ิ�นั ก�ริบริิห�ริง�นัและก�ริจัดัทำ�บริิก�ริสำ�ธ�ริณะ ตลอดัจนัก�ริมีสำ่วนัริ่วมในัก�ริตริวจสำอบ
และสำอดัสำ่องก�ริปฏิิบตั ิง�นัขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั
4.1.1 การม่สำว่ นร่วมกำาหนดัทิศทาง นโยบาย หร่อแผู้นงานข้ององค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิน�
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัพัึงจัดัให้มีกริะบวนัก�ริและกลไกให้ปริะช�ชนัในัพั่�นัที�
เข้�ม�มีสำว่ นัริ่วมกำ�หนัดัทิศีท�ง นัโยบ�ย แผู้นัง�นัขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� โดัยปริะช�ชนัทีเ� ข้�ริ่วม
มีค์ว�มหล�กหล�ย กริะจ�ยค์ริอบค์ลุมทุกชุมชนั เพั่อ� ริ่วมแสำดังค์ว�มค์ิดัเห็นั เสำนัอปัญห� และค์ว�มต้องก�ริ
ผู้่�นัแผู้นัพััฒนั�ท้องถิ่ิ�นั และแผู้นัง�นัอ่�นัๆ
4.1.2 การม่สำ่วนร่วมในการบริหารงานและการจััดัทำาบริการสำาธารณะ
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� พัึงสำ่งเสำริิมและเปิดัโอก�สำให้บค์ุ ล�กริขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนั
ท้องถิ่ิ�นั ปริะช�ชนั และผู้้้มีสำ่วนัเกี�ยวข้องเข้�ม�มีสำ่วนัริ่วมบริิห�ริจัดัก�ริเกี�ยวกับก�ริตัดัสำินัใจในัเริ่�องต่�ง ๆ
โดัยสำ�ม�ริถิ่ให้ข้อม้ล ค์ว�มค์ิดัเห็นั แนัะนัำ� ปริึกษ� ริ่วมว�งแผู้นัและริ่วมปฏิิบตั ิง�นั
4.1.3 การม่สำ่วนร่วมในการติรวจัสำอบ ติิดัติาม และประเมินผู้ล
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัสำ่งเสำริิมให้ภิ�ค์สำ่วนัต่�งๆ เข้�ม�มีสำ่วนัริ่วมในัก�ริสำอดัสำ่อง
ติดัต�ม ตริวจสำอบ ปริะเมินัผู้ลก�ริปฏิิบัติหนั้�ที�ของพันัักง�นัท้องถิ่ิ�นัและองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั
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4.2 การกระจัายอำานาจั (Decentralization)
ในัก�ริปฏิิบัติริ�ชก�ริค์วริมีก�ริมอบอำ�นั�จและกริะจ�ยค์ว�มริับผู้ิดัชอบในัก�ริตัดัสำินัใจ
และก�ริดัำ�เนัินัก�ริให้แก่ผู้้ปฏิิบัติง�นัในัริะดัับต่�ง ๆ ไดั้อย่�งเหม�ะสำม ริวมทั�งมีก�ริโอนัถิ่่�ยบทบ�ทและ
ภิ�ริกิจให้แก่ภิ�ค์สำ่วนัอ่�นัๆ ในัสำังค์ม
4.2.1 การกระจัายอำานาจัในการติัดัสำินใจั
ก�ริปฏิิบตั ิง�นัขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัค์วริมีก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จในัก�ริตัดัสำินัใจ
ให้มีค์ว�มสำอดัค์ล้องกับสำภิ�พัแวดัล้อมในัพั่�นัที� โดัยมุ่งไปที�ก�ริมอบอำ�นั�จในัก�ริตัดัสำินัใจเพั่�อให้บุค์ล�กริ
ในัแต่ละริะดัับมีสำ่วนัริ่วมในัก�ริตัดัสำินัใจ และริับผู้ิดัชอบในัก�ริดัำ�เนัินัง�นั โดัยค์ำ�นัึงถิ่ึงก�ริสำริ้�งขีดั
ค์ว�มสำ�ม�ริถิ่ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัในัก�ริให้บริิก�ริสำ�ธ�ริณะ เพั่�อปริะโยชนั์สำุขของปริะช�ชนั
4.2.2 กระจัายอำานาจัไปสำู่ภิาค์สำ่วนอ่�น
ก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จในัก�ริตัดัสำินัใจให้หนั่วยง�นั หริ่อภิ�ค์สำ่วนัอ่�นัๆ หริ่อปริะช�ชนั
ในัพั่นั� ทีเ� พั่อ� จัดัก�ริหริ่อจัดัสำริริทริัพัย�กริให้สำอดัค์ล้องกับค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนัหริ่อผู้้ม้ สำี ว่ นัไดั้สำว่ นัเสำีย
อย่�งมีปริะสำิทธิภิ�พั โดัยมีก�ริกริะจ�ยบุค์ล�กริ งบปริะม�ณ เทค์โนัโลยีที�เหม�ะสำม
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5. หลักคำว�มรุับผู้ิดชอบ (Accountability)

ในัก�ริปฏิิบตั งิ �นัขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� ต้องมุง่ ให้ก�ริทำ�ง�นัมีค์ณ
ุ ภิ�พั สำริ้�งค์ว�ม
เช่�อมั�นัไว้ว�งใจ และตอบสำนัองต่อค์ว�มค์�ดัหวังของปริะช�ชนั ตลอดัจนัผู้้้มีสำ่วนัไดั้เสำียภิ�ยในัท้องถิ่ิ�นั
ห�กก�ริทำ�หนั้�ที�นัั�นัเกิดัปัญห�หริ่อข้อขัดัข้อง องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัต้องสำ�ม�ริถิ่ตอบค์ำ�ถิ่�ม
และอธิบ�ยให้ทริ�บถิ่ึงริ�ยละเอียดัเกี�ยวกับปริะเดั็นัปัญห�เหล่�นัั�นั ริวมทั�งองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั
ยังต้องมีก�ริจัดัทำ�ริะบบก�ริริ�ยง�นัค์ว�มก้�วหนั้�และผู้ลสำัมฤทธิต� �มเป้�หม�ย ตลอดัจนัริะบบก�ริบริริเท�
ปัญห�และผู้ลกริะทบที�อ�จเกิดัขึ�นั
5.1 ค์วามรับผู้ิดัชอบ (Accountability)
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� สำ�ม�ริถิ่ตอบค์ำ�ถิ่�มและชีแ� จงไดั้เม่อ� มีขอ้ สำงสำัย ริวมทัง� ต้องมี
ก�ริจัดัว�งริะบบก�ริริ�ยง�นัค์ว�มก้�วหนั้�และผู้ลสำัมฤทธิ�ต�มเป้�หม�ยที�กำ�หนัดัไว้ต่อสำ�ธ�ริณะ เพั่�อให้
ปริะช�ชนัตริวจสำอบ และกำ�หนัดัให้มีก�ริจัดัเตริียมริะบบก�ริแก้ไขหริ่อบริริเท�ปัญห�และผู้ลกริะทบใดั ๆ
ที�อ�จจะเกิดัขึ�นัจ�กก�ริดัำ�เนัินัง�นัต�มอำ�นั�จหนั้�ที�ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั
5.1.1 การประเมินผู้ลการปฏิิบัติิงานและการรายงาน
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัพัึงสำ่งเสำริิมและกำ�หนัดัให้มีเค์ริ่�องม่อที�ช่วยชี�วัดัค์ว�มสำำ�เริ็จ
ในัก�ริปฏิิบัติง�นัของพันัักง�นัและองค์์กริ ให้เกิดัค์ว�มชัดัเจนั เป็นัริ้ปธริริม โดัยริะบบก�ริปริะเมินัผู้ลนัั�นั
ค์วริต้องสำะท้อนัให้เห็นัถิ่ึงค์ว�มริับผู้ิดัชอบต่อผู้ลก�ริปฏิิบัติง�นัของตนั และตอบสำนัองต่อค์ว�มค์�ดัหวัง
ของปริะช�ชนัไดั้
5.1.2 ระบบค์วบค์ุมภิายใน ติรวจัสำอบภิายใน และการบริหารค์วามเสำ่�ยง
องค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั ต้ อ งมี ก ริะบวนัก�ริค์วบค์ุ ม ภิ�ยในั ตริวจสำอบภิ�ยในั
และก�ริบริิห�ริค์ว�มเสำี�ยงที�มีม�ตริฐ�นั เพั่�อให้ก�ริดัำ�เนัินัง�นัขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัเป็นัไปดั้วย
ค์ว�มโปริ่ ง ใสำ และบริริลุ ผู้ ลสำำ� เริ็ จ ต�มภิ�ริกิ จ หนั้ � ที� แ ละค์ว�มริั บ ผู้ิ ดั ชอบ และไดั้ ริั บ ค์ว�มเช่� อ มั� นั
และค์ว�มไว้ว�งใจจ�กปริะช�ชนั
5.1.3 การจััดัการเร่�องร้องเร่ยนและบรรเทาผู้ลกระทบ
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัต้องมีข้อม้ล/ริะบบ/วิธีก�ริจัดัก�ริข้อริ้องเริียนัและบริริเท�
ผู้ลกริะทบต่อปัญห�หริ่อข้อขัดัข้องที�ปริะช�ชนัริ้องเริียนั ริวมทั�งต้องกำ�หนัดัริะยะเวล�ในัก�ริดัำ�เนัินัก�ริ
ให้ทริ�บ และริ�ยง�นัริ�ยละเอียดัเกี�ยวกับปริะเดั็นัปัญห�ให้สำ�ธ�ริณชนัไดั้ริับทริ�บ พัริ้อมทั�งมีริะบบ
ก�ริวิเค์ริ�ะห์ปัญห�และแนัวท�งก�ริป้องกันัปัญห�ในัริ้ปแบบและลักษณะเดัิมไม่ให้เกิดัขึ�นัอีก
5.2 การติอบสำนอง (Responsiveness)
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� ต้องสำ�ม�ริถิ่ให้บริิก�ริไดั้อย่�งมีค์ณ
ุ ภิ�พั สำ�ม�ริถิ่ดัำ�เนัินัก�ริ
แล้วเสำริ็จภิ�ยในักริอบริะยะเวล�ทีก� ำ�หนัดั สำริ้�งค์ว�มเช่อ� มันั� ไว้ว�งใจ ริวมถิ่ึงตอบสำนัองต�มค์ว�มค์�ดัหวัง/
ค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนัผู้้ริ้ บั บริิก�ริ และผู้้ม้ สำี ว่ นัไดั้สำว่ นัเสำียทีม� ค์ี ว�มหล�กหล�ยและมีค์ว�มแตกต่�งกันั
ไดั้อย่�งเหม�ะสำม
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5.2.1 การบริการอย่างม่ค์ุณภิาพิ
องค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั พัึ ง ริั บ ผู้ิ ดั ชอบและให้ บ ริิ ก �ริต่ อ ปริะช�ชนัในัพั่� นั ที�
และผู้้้มีสำ่วนัไดั้สำ่วนัเสำียอย่�งมีค์ุณภิ�พั เพั่�อให้ปริะช�ชนั/ผู้้้ริับบริิก�ริเกิดัค์ว�มพัึงพัอใจ ค์ว�มเช่�อมั�นั
และค์ว�มไว้ว�งใจ
5.2.2 การติอบสำนองติ่อปัญหาและค์วามติ้องการข้องประชาชน
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัต้องมุ่งพััฒนั�ปริะสำิทธิภิ�พัและค์ุณภิ�พัในัก�ริปฏิิบัติง�นั
หริ่อก�ริให้บริิก�ริเพั่�อจัดัก�ริ/บริริเท�ปัญห�และตอบสำนัองต่อค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนัในัพั่�นัที�ไดั้
อย่�งริวดัเริ็วและทั�วถิ่ึง
6. หลักคำว�มคำุ�มคำ่� (Cost-Effectiveness / Economy)

ก�ริปฏิิบัติง�นัขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัต้องมีก�ริกำ�หนัดัวิสำัยทัศีนั์เชิงยุทธศี�สำตริ์
ตลอดัจนัเป้ � หม�ยและพัั นั ธกิ จ ที� มี ค์ ว�มชั ดั เจนั โดัยต้ อ งมี ลั ก ษณะที� ต อบสำนัองต่ อ ค์ว�มค์�ดัหวั ง
ของปริะช�ชนั นัอกจ�กนัีก� �ริปฏิิบตั งิ �นัต�มเป้�หม�ยและวิสำยั ทัศีนั์ดังั กล่�ว ต้องค์ำ�นัึงถิ่ึงก�ริใช้ทริัพัย�กริ
อย่�งปริะหยัดัและค์ุม้ ค์่� ริวมถิ่ึงใช้ริะยะเวล�ในัก�ริดัำ�เนัินัก�ริที�ริวดัเริ็วและเหม�ะสำม
6.1 ประสำิทธิผู้ล (Effectiveness)
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัต้องมีวิสำัยทัศีนั์เชิงยุทธศี�สำตริ์ เพั่�อตอบสำนัองค์ว�มต้องก�ริ
ของปริะช�ชนัและผู้้้มีสำ่วนัไดั้สำ่วนัเสำียทุกฝ่่�ย ปฏิิบตั ิหนั้�ที�ต�มพัันัธกิจให้บริริลุวัตถิุ่ปริะสำงค์์ ว�งเป้�หม�ย
ก�ริปฏิิบตั งิ �นัทีช� ดัั เจนัและอย้ใ่ นัริะดัับทีต� อบสำนัองต่อค์ว�มค์�ดัหวังของปริะช�ชนั โดัยสำริ้�งกริะบวนัก�ริ
ปฏิิบัติง�นัอย่�งเป็นัริะบบและมีม�ตริฐ�นั มีก�ริจัดัก�ริค์ว�มเสำี�ยงและมุ่งเนั้นัผู้ลก�ริปฏิิบัติง�นัเป็นัเลิศี
ริวมถิ่ึงมีก�ริติดัต�มปริะเมินัผู้ลและพััฒนั�ปริับปริุงก�ริปฏิิบัติง�นัให้ดัีขึ�นัอย่�งต่อเนั่�อง
6.1.1 การจััดัทำาแผู้นพิัฒินาท้องถิ่ิ�น
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัพัึงจัดัทำ�แผู้นัพััฒนั�ท้องถิ่ิ�นัที�มีค์ว�มชัดัเจนั ตอบสำนัอง
ต่อค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนั และสำอดัค์ล้องกับยุทธศี�สำตริ์ก�ริพััฒนั�จังหวัดัและปริะเทศี ริวมทั�งหลัก
เกณฑ์์ม�ตริฐ�นัที�กฎหม�ยอ่�นักำ�หนัดั
6.1.2 แนวทางการปฏิิบัติิงานท่�ทำาให้บรรลุเป้าหมาย
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัปฏิิบัติง�นัอย่�งเป็นัริะบบ มุ่งผู้ลของค์ว�มสำำ�เริ็จต�ม
วัตถิุ่ปริะสำงค์์ ทัง� ในัเชิงปริิม�ณและค์ุณภิ�พั ริวมทัง� กำ�หนัดัริะบบก�ริติดัต�มปริะเมินัผู้ลและพััฒนั�ปริับปริุง
ก�ริปฏิิบัติง�นัให้ดัีขึ�นัอย่�งต่อเนั่�อง
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6.2 ประสำิทธิภิาพิ (Efficiency)
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัต้องใช้ทริัพัย�กริอย่�งปริะหยัดั เกิดัผู้ลิตภิ�พัที�ค์ุ้มค์่�ต่อ
ก�ริลงทุนัและบังเกิดัปริะโยชนั์สำง้ สำุดัต่อสำ่วนัริวม ทัง� นัี� ต้องมีก�ริลดัขันั� ตอนัและริะยะเวล�ในัก�ริปฏิิบตั งิ �นั
เพั่�ออำ�นัวยค์ว�มสำะดัวก และลดัภิ�ริะค์่�ใช้จ่�ย ตลอดัจนัยกเลิกภิ�ริกิจที�ล้�สำมัยและไม่มีค์ว�มจำ�เป็นั
6.2.1 ค์วามประหยัดั
ก�รินัำ�ทริัพัย�กริที�องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัมีอย้่อย่�งจำ�กัดัม�ใช้หริ่อจัดัสำริริอย่�งมี
ปริะโยชนั์สำ้งสำุดัต่อท้องถิ่ิ�นั โดัยค์ำ�นัึงถิ่ึงต้นัทุนัก�ริผู้ลิตและก�ริใช้ทริัพัย�กริอย่�งปริะหยัดั ริวมทั�งปริะเมินั
ค์ว�มค์ุ้มค์่�ก่อนัและหลังก�ริดัำ�เนัินัง�นัโค์ริงก�ริ/กิจกริริม
6.2.2 ค์วามรวดัเร็ว
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� ต้องปฏิิบตั งิ �นัอย่�งมีปริะสำิทธิภิ�พั ค์ำ�นัึงถิ่ึงกริอบริะยะเวล�
ทีก� ำ�หนัดั ให้บริิก�ริอย่�งริวดัเริ็ว สำนัองตอบต่อค์ว�มค์�ดัหวังของปริะช�ชนั และตอบสำนัองต่อสำถิ่�นัก�ริณ์
ไดั้อย่�งทันัท่วงที
6.2.3 มาติรฐานและการพิัฒินาค์ุณภิาพิการให้บริการ
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัต้องปฏิิบัติง�นัอย่�งเป็นัริะบบ ต�มขั�นัตอนัไดั้ม�ตริฐ�นั
ริวมทั�งพััฒนั�ริะบบก�ริให้บริิก�ริอย่�งสำมำ��เสำมอ
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บทท่�

ข�อแนำะนำำ�ท่�คำวรุคำำ�นำึง
ในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

คำวรุปฏิิบัติิ

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

Don’ts

สำำ�หริับบทนัี� ค์ณะผู้้้จัดัทำ�ไดั้นัำ�เสำนัอแนัวท�งที�ค์วริปฏิิบัติต�มหลักธริริม�ภิิบ�ล จ�ก
ค์ณะทำ�ง�นัศีึกษ�แนัวท�งก�ริยกริะดัับธริริม�ภิิบ�ลองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั และโค์ริงก�รินัวัตกริริม
ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัที�ไดั้ริับริ�งวัลองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัที�มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดัี
จ�กสำำ�นัักง�นัค์ณะกริริมก�ริก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จให้แก่องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� และริ�งวัลพัริะปกเกล้�
จ�กสำถิ่�บันัพัริะปกเกล้� นัอกจ�กนัี� ไดั้ศีึกษ�วิเค์ริ�ะห์ริวบริวมจ�กค์ำ�พัิพั�กษ�ศี�ลฎีก� และค์ำ�พัิพั�กษ�
ศี�ลปกค์ริองสำ้งสำุดั ในัปริะเดั็นัก�ริบริิห�ริง�นัและก�ริปฏิิบัติหนั้�ที�โดัยไม่ยึดัหลักธริริม�ภิิบ�ลขององค์์กริ
ปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� ไดั้นัำ�ม�สำริุปและเริียบเริียงในัริ้ปแบบกริณีอนัั ค์วริปฏิิบตั แิ ละไม่ค์วริปฏิิบตั ิ (Do’s and
Don’ts) เพั่�อให้องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั และผู้้้สำนัใจไดั้ศีึกษ�และใช้เป็นัแนัวท�งในัก�ริยกริะดัับ
ธริริม�ภิิบ�ล ริวมทั�งเป็นัอุท�หริณ์ในัก�ริตัดัสำินัใจของผู้้้ปฏิิบัติหนั้�ที�ในัองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั
เพั่�อให้ก�ริสำั�งริ�ชก�ริในัฐ�นัะผู้้้บังค์ับบัญช�และผู้้้อย้่ ใต้บังค์ับบัญช�มีแนัวท�งที�เหม�ะสำม ถิ่้กต้อง
เกิดัปริะโยชนั์แก่ริ�ชก�ริและปริะช�ชนัเป็นัสำำ�ค์ัญ
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1

หลักนำิติิธรุรุม

Rule of Law

องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� ค์วริใช้อำ�นั�จหริ่อบริิห�ริง�นัต�มกฎหม�ย และริะเบียบ ริวมถิ่ึง
ข้ อ บั ง ค์ั บ ต่ � ง ๆ ที� มี อ ย้่ โ ดัยเค์ริ่ ง ค์ริั ดั และไม่ เ ล่ อ กปฏิิ บั ติ ริวมทั� ง ก�ริจั ดั ทำ� บริิ ก �ริสำ�ธ�ริณะต้ อ ง
ดัำ�เนัินัก�ริอย่�งเท่�เทียมกันั ทัง� นัีจ� ะต้องค์ำ�นัึงถิ่ึง 2 องค์์ปริะกอบย่อย ไดั้แก่ 1.1) นัิตธิ ริริม (Rule of Law)
และ 1.2) ค์ว�มเสำมอภิ�ค์ (Equity)
องคำ์ปรุะกอบย่อย 1.1 นำิติิธรุรุม

“ องค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถิ่่น� บร่หารงานโดยยึดอำานาจหน้าท้่ต� ามกฎหมาย ระเบ่ยบ ข้้อบังค์ับ
ในการปฏิ่บัต่งานอย่างเค์ร่งค์รัดด้วยค์วามชอบธรรม ค์ำานึงถิ่ึงส่่ท้ธ่เส่ร่ภาพข้องประชาชน และผู้้้ม่ส่่วนได้
ส่่วนเส่่ย ”
ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

ผู้้้ บ ริิ ห �ริและบุ ค์ ล�กริขององค์์ ก ริ
ปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั ปฏิิบตั ิหนั้�ที�และบังค์ับ
ใช้กฎหม�ย ในัก�ริบริิห�ริง�นับุค์ค์ล ก�ริจัดัทำ�
และบริิห�ริแผู้นัพััฒนั�ท้องถิ่ิ�นั ก�ริตริ�ข้อ
บั ญ ญั ติ / เทศีบั ญ ญั ติ ก�ริบริิ ห �ริก�ริเงิ นั
ก�ริค์ลัง ก�ริพััสำดัุ และก�ริจัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะ
ฯลฯ ให้เป็นัไปต�มกฎหม�ย ริะเบียบ และ
ข้ อ บั ง ค์ั บ ที� เ กี� ย วข้ อ งกั บ องค์์ ก ริปกค์ริอง
สำ่วนัท้องถิ่ิ�นั
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ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

ผู้้้ บ ริิ ห �ริและบุ ค์ ล�กริขององค์์ ก ริ
ปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� ดัำ�เนัินัง�นัโดัยไม่ค์ำ�นัึงถิ่ึง
กฎหม�ย ริะเบียบ ข้อบังค์ับ เห็นัแก่ปริะโยชนั์
ของตนัเองและพัวกพั้ อ ง มี ก �ริแทริกแซง
ก�ริปฏิิบัติหนั้�ที�ของผู้้้ใต้บังค์ับบัญช� หริ่อใช้
ดัุ ล พัิ นัิ จ นัอกเหนั่ อ จ�กที� ก ฎหม�ยกำ� หนัดั
ในัก�ริบริิห�ริง�นัและจัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะ
เช่นั อนัุญ�ตก่อสำริ้�ง ดััดัแปลง ริ่�อถิ่อนัอ�ค์�ริ
โดัยไม่เป็นัไปต�มกฎหม�ยค์วบค์ุมอ�ค์�ริ หริ่อมี
ก�ริเริียกริับผู้ลปริะโยชนั์ตอบแทนั เพั่อ� ไม่ตอ้ ง
ปฏิิ บั ติ ใ ห้ ถิ่้ ก ต้ อ งค์ริบถิ่้ ว นัต�มที� ก ฎหม�ย
กำ�หนัดั

องคำ์ปรุะกอบย่อย

1.2 เสมอภ�คำ

“องค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถิ่่�นจัดบร่การส่าธารณะและบังค์ับใช้กฎหมาย ระเบ่ยบ ข้้อบังค์ับ
อย่างเท้่าเท้่ยม ไม่เลือกปฏิ่บัต่ โดยไม่แบ่งแยกเพศ ถิ่่�นกำาเน่ด เชื�อชาต่ ภาษา ศาส่นา ตลอดจนส่ภาพ
และส่ถิ่านะข้องบุค์ค์ล ท้ั�งท้างร่างกาย เศรษฐก่จและส่ังค์ม รวมท้ั�งค์ำานึงถิ่ึงโอกาส่ในการเข้้าถิ่ึงบร่การ
ส่าธารณะอย่างท้ั�วถิ่ึง และเป็นท้่�ยอมรับข้องประชาชนในท้้องถิ่่�น”
ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

1. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัจัดัทำ�
แผู้นัพัั ฒ นั�ท้ อ งถิ่ิ� นั ข้ อ บั ญ ญั ติ เ ทศีบั ญ ญั ติ
และจัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะที�เหม�ะสำม และเกิดั
ปริะโยชนั์ ต่ อ ปริะช�ชนัในัท้ อ งถิ่ิ� นั ทุ ก กลุ่ ม
อย่�งเสำมอภิ�ค์ เท่�เทียมกันั

1. ผู้้้ บ ริิ ห �ริและบุ ค์ ล�กริองค์์ ก ริ
ปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั มี ก �ริเล่ อ กปฏิิ บั ติ
ในัก�ริบริิห�ริง�นั เช่นั ก�ริปริะชุมปริะช�ค์ม
ท้องถิ่ิ�นั1เล่อกเชิญเฉพั�ะพัวกพั้อง เค์ริ่อญ�ติ
เพั่�อริับฟ้ังและริ่วมจัดัทำ�แผู้นัพััฒนั�ท้องถิ่ิ�นั2
สำ่งผู้ลให้โค์ริงก�ริ/กิจกริริมที�ปริ�กฏิในัแผู้นั
พััฒนั�ท้องถิ่ิ�นั และข้อบัญญัติ/เทศีบัญญัติ
งบปริะม�ณริ�ยจ่�ย มีลกั ษณะทีเ� อ่อ� ปริะโยชนั์
ให้ตนัเองและพัวกพั้อง

2. องค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั จั ดั
บริิก�ริสำ�ธ�ริณะโดัยอ้�งอิงฐ�นัข้อม้ลต่�ง ๆ
เช่นั ข้อม้ลปริะช�กริ อ�ชีพั อ�ยุ ริ�ยไดั้ ฯลฯ
เพั่อ� ช่วยในัก�ริวิเค์ริ�ะห์ ริองริับก�ริจัดับริิก�ริ
สำ�ธ�ริณะอย่�งเหม�ะสำมและเท่�เทียม

2. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัละเลย
ก�ริจัดัทำ�หริ่อปริับปริุงฐ�นัข้อม้ลที�เกี�ยวข้อง
กับก�ริปฏิิบตั หิ นั้�ทีใ� ห้มค์ี ว�มถิ่้กต้องและเป็นั
ปัจจุบนัั เช่นั ฐ�นัข้อม้ลผู้้สำ้ ง้ อ�ยุ ค์นัพัิก�ริ เดั็ก
และเย�วชนั อั นั สำ่ ง ผู้ลให้ ก �ริจั ดั บริิ ก �ริ
สำ�ธ�ริณะแก่ปริะช�ชนัเกิดัค์ว�มเหล่�อมลำ��
ไม่ค์ริบถิ่้วนัและทั�วถิ่ึง

ข้อ 17 (1) แห่งริะเบียบกริะทริวงมห�ดัไทยว่�ดั้วยก�ริจัดัทำ�แผู้นัพััฒนั�ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� พั.ศี. 2548 และทีแ� ก้ไขเพัิม� เติม
ข้อ 4 แห่งริะเบียบกริะทริวงมห�ดัไทยว่�ดั้วยก�ริจัดัทำ�แผู้นัพััฒนั�ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั พั.ศี.2548 และที�แก้ไขเพัิ�มเติม
ให้ค์ำ�นัิย�ม “แผู้นัพััฒนั�ท้องถิ่ินั� ” หม�ยค์ว�มว่� แผู้นัพััฒนั�ท้องถิ่ินั� ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� ทีก� ำ�หนัดัวิสำยั ทัศีนั์ ปริะเดั็นัยุทธศี�สำตริ์
เป้�ปริะสำงค์์ ตัวชีว� ดัั ค์่�เป้�หม�ย และกลยุทธ์โดัยสำอดัค์ล้องกับแผู้นัพััฒนั�จังหวัดั ยุทธศี�สำตริ์ก�ริพััฒนั�ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั�
ในัเขตจังหวัดั แผู้นัพััฒนั�อำ�เภิอแผู้นัพััฒนั�ตำ�บล แผู้นัพััฒนั�หม้่บ้�นัหริ่อแผู้นัชุมชนั อันัมีลักษณะเป็นัก�ริกำ�หนัดัริ�ยละเอียดัแผู้นัง�นั
โค์ริงก�ริพััฒนั�ที�จัดัทำ�ขึ�นัสำำ�หริับปีงบปริะม�ณแต่ละปี ซึ�งมีค์ว�มต่อเนั่�องและเป็นัแผู้นัก้�วหนั้�และให้หม�ยค์ว�มริวมถิ่ึงก�ริเพัิ�มเติม
หริ่อเปลี�ยนัแปลงแผู้นัพััฒนั�ท้องถิ่ิ�นั

1

2

สำำ�นัักพััฒนั�และสำ่งเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล 23

ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

3. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� มุง่ พััฒนั�
ริะบบก�ริให้บริิก�ริ เพั่�อให้เกิดัม�ตริฐ�นัก�ริ
ให้บริิก�ริที�เท่�เทียมกันั โดัยไม่มีก�ริเล่อก
ปฏิิบตั ดัิ ว้ ยเหตุเพัริ�ะเพัศี เช่อ� ช�ติ ศี�สำนั� สำภิ�พั
และสำถิ่�นัะท�งริ่�งก�ย เศีริษฐกิจ สำังค์ม ฯลฯ
ทั�งอ�จมีก�รินัำ�แนัวค์ิดั วิธีก�ริในัก�ริบริิห�ริ
จัดัก�ริทีดั� ี และเทค์โนัโลยีม�ปริับใช้ให้เหม�ะสำม
กับบริิบทขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� เช่นั
ก�ริจัดัทำ�ค์้่ม่อก�ริปฏิิบัติง�นั ค์้่ม่อสำำ�หริับ
ปริะช�ชนั ก�ริจัดัริะบบค์ิว ก�ริจัดัทำ�ริะบบ
แผู้นัที�ภิ�ษี

24 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิ�น

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

3. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัละเลย
ก�ริกำ�หนัดัม�ตริก�ริ แนัวท�งปฏิิบัติ หริ่อ
ก�ริจั ดั ทำ� ค์้่ ม่ อ ก�ริใช้ อำ� นั�จต�มกฎหม�ย
อย่�งเหม�ะสำม ทำ�ให้ก�ริบังค์ับใช้กฎหม�ย
และก�ริจัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะเกิดัค์ว�มเหล่อ� มลำ��
ขึ�นัอย้่กับ/อย้่ภิ�ยใต้ดัุลพัินัิจของผู้้้ปฏิิบัติง�นั
แต่ละบุค์ค์ล ทำ�ให้ปริะช�ชนัไม่สำ�ม�ริถิ่เข้�ถิ่ึง
บริิก�ริไดั้อย่�งเสำมอภิ�ค์และริวดัเริ็ว เช่นั ไม่มี
ก�ริปริับปริุงเทศีบัญญัติ ข้อบัญญัติ ริวมถิ่ึง
ปริะก�ศีที�ล้�สำมัย ไม่มีก�ริพัิจ�ริณ�ปริับลดั
ขันั� ตอนั กริะบวนัก�ริ และริะยะเวล�แล้วเสำริ็จ
ของง�นั

กรุณ่ศึึกษ�ท่�คำวรุปฏิิบัติิ & กรุณ่ศึึกษ�ท่�ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Case Study
Do’s & Don’ts
นำิติิธรุรุม
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กรุณ่ศึึกษ�ท่�คำวรุปฏิิบัติิ

Case Study Do’s

กรณ่ศึกษาท่� 1 ติราเทศบัญญัติเิ พิ่อ� ป้องกันอันติรายติ่อสำุข้ภิาพิข้องประชาชน3
เกิดัอุบัติเหตุจ�กก�ริขนัย้�ยย�ฆ่�หญ้�ของผู้้้ปริะกอบกิจก�ริค์้�ปุ�ยและย�ปริ�บศีัตริ้พั่ช
ริ�ยหนัึง� ในัชุมชนั จนัทำ�ให้มขี อ้ ริ้องเริียนัเริ่อ� งกลินั� เหม็นัฟุ้ง้ กริะจ�ยทีสำ� ง่ ผู้ลอันัตริ�ยต่อสำุขภิ�พั เทศีบ�ลตำ�บล
กุดัดัินัจี� อำ�เภิอนั�กล�ง จังหวัดัหนัองบัวลำ�ภิ้ จึงไดั้ตริ�เทศีบัญญัติ เริ่�อง ก�ริค์วบค์ุมกิจก�ริที�เป็นัอันัตริ�ย
ต่อสำุขภิ�พั พั.ศี. 2553 โดัยกำ�หนัดัให้สำถิ่�นัปริะกอบก�ริต้องว�งผู้ลิตภิัณฑ์์ที�จำ�หนั่�ยเพัียงเล็กนั้อย
เพั่�อเป็นัตัวอย่�งสำินัค์้�เท่�นัั�นั สำ่วนัโกดัังเก็บสำินัค์้�ต้องตั�งห่�งจ�กชุมชนั ไม่นั้อยกว่� 500 เมตริ
ผู้้้ ป ริะกอบกิ จ ก�ริค์้ � ปุ� ย และย�ปริ�บศีั ต ริ้ พั่ ช ริ�ยนัั� นั จึ ง ขอให้ ศี �ลปกค์ริองเพัิ ก ถิ่อนั
เทศีบัญญัติดัังกล่�ว อ้�งว่� ข�ดัเหตุผู้ลและหลักก�ริที�ถิ่ก้ ต้อง สำริ้�งภิ�ริะแก่ตนัและผู้้้ปริะกอบก�ริริ�ยอ่�นั
เกินัค์ว�มจำ�เป็นั เม่�อเปริียบเทียบกับข้อกำ�หนัดัต�มกฎหม�ยว่�ดั้วยโริงง�นัที�ให้ตั�งโริงง�นัห่�งจ�กชุมชนั
ไดั้ 50 - 100 เมตริ
ศี�ลปกค์ริองสำ้งสำุดัวินัิจฉัยว่� ก�ริเก็บสำินัค์้�ที�เป็นัสำ�ริเค์มีอันัตริ�ยจำ�นัวนัม�ก อ�จเกิดั
อันัตริ�ยต่อสำุขภิ�พัอนั�มัยปริะช�ชนัไดั้ แม้สำถิ่�นัปริะกอบก�ริจำ�หนั่�ยปุ�ยไม่เข้�ข่�ยเป็นัโริงง�นั เทศีบ�ล
ก็สำ�ม�ริถิ่มีดัุลพัินัิจกำ�หนัดัริะยะให้ห่�งจ�กชุมชนัไดั้ต�มกฎหม�ย
กรณ่ศกึ ษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิน� ม่ธรรมาภิิบาลติามหลัก
นิติิธรรม ดัำาเนินการติามกฎหมายอย่างเค์ร่งค์รัดั โดัยค์ำานึงถิ่ึงสำิทธิเสำร่ภิาพิข้องประชาชนและผูู้้ม่
สำ่วนไดั้สำ่วนเสำ่ยในดั้านค์วามปลอดัภิัยและสำุข้อนามัย

3
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Case Study Do’s

กรณ่ศึกษาท่� 2 เจั้าพินักงานท้องถิ่ิ�นม่ค์ำาสำั�งห้ามใช้อาค์ารท่�ดัดัั แปลง4
ผู้้ว้ �่ ริ�ชก�ริกริุงเทพัมห�นัค์ริ ฐ�นัะเจ้�พันัักง�นัท้องถิ่ินั� ต�มกฎหม�ยว่�ดั้วยก�ริค์วบค์ุมอ�ค์�ริ
มีค์ำ�สำั�งให้เจ้�ของอ�ค์�ริที�ดััดัแปลงต่อเติมโดัยไม่ไดั้ริับอนัุญ�ตให้ริะงับก�ริดััดัแปลง ต่อเติม ห้�มใช้
หริ่อเข้�ไปในัอ�ค์�ริ และให้ขอริับใบอนัุญ�ตก่อสำริ้�งดััดัแปลงอ�ค์�ริให้ถิ่้กต้อง แม้ว่�ก�ริต่อเติมดัังกล่�ว
จะล่วงเลยม�เป็นัเวล�กว่�สำิบปีแล้ว
ศี�ลปกค์ริองสำ้งสำุดัวินัิจฉัยว่� ก�ริที�ผู้้ว่�ริ�ชก�ริกริุงเทพัมห�นัค์ริออกค์ำ�สำั�งห้�มเจ้�ของ
อ�ค์�ริหริ่อบุค์ค์ลใดัใช้หริ่อเข้�ไปในับริิเวณอ�ค์�ริที�มีก�ริดััดัแปลงโดัยไม่ไดั้ริับอนัุญ�ต โดัยอ�ศีัยอำ�นั�จ
ต�มกฎหม�ยว่�ดั้วยก�ริค์วบค์ุมอ�ค์�ริ และมีค์ำ�สำัง� ให้ดัดัั แปลงอ�ค์�ริให้ถิ่ก้ ต้องโดัยริ่อ� อ�ค์�ริทีผู้� ดัิ กฎหม�ย
ออกและให้ยนั่� ค์ำ�ขอริับใบอนัุญ�ตดััดัแปลงอ�ค์�ริให้ถิ่ก้ ต้องเป็นัไปเพั่อ� ค์ุม้ ค์ริองปริะโยชนั์และค์ว�มปลอดัภิัย
ของปริะช�ชนั จึงเป็นัค์ำ�สำั�งที�ชอบดั้วยกฎหม�ย
กรณ่ ศึ ก ษาดัั ง กล่ า วสำะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า องค์์ ก รปกค์รองสำ่ ว นท้ อ งถิ่ิ� น ม่ ธ รรมาภิิ บ าล
ติามหลักนิติิธรรม ปฏิิบัติิหน้าท่�บังค์ับใช้กฎหมายอย่างเค์ร่งค์รัดัเพิ่�อค์ุ้มค์รองประโยชน์สำาธารณะ
และค์วามปลอดัภิัยประชาชน
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Case Study Don’ts

กรณ่ศึกษาท่� 1 ไม่ปฏิิบัติิติามระเบ่ยบว่าดั้วยการพิัสำดัุ5
นั�ยกเทศีมนัตริีมีอำ�นั�จและหนั้�ที�ริับผู้ิดัชอบในัก�ริบริิห�ริริ�ชก�ริของเทศีบ�ลให้เป็นัไป
ต�มที�กฎหม�ย ริะเบียบ ข้อบังค์ับ เทศีบัญญัติ และนัโยบ�ย ตลอดัจนัสำั�งอนัุมัติและอนัุญ�ตเกี�ยวกับ
ง�นัริ�ชก�ริของเทศีบ�ลต�มกฎหม�ยว่�ดั้วยเทศีบ�ล ทัง� มีหนั้�ทีบ� ริิห�ริง�นัในัก�ริจัดัซ่อ� จัดัก�ริ เก็บริักษ�
ดั้แล และจำ�หนั่�ยพััสำดัุของสำำ�นัักง�นัเทศีบ�ลให้เป็นัไปต�มริะเบียบกริะทริวงมห�ดัไทยว่�ดั้วยก�ริพััสำดัุ
ของหนั่วยก�ริบริิห�ริริ�ชก�ริสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั พั.ศี. 2535 แต่นั�ยกเทศีมนัตริีใช้อำ�นั�จในัตำ�แหนั่งหนั้�ที�
ข�ยศี�ล�ทริงไทยกล�งนัำ��ของเทศีบ�ลให้แก่ผู้อ้ นั่� ในัริ�ค์� 15,000 บ�ท โดัยพัลก�ริ ซึง� ไม่ปฏิิบตั ติ �มริะเบียบ
ขั�นัตอนั ก�ริจำ�หนั่�ยพััสำดัุ และไม่นัำ�เงินัที�ไดั้จ�กก�ริข�ยศี�ล�ทริงไทยกล�งนัำ��สำ่งเป็นัริ�ยไดั้ของเทศีบ�ล
ศี�ลฎีก�วินัิจฉัยว่� นั�ยกเทศีมนัตริีไม่ไดั้ปฏิิบัติต�มริะเบียบขั�นัตอนัในัก�ริจำ�หนั่�ยพััสำดัุ
ต�มริะเบียบกฎหม�ย โดัยไม่นัำ�เงินัจ�กก�ริข�ยศี�ล�ทริงไทยกล�งนัำ�� จำ�นัวนั 15,000 บ�ท สำ่งเป็นัริ�ยไดั้
ของเทศีบ�ล จึงพัิพั�กษ�ลงโทษฐ�นัเป็นัเจ้�พันัักง�นัยักยอกทริัพัย์ต�มปริะมวลกฎหม�ยอ�ญ� ให้จ�ำ ค์ุก 5 ปี
และปริับ 20,000 บ�ท ให้ก�ริริับสำ�ริภิ�พัค์งจำ�ค์ุก 2 ปี 6 เดั่อนั และปริับ 10,000 บ�ท โทษจำ�ค์ุก
ให้ริอก�ริลงโทษไว้กำ�หนัดั 2 ปี
กรณ่ศกึ ษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถิ่ึง การบริหารงานและปฏิิบติั หิ น้าท่โ� ดัยไม่ค์าำ นึงถิ่ึงหลัก
นิติิธรรม ดัำาเนินการไม่เป็นไปติามกฎหมายระเบ่ยบท่�กำาหนดัไว้
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กรณ่ศึกษาท่� 2

กรุณ่ศึึกษ�ท่�ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Case Study Don’ts

นายกองค์์การบริหารสำ่วนติำาบล เก็บรักษาเงินไว้เอง โดัยไม่ปฏิิบัติิติามระเบ่ยบ
ข้องทางราชการ6

นั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บลในัฐ�นัะเป็นัปริะธ�นัศี้นัย์กีฬ�ตำ�บลขององค์์ก�ริบริิห�ริ
สำ่วนัตำ�บลไดั้ริับเงินัอุดัหนัุนัจ�กศี้นัย์ก�ริกีฬ�แห่งปริะเทศีไทยจังหวัดั จำ�นัวนั 10,000 บ�ท เพั่�อสำ่งเสำริิม
สำนัับสำนัุนัก�ริจัดักิจกริริมกีฬ�ของศี้นัย์กีฬ� หลังจ�กไดั้ริับเงินัดัังกล่�วม�แล้ว ไดั้เก็บเงินัไว้เองโดัยไม่นัำ�
สำ่ ง ให้ “ค์ณะกรรมการศู น ย์ ก่ ฬ าติำา บล” ซึ� ง เป็ นั ค์ณะบุ ค์ ค์ลหนัึ� ง ในัก�ริบริิ ห �ริง�นัศี้ นั ย์ กี ฬ �ตำ� บล
และเป็ นั สำ่ ว นัหนัึ� ง ขององค์์ ก �ริบริิ ห �ริสำ่ ว นัตำ� บลที� มี อำ� นั�จหนั้ � ที� ต �มภิ�ริกิ จ ถิ่่ � ยโอนัจ�กก�ริกี ฬ �
แห่งปริะเทศีไทย
ศี�ลฎีก�วินัิจฉัยว่� ก�ริที�นั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บลเก็บริักษ�เงินัไว้เองโดัยไม่ปฏิิบัติ
ให้ถิ่้กต้องต�มริะเบียบของท�งริ�ชก�ริและไม่แจ้งให้ค์ณะกริริมก�ริศี้นัย์กีฬ�ตำ�บลทริ�บ จึงริับฟ้ังไดั้ว่�
มีเจตนั�เบียดับังเงินัดัังกล่�วเป็นัของตนัเองโดัยทุจริิต จึงพัิพั�กษ�ให้มค์ี ว�มผู้ิดัต�มปริะมวลกฎหม�ยอ�ญ�
จำ�ค์ุก 5 ปี ให้ก�ริริับสำ�ริภิ�พั ค์งจำ�ค์ุก 2 ปี 6 เดั่อนั และให้ค์่นัหริ่อใช้เงินั 10,000 บ�ท แก่องค์์ก�ริบริิห�ริ
สำ่วนัตำ�บล
กรณ่ศกึ ษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถิ่ึง การบริหารงานและปฏิิบติั หิ น้าท่โ� ดัยไม่ค์าำ นึงถิ่ึงหลัก
นิติิธรรม ดัำาเนินการโดัยไม่ยึดัถิ่่อกฎหมายและระเบ่ยบอย่างเค์ร่งค์รัดั
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Case Study Do’s

กรณ่ศึกษาท่� 1 การแก้ไข้ปัญหาค์นไร้สำัญชาติิ ไร้สำถิ่านะทางทะเบ่ยน7
ปัญห�ค์นัไริ้สำัญช�ติ ไริ้สำถิ่�นัะท�งทะเบียนัในัพั่�นัที� ยังไม่มีหนั่วยง�นัริับผู้ิดัชอบในัพั่�นัที�
โดัยตริง ซึ�งกลุ่มค์นัดัังกล่�วถิ่่อว่�เป็นัผู้้้ดั้อยโอก�สำ มักถิ่้กเอ�ริัดัเอ�เปริียบ ไม่สำ�ม�ริถิ่ดัำ�ริงชีวิตไดั้
อย่�งเท่�เทียมกับบุค์ค์ลอ่นั� สำุม่ เสำีย� งถิ่้กล่อลวงโดัยขบวนัก�ริค์้�มนัุษย์ เทศีบ�ลนัค์ริอุดัริธ�นัี จังหวัดัอุดัริธ�นัี
จึงเข้�ไปแก้ไขปัญห�และช่วยเหล่อกลุ่มค์นัดัังกล่�ว ให้มีโอก�สำเข้�ถิ่ึงสำิทธิขั�นัพั่�นัฐ�นัในัก�ริดัำ�ริงชีวิต
สำ�ม�ริถิ่เข้�ถิ่ึงบริิก�ริไดั้อย่�งทั�วถิ่ึงและเท่�เทียม โดัยก�ริจัดัทำ�แผู้นัให้ก�ริช่วยเหล่อที�อ�ศีัยค์ว�มริ่วมม่อ
จ�กหนั่วยง�นัภิ�ค์ริัฐ ภิ�ค์เอกชนั และปริะช�ชนั มีก�ริปริะชุมริ่วมกันัริะหว่�งผู้้้บริิห�ริ เจ้�หนั้�ที�ของ
เทศีบ�ลฯ และปริะธ�นัชุมชนัที�ไดั้ริับแต่งตั�งเป็นัอ�สำ�สำมัค์ริท�งทะเบียนัและบัตริ เพั่�อดัำ�เนัินัก�ริสำำ�ริวจ
ตริวจสำอบสำภิ�พัปัญห�และก�ริดัำ�ริงชีวติ ของผู้้ดั้ อ้ ยโอก�สำ ริวมทัง� ปริะสำ�นัง�นักับฝ่่�ยสำอบสำวนัและสำ่งเสำริิม
ก�ริทะเบียนัและบัตริ กองทะเบียนัริ�ษฎริและบัตริปริะจำ�ตัวปริะช�ชนั เพั่�อให้ค์ว�มช่วยเหล่อปริะช�ชนั
ผู้้้ ต กหล่ นั ท�งทะเบี ย นัที� ยั ง ไม่ มี เ ลขปริะจำ� ตั ว ปริะช�ชนัให้ ไ ดั้ ริั บ ก�ริกำ� หนัดัสำถิ่�นัะต�มกฎหม�ย
และไดั้ริบั สำิทธิต�่ ง ๆ จ�กภิ�ค์ริัฐ เพั่อ� ยกริะดัับค์ุณภิ�พัชีวติ ให้ดัขี นัึ� โดัยค์ำ�นัึงถิ่ึงค์ว�มสำมดัุลของสำิทธิขนัั� พั่นั� ฐ�นั
ของมนัุษย์ ซึ�งก�ริดัำ�เนัินัก�ริดัังกล่�วสำ�ม�ริถิ่ช่วยเหล่อกลุ่มผู้้้ย�กไริ้และผู้้้ดั้อยโอก�สำในัเขตเทศีบ�ล
ไดั้ม�กถิ่ึง 1,255 ค์นั
กรณ่ศกึ ษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิน� ม่ธรรมาภิิบาลติามหลัก
ค์วามเสำมอภิาค์ โดัยค์ำานึงถิ่ึงการแก้ไข้ปัญหาเพิ่�อค์วามเสำมอภิาค์ในการเข้้าถิ่ึงบริการสำาธารณะ
ข้องประชาชน

บัติรประจัำาติัวบุค์ค์ลท่�ไม่ม่สำถิ่านะทางทะเบ่ยน

บัติรประจัำาติัวค์นซึ่ึ�งไม่ม่สำัญชาติิไทย

0-1234-56789-10-1

0123-45678910
ท่�อยู่
วันออกบัติร

ช่�อ
ช่�อสำกุล
เกิดัวันท่�

วันหมดัอายุ

0-1234-56789-10-1

0123-45678910
ท่�อยู่
ผูู้้อำานวยการทะเบ่ยนกลาง

วันออกบัติร

ช่�อ
ช่�อสำกุล
เกิดัวันท่�

วันหมดัอายุ

ผูู้้อำานวยการทะเบ่ยนกลาง

สำำ�นัักง�นัปลัดัสำำ�นัักนั�ยกริัฐมนัตริี (2563), หนัังสำ่อที�ริะลึกในัพัิธีมอบริ�งวัลองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัที�มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดัี
ปริะจำ�ปีงบปริะม�ณ พั.ศี. 2563, หนั้� 14 – 16. ไดั้ริับริ�งวัลองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัที�มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดัี ปีงบปริะม�ณ
พั.ศี. 2563 ปริะเภิทโดัดัเดั่นั องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัขนั�ดัใหญ่ ริ�งวัลที� 2
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กรณ่ศึกษาท่� 2 โค์รงการหม่าค์่นติัน หม่าวันไดั้ (กลางค์่นทัน กลางวันไดั้) ท่มกูช้ พิ่ กูภิ้ ยั จัอมจัันทร์8
องค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บลจอมจันัทริ์ อำ�เภิอเวียงสำ� จังหวัดันั่�นั จัดับริิก�ริทีเ� ข้�ใจและเข้�ถิ่ึง
ปริะช�ชนัโดัยจัดัตั�งหนั่วยก้้ชีพั ก้้ภิัย (OTOS) ปริะจำ�องค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บลจอมจันัทริ์ เพั่�อให้บริิก�ริ
และช่วยเหล่อปริะช�ชนักริณีปริะสำบเหตุสำ�ธ�ริณภิัยต่�ง ๆ หริ่อปริะสำบอุบตั เิ หตุ เจ็บป่วยฉุกเฉินั เนั่อ� งจ�ก
เป็นัพั่นั� ทีห� �่ งไกลจ�กสำถิ่�นัพัย�บ�ลของริัฐม�กกว่� 25 กิโลเมตริ โดัยมีก�ริพััฒนั�ปริับปริุงริะบบก�ริช่วยเหล่อ
ปริะช�ชนัเชิงริุกแบบค์ริบวงจริ แก้ไขปัญห�ไดั้อย่�งริวดัเริ็ว เข้�ถิ่ึงทุกสำภิ�พัพั่�นัที�ในัเขตตำ�บลจอมจันัทริ์
โดัยใช้ริะบบสำ�ริสำนัเทศีภิ้มิศี�สำตริ์ หริ่อ Geographic Information System : GIS เข้�ม�เป็นัตัวช่วย
ในักริะบวนัก�ริทำ�ง�นัเกี�ยวกับก�ริเก็บข้อม้ลผู้้้ป่วย โดัยแยกเป็นัผู้้้ป่วยไริ้ญ�ติ ผู้้้ป่วยติดัเตียง ผู้้้ป่วยเริ่�อริัง
ผู้้้ป่วยโริค์หัวใจ มีก�ริลงพัิกัดัตำ�แหนั่งพั่�นัที�ดั้วยริะบบค์อมพัิวเตอริ์ ริวมทั�งใช้โปริแกริมนัำ�ท�ง GPS
เพั่�อสำ�ม�ริถิ่เข้�ไปให้บริิก�ริปริะช�ชนัพั่�นัที�ไดั้ทั�วถิ่ึง ริวดัเริ็วและปริะหยัดัเวล�
กรณ่ ศึ ก ษาดัั ง กล่ า วสำะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า องค์์ ก รปกค์รองสำ่ ว นท้ อ งถิ่ิ� น ม่ ธ รรมาภิิ บ าล
ติามหลักค์วามเสำมอภิาค์ ค์ำานึงถิ่ึงการจััดับริการสำาธารณะให้ม่ค์วามเท่าเท่ยม โดัยนำาเทค์โนโลย่มาใช้
ในการจััดับริการเพิ่�อพิัฒินาค์ุณภิาพิช่วติิ ค์วามเป็นอยู่ และค์วามปลอดัภิัยในชุมชนให้ดั่ข้ึ�น

มห�วิทย�ลัยสำุโขทัยธริริม�ธิริ�ช (2561). ต้นัแบบแห่งค์ว�มสำำ�เริ็จองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัที�มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดัี ปี 2561,
หนั้� 291 – 302. ไดั้ริับริ�งวัลองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัที�มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดัี ปีงบปริะม�ณ พั.ศี. 2561 ปริะเภิททั�วไป ริ�งวัลที� 2
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กรณ่ศึกษาท่� 1 ใบอนุญาติฆ่่าสำุกร 2 มาติรฐาน9
ผู้้ป้ ริะกอบก�ริริ�ยที� 1 ขอใบอนัุญ�ตเพั่อ� จะฆ่�สำุกริในัโริงฆ่�สำัตว์ของเทศีบ�ล ในัจำ�นัวนัเท่�
เดัิมที�เค์ยขออนัุญ�ต แต่เทศีบ�ลไม่อนัุญ�ตโดัยให้เหตุผู้ลว่�สำถิ่�นัที�ไม่เพัียงพัอต่อก�ริฆ่�สำัตว์จำ�นัวนัม�ก
ซึ�งจะสำ่งผู้ลต่อสำุขลักษณะและอนั�มัย ต่อม�ผู้้้ปริะกอบก�ริริ�ยที� 2 ขอใบอนัุญ�ตฆ่�สำุกริในัจำ�นัวนัสำุกริ
ที�ม�กกว่�ผู้้้ปริะกอบก�ริริ�ยที� 1 แต่เทศีบ�ลกลับอนัุญ�ตให้เป็นัผู้้้ไดั้ริับใบอนัุญ�ตฆ่�สำุกริ
ศี�ลปกค์ริองวิ นัิ จ ฉั ย ว่ � ไม่ มี เ หตุ ผู้ ลเพัี ย งพัอที� เ ทศีบ�ลจะลดัจำ� นัวนัก�ริฆ่ � สำุ ก ริและ
ให้สำทิ ธิเฉพั�ะแต่ผู้ป้ ริะกอบก�ริริ�ยที� 2 โดัยอ้�งเหตุสำขุ อนั�มัยชุมชนั จึงเป็นัก�ริปฏิิบตั ติ อ่ บุค์ค์ลทีเ� หม่อนักันั
ในัสำ�ริะสำำ�ค์ัญอย่�งเดัียวกันัให้มค์ี ว�มแตกต่�งกันั อันัเป็นัก�ริขัดัต่อหลักค์ว�มเสำมอภิ�ค์ ดัังนัันั� ก�ริออกค์ำ�สำัง�
ดัังกล่�วของเทศีบ�ลจึงเป็นัก�ริเล่อกปฏิิบัติที�ไม่เป็นัธริริม จึงมีค์ำ�พัิพั�กษ�ให้เพัิกถิ่อนัค์ำ�สำั�งของเทศีบ�ล
ที�ไม่อนัุญ�ตให้ผู้้ปริะกอบก�ริริ�ยที� 1 ฆ่�สำุกริ พัริ้อมทั�งชดัใช้ค์่�เสำียห�ยดั้วย
กรณ่ศกึ ษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถิ่ึง การปฏิิบติั หิ น้าท่โ� ดัยไม่ค์าำ นึงถิ่ึงหลักค์วามเสำมอภิาค์
ใช้ดัุลพิินิจัติ่อบุค์ค์ลใดับุค์ค์ลหนึ�งเป็นการเฉัพิาะ ไม่เท่าเท่ยมกัน

9

ค์ำ�พัิพั�กษ�ศี�ลปกค์ริองสำ้งสำุดั หม�ยเลขแดัง ที� อ. 407/2560
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กรณ่ศึกษาท่� 2 การเล่อกปฏิิบัติิเก่�ยวกับเร่�องเพิศ10
เทศีบ�ลปริะก�ศีริะเบียบและหลักเกณฑ์์ก�ริปริะกวดักริะทงใหญ่ ในัง�นัปริะเพัณีปริะจำ�ปี
โดัยกำ�หนัดัให้ผู้นั้ งั� ปริะกอบกริะทงต�มเนั่อ� เริ่อ� งทีนั� ำ�เสำนัอ ต้องเป็นัเฉพั�ะสำุภิ�พัสำตริีหริ่อสำุภิ�พับุริษุ เท่�นัันั�
ห�กหนั่วยง�นัหริ่อองค์์กริใดัจัดัให้บค์ุ ค์ลทีเ� ริียกว่�กริะเทยหริ่อเกย์เป็นัผู้้นั้ งั� ปริะกวดักริะทงจะถิ่้กตัดัค์ะแนันั
ในัข้อดัังกล่�ว ผู้้้ฟ้้องค์ดัีเห็นัว่�เป็นัก�ริเล่อกปฏิิบัติโดัยไม่เป็นัธริริมเพัริ�ะเหตุค์ว�มแตกต่�งดั้�นัเพัศี
จึงฟ้้องค์ดัีต่อศี�ลปกค์ริองขอให้เพัิกถิ่อนัปริะก�ศีดัังกล่�ว
ศี�ลปกค์ริองวินัจิ ฉัยว่� ม�ตริ� 30 แห่งริัฐธริริมนั้ญแห่งริ�ชอ�ณ�จักริไทย พัุทธศีักริ�ช 2550
บัญญัติว่� “การเล่อกปฏิิบัติิโดัยไม่เป็นธรรมติ่อบุค์ค์ลเพิราะเหติุแห่งค์วามแติกติ่างในเร่�องถิ่ิ�นกำาเนิดั
เช่อ� ชาติิ ภิาษา เพิศ อายุ ค์วามพิิการ สำภิาพิทางกาย หร่อสำุข้ภิาพิ สำถิ่านะข้องบุค์ค์ล ฐานะทางเศรษฐกิจั
หร่อสำังค์ม ค์วามเช่อ� ทางศาสำนา การศึกษาอบรม หร่อค์วามค์ิดัเห็นทางการเม่อง อันไม่ข้ดัั ติ่อบทบัญญัติิ
แห่งรัฐธรรมนูญ จัะกระทำามิไดั้” ก�ริกีดักันักลุ่มบุค์ค์ลปริะเภิทใดัปริะเภิทหนัึ�งไม่ให้เข้�ม�มีสำ่วนัริ่วม
ดั้วยเหตุสำภิ�พัท�งก�ยหริ่อสำภิ�พัจิตใจเป็นักริะเทยหริ่อเกย์ ย่อมเป็นัก�ริเล่อกปฏิิบัติต่อบุค์ค์ลและจำ�กัดั
สำิทธิเสำริีภิ�พัของบุค์ค์ลในัก�ริเข้�ม�มีสำ่วนัริ่วมอนัุริักษ์หริ่อฟ้้�นัฟ้้จ�ริีตปริะเพัณีของชุมชนัที�ริัฐธริริมนั้ญ
ริับริองไว้โดัยชัดัแจ้ง ปริะก�ศีเทศีบ�ลดัังกล่�วเฉพั�ะข้อค์ว�มที�ริะบุ “เฉัพิาะสำุภิาพิสำติร่หร่อสำุภิาพิบุรุษ”
จึงไม่ชอบดั้วยกฎหม�ย
กรณ่ศกึ ษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถิ่ึง การปฏิิบติั หิ น้าท่โ� ดัยไม่ค์าำ นึงถิ่ึงหลักค์วามเสำมอภิาค์
และเล่อกปฏิิบัติิติ่อบุค์ค์ล
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ค์ำ�พัิพั�กษ�ศี�ลปกค์ริองเชียงใหม่ ค์ดัีหม�ยเลขแดังที� 211/2554.

32 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิ�น

2

หลักคำุณธรุรุม

Morality

บุค์ล�กริขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัต้องพัึงมีจิตสำำ�นัึกค์ว�มริับผู้ิดัชอบในัก�ริปฏิิบัติ
หนั้�ที�โดัยยึดัมั�นัในัศีีลธริริม ค์ุณธริริมต้องยึดัมั�นัในัปริะมวลจริิยธริริมของท้องถิ่ิ�นั ริวมถิ่ึงม�ตริฐ�นั
และจริริย�บริริณแห่งวิช�ชีพั โดัยค์ำ�นัึงถิ่ึงปริะโยชนั์สำุขของปริะช�ชนัเป็นัหลักสำำ�ค์ัญ ทั�งนัี� จะต้องค์ำ�นัึงถิ่ึง
2 องค์์ปริะกอบย่อย ไดั้แก่ 2.1) ก�ริปฏิิบัติต�มปริะมวลจริิยธริริม ม�ตริฐ�นั และจริริย�บริริณแห่งวิช�ชีพั
และ 2.2) ก�ริปฏิิบัติต�มหลักก�ริขัดักันัแห่งผู้ลปริะโยชนั์ (Conflict of Interest)
องคำ์ปรุะกอบย่อย

2.1 ปรุะมวลจำรุิยธรุรุม จำรุรุย�วิช�ช่พ

“บุ ค์ ลากร 11ข้ององค์์ ก รปกค์รองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ทุ้ ก ค์นต้ อ งปฏิ่ บั ต่ ห น้ า ท้่� โ ดยม่ จ่ ต ส่ำา นึ ก
ค์วามรับผู้่ดชอบต่อตนเองและต่อประชาชน โดยยึดมั�นและปฏิ่บัต่ตามประมวลจร่ยธรรมและมาตรฐาน
และจรรยาบรรณแห่งว่ชาช่พอย่างเค์ร่งค์รัด รวมท้ั�งองค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถิ่่�นค์วรกำากับ กระตุน้ กวดข้ัน
การปฏิ่บัต่หน้าท้่�ข้องบุค์ลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งว่ชาช่พนั�น”
ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

1. ผู้้บ้ งั ค์ับบัญช�ปฏิิบตั ติ นัเป็นัแบบอย่�งทีดั� ี
ริั ก ษ�เกี ย ริติ ศีั ก ดัิ� ข องตำ� แหนั่ ง กำ� กั บ ดั้ แ ล
พัฤติกริริมของผู้้ใ้ ต้บงั ค์ับบัญช�ให้อย้ใ่ นักริอบ
แนัวท�งที�สำมค์วริ ไม่ละเมิดัม�ตริฐ�นัท�ง
จริิยธริริม ริวมทั�งสำ่งเสำริิมให้มีกลไก/กิจกริริม
ดั้�นัค์ุณธริริมจริิยธริริมให้กับบุค์ล�กริ

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

1. ผู้้บ้ ริิห�ริและบุค์ล�กริขององค์์กริปกค์ริอง
สำ่วนัท้องถิ่ินั� ละเลยไม่ให้ค์ว�มสำำ�ค์ัญในัก�ริปฏิิบตั ิ
ต�มม�ตริฐ�นัท�งจริิยธริริม ปริะมวลจริิยธริริม
จริริย�วิช�ชีพั ข�ดัค์ว�มเทีย� งธริริม ไม่ดัำ�ริงตนั
ตั�งมั�นัอย้่ในัศีีลธริริม ข�ดัก�ริเสำียสำละ และ
ริับผู้ิดัชอบต่อหนั้�ที� ยึดัถิ่่อปริะโยชนั์ตนัม�กกว่�
ปริะโยชนั์ปริะช�ชนั ปริะเทศีช�ติ เช่นั ใช้เวล�
ริ�ชก�ริเพั่อ� ปริะกอบกิจสำ่วนัตัว ม�ปฏิิบตั งิ �นัสำ�ย
กลับก่อนัเวล�เป็นัปริะจำ�

บุค์ล�กริ หม�ยถิ่ึง ผู้้้บริิห�ริท้องถิ่ิ�นั ริองผู้้้บริิห�ริท้องถิ่ิ�นั ผู้้้ช่วยผู้้้บริิห�ริท้องถิ่ิ�นั สำม�ชิกสำภิ�ท้องถิ่ิ�นั ข้�ริ�ชก�ริ พันัักง�นัเทศีบ�ล
พันัักง�นัสำ่วนัตำ�บล ล้กจ้�ง และผู้้้ปฏิิบัติหนั้�ที�ในัองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� ทุกปริะเภิท
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ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

2. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัมีม�ตริก�ริ
และกลไกในัก�ริกำ�กับดั้แล และดัำ�เนัินัก�ริ
กับบุค์ล�กริที�ปริะพัฤติไม่เหม�ะสำม ฝ่่�ฝ่้นั
ปริะมวลจริิยธริริม และม�ตริฐ�นัท�งวิช�ชีพั
อั นั ทำ� ให้ ริ �ชก�ริเกิ ดั ค์ว�มเสำี ย ห�ย ดั้ ว ย
ค์ว�มริวดัเริ็ ว และจริิ ง จั ง เช่ นั แต่ ง ตั� ง
ค์ณะกริริมก�ริจริิยธริริม ห�กพับว่�มีก�ริฝ่่�ฝ่้นั
มีข้อสำงสำัยหริ่อข้อริ้องเริียนั มีก�ริดัำ�เนัินัก�ริ
เพั่�อให้ไดั้ข้อเท็จจริิง ในักริณีที�มีก�ริฝ่่�ฝ่้นั
แต่มิใช่ค์ว�มผู้ิดัท�งวินััยหริ่ออ�ญ� ต้องแจ้ง
ให้มีก�ริแก้ไข หริ่อตักเต่อนั หริ่อมีก�รินัำ�ไป
ปริะกอบก�ริพัิจ�ริณ�แต่งตั�ง ก�ริเล่�อนัขั�นั
เงิ นั เดั่ อ นั ก�ริพัิ จ �ริณ�ค์ว�มดัี ค์ ว�มชอบ
แล้วแต่กริณี

2. องค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั ละเลย
ก�ริใช้ ป ริะมวลจริิ ย ธริริม จริริย�วิ ช �ชี พั
เป็นัแนัวท�งปฏิิบัติเพั่�อกำ�กับค์ว�มปริะพัฤติ
ปล่อยให้บค์ุ ล�กริปริะพัฤติขดัั ต่อศีีลธริริมอันัดัี
ไม่มกี �ริสำอดัสำ่อง แนัะนัำ� บังค์ับใช้หริ่อไต่สำวนั
ข้อเท็จจริิง

3. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัมีแนัวท�ง
ก�ริปกป้อง/ค์ุ้มค์ริองและให้ค์ว�มช่วยเหล่อ
ดั้ แ ลบุ ค์ ล�กริผู้้้ ป ฏิิ บั ติ ง �นัต�มปริะมวล
จริิ ย ธริริม จริริย�วิ ช �ชี พั จ�กอิ ท ธิ พั ล
ของผู้้้ มี อำ� นั�จ ไม่ ใ ห้ ถิ่้ ก กลั� นั แกล้ ง เช่ นั
ห�กเกิ ดั กริณี ผู้้ บ ริิ ห �ริไม่ ใ ห้ ค์ ว�มค์ุ้ ม ค์ริอง
ต�มสำมค์วริ สำ�ม�ริถิ่ริ้ อ งเริี ย นัไปยั ง ค์ณะ
กริริมก�ริจริิ ย ธริริมขององค์์ ก ริปกค์ริอง
สำ่วนัท้องถิ่ิ�นั หริ่อผู้้้ตริวจก�ริแผู้่นัดัินั

3. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัปล่อยปละ
ละเลยให้มกี �ริใช้อำ�นั�จโดัยมิชอบ มีก�ริข่มข้่
ค์ุกค์�ม แทริกแซงดั้วยวิธีก�ริใดั ๆ ที�ทำ�ให้
ก�ริปฏิิบตั หิ นั้�ทีเ� ป็นัไปโดัยไม่ถิ่ก้ ต้องชอบธริริม
เช่ นั ผู้้้ บั ง ค์ั บ บั ญ ช�เมิ นั เฉยเม่� อ ทริ�บว่ �
มี ก �ริบั ง ค์ั บ /โนั้ ม นั้ � วให้ ค์ ณะกริริมก�ริ
ดัำ� เนัิ นั ก�ริจั ดั ซ่� อ จั ดั จ้ � งหริ่ อ ตริวจก�ริจ้ � ง
ยินัยอมตริวจริับง�นัโดัยไม่ถิ่ก้ ต้อง

องคำ์ปรุะกอบย่อย 2.2 ก�รุปฏิิบัติิติ�มหลักก�รุขัดกันำแห่งผู้ลปรุะโยชนำ์

“บุค์ลากรข้ององค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถิ่่น� ต้องปฏิ่บตั ห่ น้าท้่โ� ดยยึดมัน� ผู้ลประโยชน์ส่าธารณะ
เป็นท้่�ตั�ง โดยไม่เห็นแก่ผู้ลประโยชน์ส่่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่นำาท้รัพย์ส่่นข้องราชการไปเป็นข้องส่่วนตัว
หรือนำาไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง รวมท้ั�งต้องไม่เป็นผู้้้ม่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ยในการปฏิ่บัต่หน้าท้่�ตามอำานาจหน้าท้่�
ข้องตน และต้องค์ำานึงถิ่ึงค์วามเหมาะส่มในการดำารงตำาแหน่งและการปฏิ่บตั ห่ น้าท้่อ� นั จะเป็นการเปิดโอกาส่
ให้เก่ดการข้ัดกันแห่งผู้ลประโยชน์ได้”
34 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิ�น

ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

1. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� มีม�ตริก�ริ/
แนัวท�งป้ อ งกั นั ผู้ลปริะโยชนั์ ทั บ ซ้ อ นั/ผู้้้ มี
สำ่วนัไดั้สำว่ นัเสำียในัก�ริดัำ�เนัินัง�นัจัดัซ่อ� จัดัจ้�ง
ของบุค์ล�กริที�เกี�ยวข้อง ตลอดัจนัผู้้้มีอำ�นั�จ
อนัุมตั สำิ งั� ซ่อ� หริ่อสำัง� จ้�ง ในัง�นันัันั� ๆ เช่นั กำ�หนัดั
ให้มกี �ริจัดัทำ�แบบริับริองก�ริตริวจสำอบก�ริเป็นั
ผู้้้มีสำ่วนัไดั้เสำียกับผู้้้ย่�นัข้อเสำนัอหริ่อค์้่สำัญญ�12

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

1. ผู้้้บริิห�ริท้องถิ่ิ�นั ผู้้้ช่วยผู้้้บริิห�ริท้องถิ่ิ�นั
และสำม�ชิกสำภิ�ท้องถิ่ิ�นั13เป็นัผู้้้มีสำ่วนัไดั้เสำีย
ไม่ ว่ � ท�งตริงหริ่ อ ท�งอ้ อ มในัสำั ญ ญ�หริ่ อ
กิ จ ก�ริขององค์์ ก �ริบริิ ห�ริสำ่ วนัท้ องถิ่ิ� นั นัั� นั
หริ่อองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัอ่�นั โดัยมี
พัฤติก�ริณ์แสำดังให้เห็นัว่�เป็นัก�ริต่�งตอบแทนั
หริ่อเอ่�อปริะโยชนั์สำ่วนัตนัริะหว่�งกันั14 เช่นั
ในัขณะดัำ�ริงตำ�แหนั่งทำ�สำัญญ�จัดัซ่อ� จัดัจ้�ง/
จ้�งบุค์ค์ลเข้�ทำ�ง�นั หริ่อทำ�กิจก�ริปริะเภิท
ต่�ง ๆ กับองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัที�ตนั
สำังกัดัหริ่อองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� อ่นั� ไม่ว�่
โดัยตนัเองหริ่อผู้่�นัท�งผู้้้อ่�นัที�มีค์ว�มสำัมพัันัธ์
ท�งก�ริบริิห�ริกิจก�ริ หุนั้ สำ่วนั ผู้้ถิ่้ อ่ หุนั้ เชิงก�ริ
อุปก�ริะเลี�ยงดั้ต่อกันั เค์ริ่อญ�ติ พัวกพั้อง
ทั�งนัี� ริวมถิ่ึงก�ริกริะทำ�ที�เป็นัก�ริขัดักันั
แห่งผู้ลปริะโยชนั์ต�มกฎหม�ยอ่�นัดั้วย

ม�ตริ� 13 แห่งพัริะริ�ชบัญญัติก�ริจัดัซ่�อจัดัจ้�งและก�ริบริิห�ริพััสำดัุภิ�ค์ริัฐ พั.ศี. 2560 ทั�งนัี�ริวมถิ่ึงก�ริกริะทำ�ที�เป็นัก�ริขัดักันัแห่งผู้ลปริะโยชนั์
ต�มกฎหม�ยอ่�นัดั้วย, ข้อ 27 วริริค์ 4 ของริะเบียบกริะทริวงก�ริค์ลังว่�ดั้วยก�ริจัดัซ่�อจัดัจ้�งและก�ริบริิห�ริพััสำดัุภิ�ค์ริัฐ พั.ศี.2560 , ม�ตริ� 13
แห่งพัริะริ�ชบัญญัติวิธีปฏิิบัติริ�ชก�ริท�งปกค์ริอง พั.ศี. 2539
13
ค์ำ�นัิย�มต�มข้อ 4 ของริะเบียบกริะทริวงมห�ดัไทยว่�ดั้วยก�ริล�ของผู้้้บริิห�ริท้องถิ่ิ�นั ผู้้้ช่วยผู้้้บริิห�ริท้องถิ่ิ�นั และสำม�ชิกสำภิ�ท้องถิ่ิ�นั พั.ศี. 2547
ดัังนัี�
“ผู้้บ้ ริิห�ริท้องถิ่ินั� ” หม�ยค์ว�มว่� นั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัจังหวัดั นั�ยกเทศีมนัตริี นั�ยกเม่องพััทย� นั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บล
และให้หม�ยค์ว�มริวมถิ่ึงตำ�แหนั่งผู้้้บริิห�ริท้องถิ่ิ�นัอ่นั� ที�มีกฎหม�ยจัดัตั�งขึ�นั
“ผู้้้ช่วยผู้้้บริิห�ริท้องถิ่ิ�นั” หม�ยค์ว�มว่� ริองนั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัจังหวัดั เลข�นัุก�รินั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัจังหวัดั ที�ปริึกษ�
นั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัจังหวัดั ริองนั�ยกเทศีมนัตริี เลข�นัุก�รินั�ยกเทศีมนัตริี ที�ปริึกษ�นั�ยกเทศีมนัตริี ริองนั�ยกเม่องพััทย� เลข�นัุก�รินั�ยก
เม่องพััทย� ผู้้้ช่วยเลข�นัุก�รินั�ยกเม่องพััทย� ปริะธ�นัที�ปริึกษ�นั�ยกเม่องพััทย� ที�ปริึกษ�นั�ยกเม่องพััทย� ริองนั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บล
เลข�นัุก�รินั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บล และให้ค์ว�มหม�ยริวมถิ่ึงตำ�แหนั่งทีก� ฎหม�ยกำ�หนัดัให้มหี นั้�ทีช� ว่ ยเหล่อผู้้บ้ ริิห�ริท้องถิ่ินั� อ่นั� ทีม� กี ฎหม�ย
จัดัตั�งขึ�นั
“สำม�ชิกสำภิ�ท้องถิ่ิ�นั” หม�ยค์ว�มว่� สำม�ชิกสำภิ�องค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัจังหวัดั สำม�ชิกสำภิ�เทศีบ�ล สำม�ชิกสำภิ�เม่องพััทย�สำม�ชิกสำภิ�
องค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บล และให้หม�ยค์ว�มริวมถิ่ึงสำม�ชิกสำภิ�ท้องถิ่ิ�นัอ่�นัที�มีกฎหม�ยจัดัตั�งขึ�นั
14
กฎหม�ยบัญญัตเิ กีย� วกับก�ริเป็นัผู้้ม้ สำี ว่ นัไดั้เสำียโดัยตริงหริ่อโดัยอ้อมต�มกฎหม�ยว่�ดั้วยก�ริจัดัตัง� องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� แต่ละปริะเภิท ดัังนัี�
1. กริณีองค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัจังหวัดั ดั้ริ�ยละเอียดัที� ม�ตริ� 9 ม�ตริ� 11 (5) ม�ตริ� 35/1 (3) และม�ตริ� 44/3 แห่งพัริะริ�ชบัญญัติ
องค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัจังหวัดั พั.ศี. 2540 และที�แก้ไขเพัิ�มเติม
2. กริณีเทศีบ�ล ดั้ริ�ยละเอียดัที� ม�ตริ� 15 ม�ตริ� 18 ทวิ และม�ตริ� 48 จตุทศี (3) แห่งพัริะริ�ชบัญญัติเทศีบ�ล พัุทธศีักริ�ช 2496
และที�แก้ไขเพัิ�มเติม
3. กริณีองค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บล ดั้ริ�ยละเอียดัที� ม�ตริ� 9 ม�ตริ� 12 (4) ม�ตริ� 24 ม�ตริ� 47 ทวิ ม�ตริ� 47 ตริี ม�ตริ� 58/1
และม�ตริ� 64/2 แห่งพัริะริ�ชบัญญัติสำภิ�ต�บลและองค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บล พั.ศี. 2537 และที�แก้ไขเพัิ�มเติม
12
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ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

2. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัมีแนัวท�ง
ก�ริปฏิิบตั ิ และแจ้งข้อพัึงริะวังต่�ง ๆ เพั่อ� สำริ้�ง
ค์ว�มตริะหนัักให้แก่บค์ุ ล�กริเกีย� วกับหลักเกณฑ์์
ก�ริให้หริ่อริับของขวัญ และริับทริัพัย์สำินัหริ่อ
ปริะโยชนั์ อ่� นั ใดัอั นั อ�จค์ำ� นัวณเป็ นั เงิ นั ไดั้
จ�กบุ ค์ ค์ลที� ใ ห้ กั นั ในัโอก�สำเทศีก�ลหริ่ อ
วั นั สำำ� ค์ั ญ โอก�สำก�ริแสำดังค์ว�มยิ นั ดัี
ก�ริแสำดังค์ว�มขอบค์ุณ ก�ริต้อนัริับ ก�ริแสำดัง
ค์ว�มเสำี ย ใจ หริ่อก�ริให้ ต�มม�ริย�ทที� ถิ่่อ
ปฏิิบัติกันัในัสำังค์ม เช่นั ก�ริริับทริัพัย์สำินัหริ่อ
ปริะโยชนั์ อ่� นั ใดัอั นั อ�จค์ำ� นัวณเป็ นั เงิ นั ไดั้
ที�ต้องริับไว้เพั่�อริักษ�ไมตริี มิตริภิ�พั หริ่อ
ค์ว�มสำัมพัันัธ์อนัั ดัีริะหว่�งบุค์ค์ลและไม่เป็นัไป
ต�มหลักเกณฑ์์หริ่อมีริ�ค์�หริ่อม้ลค์่�ม�กกว่�
3,000 บ�ท ต้องริ�ยง�นัก�ริริับทริัพัย์สำินั
หริ่ อ ปริะโยชนั์ อ่� นั ใดัดัั ง กล่ � วต่ อ หั ว หนั้ �
สำ่วนัริ�ชก�ริหริ่อผู้้้มีอำ�นั�จแต่งตั�งถิ่อดัถิ่อนั15
หริ่อเสำริิมสำริ้�งให้บุค์ล�กริเกิดัทัศีนัค์ติในัก�ริ
ปริะหยั ดั แก่ ป ริะช�ชนัทั� ว ไปในัก�ริแสำดัง
ค์ว�มยินัดัี ก�ริแสำดังค์ว�มปริ�ริถิ่นั�ดัี ก�ริแสำดัง
ก�ริต้ อ นัริั บ หริ่ อ ก�ริแสำดังค์ว�มเสำี ย ใจ
ในัโอก�สำต่ � ง ๆ ต�มปกติ ป ริะเพัณี นัิ ย ม
ให้เจ้�หนั้�ทีข� องริัฐพัย�ย�มใช้วธิ กี �ริแสำดังออก
โดัยใช้บัตริอวยพัริ ก�ริลงนั�มในัสำมุดัอวยพัริ
หริ่ อ ใช้ บั ต ริแสำดังค์ว�มเสำี ย ใจแทนัก�ริให้
ของขวัญ16

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

2. ผู้้้ บ ริิ ห �ริและบุ ค์ ล�กริขององค์์ ก ริ
ปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัเริียกริับเงินั หริ่อยอมริับ
เงินั ทริัพัย์สำินั หริ่อผู้ลปริะโยชนั์อ่�นัใดัอันัอ�จ
ค์ำ� นัวณเป็ นั เงิ นั ไดั้ โดัยมี เจตนั�ที� จ ะแลก
กั บ ก�ริอำ� นัวยค์ว�มสำะดัวก/ปฏิิ บั ติ ง �นั/
ปริะโยชนั์อนั่� ๆ เช่นั ก�ริเริียกริับสำ่วนัแบ่งจ�ก
เงินัโบนััสำ17 ก�ริริับทริัพัย์สำนัิ หริ่อปริะโยชนั์อนั�่ ใดั
จ�กผู้้้ ริั บ จ้ � ง 18 ริวมทั� ง ก�ริละเลยต่ อ ก�ริ
ปฏิิบตั ใิ ห้ถิ่ก้ ต้องต�มหลักเกณฑ์์ก�ริให้หริ่อริับ
ของขวัญ และก�ริริับทริัพัย์สำนัิ หริ่อปริะโยชนั์
อ่�นัใดัของเจ้�หนั้�ที�ของริัฐ

ข้อ 7 แห่งปริะก�ศีค์ณะกริริมก�ริป้องกันัและปริ�บปริ�มก�ริทุจริิตแห่งช�ติ เริ่�อง หลักเกณฑ์์ก�ริริับทริัพัย์สำินัหริ่อปริะโยชนั์อ่�นัใดั
โดัยธริริมจริริย�ของเจ้�พันัักง�นัของริัฐ พั.ศี. 2563
16
ข้อ 12 แห่งริะเบียบสำ�นัักนั�ยกริัฐมนัตริีว่�ดั้วยก�ริให้หริ่อก�ริริับของขวัญของเจ้�หนั้�ที�ของริัฐ พั.ศี. 2544
17
ดั้ริ�ยละเอียดัค์ดัีเพัิ�มเติมไดั้ที� อ้�งถิ่ึงในั สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช., ค์้่ม่อก�ริป้องกันัก�ริกริะทำ�ค์ว�มผู้ิดัเกี�ยวกับก�ริขัดักันัริะหว่�งปริะโยชนั์
สำ่วนับุค์ค์ลกับปริะโยชนั์สำ่วนัริวม ต�มม�ตริ� 128, 2563, หนั้� 68
18
ดั้ริ�ยละเอียดัค์ดัีเพัิ�มเติมไดั้ที� อ้�งถิ่ึงในั เริ่�องเดัียวกันั, 2563, หนั้� 66
15

36 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิ�น

ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

3. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� จัดัทำ�ค์้ม่ อ่ /
แนัวท�งก�ริปฏิิบัติเกี�ยวกับก�ริใช้ทริัพัย์สำินั
ของริ�ชก�ริ ริวมทัง� กำ�หนัดักลไกในัก�ริติดัต�ม
ตริวจสำอบ ก�ริดัำ�เนัินัก�ริต�มแนัวท�งปฏิิบตั /ิ
ริะเบียบของก�ริใช้และก�ริย่มทริัพัย์สำินัของ
ริ�ชก�ริอย่�งเค์ริ่งค์ริัดั ว�งริะบบก�ริจัดัทำ�
ทะเบียนัก�ริเบิกใช้ทริัพัย์สำนัิ ทะเบียนัก�ริย่ม
ทริัพัย์สำินัของริ�ชก�ริอย่�งเป็นัริะบบ และ
ง่�ยต่อก�ริตริวจสำอบ

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

3. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� ข�ดัก�ริกำ�กับ
ติดัต�มตริวจสำอบก�ริใช้ทริัพัย์สำินัของริ�ชก�ริ
และไม่มีก�ริดัำ�เนัินัก�ริค์วบค์ุมทะเบียนัพััสำดัุ
ค์ริุภิณ
ั ฑ์์ และเก็บริักษ�พััสำดัุค์ริุภิณ
ั ฑ์์ให้เริียบริ้อย
ไม่มกี �ริจัดัทำ�ริ�ยง�นั ก�ริตริวจพััสำดัุปริะจำ�ปี
โดัยเปิดัเผู้ย อันัสำ่งผู้ลให้มกี �ริใช้เวล� ทริัพัย์สำนัิ
หริ่องบปริะม�ณของท�งริ�ชก�ริ เพั่อ� ปริะโยชนั์
สำ่วนัตนั ญ�ติมิตริ หริ่อพัวกพั้อง เช่นั มีก�รินัำ�
ริถิ่ยนัต์สำ่วนักล�งไปใช้เป็นัริถิ่สำ่วนัตัว ก�รินัำ�
เค์ริ่อ� งม่อและอุปกริณ์ต�่ ง ๆ กลับไปใช้สำว่ นัตัว
โดัยไม่ ไ ดั้ เ ป็ นั ก�ริใช้ เ พั่� อ ปริะโยชนั์ ข อง
ท�งริ�ชก�ริ

สำำ�นัักพััฒนั�และสำ่งเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล 37

กรุณ่ศึึกษ�ท่�คำวรุปฏิิบัติิ & กรุณ่ศึึกษ�ท่�ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Case Study
Do’s & Don’ts

คำุณธรุรุม

หลักคำุณธรุรุม

กรุณ่ศึึกษ�ท่�คำวรุปฏิิบัติิ

Case Study Do’s

กรณ่ศึกษาท่� 1 โค์รงการ “เว่ยงติาลม่ธรรมะ ชนะค์อร์รัปชัน”19
องค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บลเวียงต�ล อำ�เภิอห้�งฉัตริ จังหวัดัลำ�ป�ง ให้ค์ว�มสำำ�ค์ัญในัก�ริ
พััฒนั�บุค์ล�กริ โดัยดัำ�เนัินัโค์ริงก�ริอบริมให้ค์ว�มริ้้สำ่งเสำริิมค์ุณธริริมจริิยธริริมอย่�งต่อเนั่�องทุกปี ไดั้แก่
1. โค์ริงก�ริเวียงต�ลโปริ่งใสำ หัวใจค์ุณธริริม (ทำ�ดัี ทำ�ไดั้ดั้วยใจเริ�) ไดั้แก่ 1) อบริม
เชิงปฏิิบัติก�ริ “เว่ยงติาลใสำสำะอาดั ปราศจัากค์อร์รัปชัน” กลุ่มเป้�หม�ยข้�ริ�ชก�ริปริะจำ�และก�ริเม่อง
เนั้นัสำริ้�งสำำ�นัึกก�ริทำ�ดัีเพั่อ� องค์์กริ 2) อบริมให้ค์ว�มริ้้ “พัลเม่องค์ุณธริริมนัำ�ชีวติ ”กลุม่ เป้�หม�ยผู้้นั้ ำ�ชุมชนั
และปริะช�ชนั เนั้นัให้ค์ว�มริ้้จริิยธริริมพั่�นัฐ�นัท�งสำังค์ม และ 3) อบริมเชิงปฏิิบัติก�ริเดั็กดัีสำริ้�งไดั้
(ค์ว�มริ้ค์้ ค์้่ ณ
ุ ธริริม) กลุม่ เป้�หม�ยเดั็กและเย�วชนั สำ่งเสำริิมให้กล้�ค์ิดักล้�ทำ� กล้�แสำดังออกในัเชิงสำริ้�งสำริริค์์
2. โค์ริงก�ริ “เว่ยงติาลม่ธรรมะ ชนะค์อร์รปั ชัน” สำ่งเสำริิมค์ว�มริ้ใ้ นัก�ริปฏิิบตั งิ �นัต�มหลัก
ธริริม�ภิิบ�ล ป้องกันัก�ริทุจริิต ป้องกันัก�ริมีผู้ลปริะโยชนั์ทับซ้อนั ริวมทั�งเปิดัโอก�สำให้บุค์ล�กริเสำนัอ
ค์ว�มค์ิดัเห็นัเพั่�อเสำนัอแนัวท�งสำริ้�งค์ว�มโปริ่งใสำในัองค์์กริ
3. โค์ริงก�ริอบริมเชิงปฏิิบัติก�ริเสำริิมสำริ้�งศีักยภิ�พัก�ริทำ�ง�นัเป็นัทีมและสำ้่ค์ว�มเป็นัเลิศี
สำริ้�งมนัุษยสำัมพัันัธ์ทดัี� ภิี �ยในัองค์์กริ ริวมทัง� กลยุทธ์ก�ริบริิก�ริทีเ� ป็นัเลิศี ทัศีนัค์ติทดัี� ตี อ่ ก�ริบริิก�ริปริะช�ชนั
กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิ�นให้ค์วามสำำาค์ัญในการ
ข้ับเค์ล่�อนธรรมาภิิบาลติามหลักค์ุณธรรม โดัยปลูกฝ่ังจัิติสำำานึกดั้านค์ุณธรรมจัริยธรรมให้กับบุค์ลากร
และประชาชนในพิ่�นท่�อย่างสำมำ�าเสำมอ

19

สำถิ่�บันัพัริะปกเกล้� (2561), ริ�งวัลพัริะปกเกล้�’61, หนั้� 276 – 277.
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Case Study Do’s

กรณ่ศึกษาท่� 2 โค์รงการ Donkaew DNA (ค์นสำายพิันธุ์ดัอนแก้ว)20
องค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บลดัอนัแก้ว อำ�เภิอแม่ริิม จังหวัดัเชียงใหม่ มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริ
ท้องถิ่ิ�นัริ้ปแบบใหม่ ดั้วยก�ริสำริ้�งค์นัให้มีค์ุณภิ�พั มีอัตลักษณ์ของดัอนัแก้ว โดัยอ�ศีัยกลไกหลักสำ้ตริก�ริ
พััฒนั�ค์นัในัโริงเริียนัธริริม�ภิิบ�ลในัสำ�มหมวดัวิช�หลัก ค์่อ หมวดัวิช�ก�ริ หมวดัวิช�ชีวิต และหมวดัวิช�
ชุมชนั หล่อหลอมบุค์ล�กริและค์นัในัพั่นั� ทีใ� ห้มค์ี ณ
ุ ลักษณะ “ไม่ทจัุ ริติ จัิติอาสำา กล้านำา ทำาสำิง� ใหม่” กล่�วค์่อ
“ไม่ทจุ ริิต” ค์่อ ค์ิดัดัี ค์ิดัชอบ ไม่เริียกริับผู้ลปริะโยชนั์ ซ่อ� ตริง โปริ่งใสำ “จัิติอาสำา” ค์่อ เสำียสำละ อ�สำ�ทำ�ง�นั
ทีนั� อกเหนั่อจ�กง�นัปริะจำ�เพั่อ� ง�นัสำ่วนัริวม “กล้านำา” ค์่อกล้�แสำดังค์ว�มค์ิดัเห็นั กล้�ตัดัสำินัใจ กล้�ลงม่อทำ�
กล้�ริับผู้ิดัชอบ “ทำาสำิ�งใหม่” ค์่อ ค์ิดัสำริ้�งสำริริค์์ สำริ้�งก�ริเปลี�ยนัแปลงง�นัข้อม้ล บริิห�ริแผู้นัง�นั
งบปริะม�ณ นัอกจ�กนัีย� งั มีก�ริสำริ้�งริะบบบริิก�ริสำ�ธ�ริณะใหม่ทมี� ค์ี ว�มเป็นัม่ออ�ชีพั และสำริ้�งค์ว�มเป็นั
หุ้นัสำ่วนัในัก�ริพััฒนั�แก่บุค์ล�กริ ริวมทั�งมีก�ริสำริ้�งพัลวัตริของนัวัตกริริมก�ริบริิก�ริสำ�ธ�ริณะที�ทันัต่อ
ก�ริเปลี�ยนัแปลงและค์ริอบค์ลุมภิ�ริกิจท้องถิ่ิ�นัทุกดั้�นัในัลักษณะ “1 กองงาน 1 นวัติกรรม”
กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิ�นให้ค์วามสำำาค์ัญในการ
ข้ับเค์ล่�อนธรรมาภิิบาลติามหลักค์ุณธรรม โดัยพิัฒินาบุค์ลากรและประชาชนในพิ่�นท่�ให้ม่ค์ุณธรรม
จัริยธรรม ม่จัิติสำำานึกค์วามรับผู้ิดัชอบในการปฏิิบัติิหน้าท่� มุ่งผู้ลประโยชน์สำ่วนร่วมมากกว่าสำ่วนติน

มห�วิทย�ลัยสำุโขทัยธริริม�ธิริ�ช (2561). ต้นัแบบแห่งค์ว�มสำำ�เริ็จองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัที�มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดัี ปี 2561,
หนั้� 42 – 55. ไดั้ริับริ�งวัลองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัที�มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดัี ปีงบปริะม�ณ พั.ศี. 2561 ปริะเภิทโดัดัเดั่นั
องค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บล ริ�งวัลที� 1
20
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กรุณ่ศึึกษ�ท่�ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Case Study Don’ts

กรณ่ศึกษาท่� 1 อนุมัติิจััดัซึ่่�อท่�ดัินราค์าสำูงกว่าราค์าท่ข้� ายจัริง เพิ่�อประโยชน์พิวกพิ้อง21
เจ้�ของทีดั� นัิ ริ�ยหนัึง� จะข�ยทีดั� นัิ ให้แก่ลก้ เขยของนั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บล ในัริ�ค์�
220,000 บ�ท ล้กเขยของนั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บล จึงไดั้ปลอมล�ยม่อช่�อของเจ้�ของที�ดัินัริ�ยนัั�นั
ในัใบเสำนัอริ�ค์�ข�ยที�ดัินัเป็นัเงินั 594,000 บ�ท เพั่�อนัำ�ไปย่�นัต่อองค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บล จ�กนัั�นันั�ยก
องค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บลไดั้ใช้อำ�นั�จอนัุมัติจัดัซ่�อที�ดัินัดัังกล่�วในัริ�ค์�สำ้งกว่�ที�เจ้�ของที�ดัินัริ�ยนัั�นั
ต้องก�ริจะข�ย และนัำ�เงินัสำ่วนัต่�งไปเป็นัปริะโยชนั์แก่ล้กเขยของตนั
ศี�ลฎีก�พัิพั�กษ�ว่� ก�ริกริะทำ�ของนั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บล เป็นัก�ริเอ่อ� ปริะโยชนั์
แก่ลก้ เขยของตนัและแสำวงปริะโยชนั์โดัยมิชอบ ทำ�ให้ริ�ชก�ริไดั้ริบั ค์ว�มเสำียห�ยต้องซ่อ� ทีดั� นัิ ในัริ�ค์�สำ้งกว่�
ที�ค์วริจะเป็นั จึงมีค์ว�มผู้ิดัฐ�นัเจ้�พันัักง�นัมีหนั้�ที�ซ่�อทริัพัย์ใช้อำ�นั�จในัตำ�แหนั่งโดัยทุจริิต อันัเป็นัก�ริ
เสำียห�ยแก่ริัฐต�มปริะมวลกฎหม�ยอ�ญ� ลงโทษจำ�ค์ุก 3 ปี 9 เดั่อนั
กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถิ่ึง การบริหารงานและปฏิิบัติิหน้าท่�โดัยไม่ยึดัหลัก
ค์ุณธรรม ข้าดัจัิติสำำานึกข้องการม่ค์ุณธรรม ฝ่่าฝ่ืนประมวลจัริยธรรม เห็นแก่ประโยชน์สำ่วนตินเป็นท่�ติั�ง

21

ค์ำ�พัิพั�กษ�ศี�ลฎีก�ที� 565/2558
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Case Study Don’ts

กรณ่ศึกษาท่� 2 อนุมติั จัิ ดัั จั้างให้พิวกพิ้องเป็นค์ูสำ่ ญ
ั ญากับเทศบาลเพิ่อ� ประโยชน์ข้องติน22
นั�ยกเทศีมนัตริีไดั้อนัุมัติจัดัจ้�งโดัยวิธีพัิเศีษให้พัริริค์พัวกของตนัไปดัำ�เนัินัก�ริกำ�จัดัขยะ
ในัเขตพั่�นัที�ริับผู้ิดัชอบของเทศีบ�ล ดั้วยก�ริทำ�สำัญญ�จ้�งบุค์ค์ลหนัึ�งที�ริ้จักกันัเพั่�อเป็นัผู้้้ริับจ้�งกำ�จัดัขยะ
ในัริ�ค์�จ้�งเหม�เป็นัเงินั 120,000 บ�ท ทั�ง ๆ ที�บุค์ค์ลนัั�นั เป็นัช่�งตัดัผู้มไม่มีที�ดัินัสำำ�หริับใช้เป็นัที�ทิ�งขยะ
และไม่ มี เ ค์ริ่� อ งม่ อ ในัก�ริกำ� จั ดั ขยะ โดัยนั�ยกเทศีมนัตริี ไ ดั้ สำั� ง ก�ริให้ พั นัั ก ง�นัและริถิ่ของเทศีบ�ล
ไปขุดัตักดัินัและนัำ�ขยะไปฝ่ังกลบในัที�ดัินัของบิดั�ของตนั แล้วเบิกจ่�ยค์่�จ้�งกำ�จัดัขยะม�เป็นัปริะโยชนั์
ของนั�ยกเทศีมนัตริี เ อง ศี�ลฎี ก �พัิ พั �กษ�ว่ � นั�ยกเทศีมนัตริี ป ฏิิ บั ติ ห นั้ � ที� โ ดัยทุ จ ริิ ต มี ค์ ว�มผู้ิ ดั
ต�มปริะมวลกฎหม�ยอ�ญ� ลงโทษจำ�ค์ุก 6 ปี
กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถิ่ึง การบริหารงานและปฏิิบัติิหน้าท่�โดัยไม่ยึดัหลัก
ค์ุณธรรม ดัำาเนินการจััดัจั้างให้แก่พิวกพิ้องเพิ่�อเอ่�อประโยชน์ให้แก่ตินเอง
กรณ่ศึกษาท่� 3 ใช้อำานาจับาติรใหญ่ ไม่ม่ธรรมาภิิบาลในจัิติใจั23
ปลัดั อบต. และริักษ�ก�ริหัวหนั้�สำำ�นัักง�นัปลัดัฯ มีสำ�เหตุโกริธเค์่องสำ่วนัตัวกับริองปลัดั
อบต. อย้่ก่อนัแล้ว ต่อม�ริองปลัดั อบต. เสำนัอขออนัุญ�ตไปอบริมต่อนั�ยก อบต. โดัยไม่ผู้่�นัปลัดั อบต.
หลังจ�กริองปลัดั อบต. อบริมเสำริ็จสำิ�นั ไดั้เสำนัอบันัทึกข้อค์ว�มขอสำ่งเอกสำ�ริฎีก�เบิกจ่�ยเงินัต�มริะเบียบ
เพั่อ� เบิกค์่�ลงทะเบียนั แต่ปลัดั อบต. กลับเขียนัในับันัทึกข้อค์ว�มดัังกล่�วของริองปลัดั อบต. ดั้วยข้อค์ว�ม
ที�ไม่เหม�ะสำม และไม่พัิจ�ริณ�เบิกเงินัให้
ศี�ลฎีก�พัิพั�กษ�ว่� ก�ริทีป� ลัดั อบต. ไม่ตริวจและอนัุมตั ฎิ กี �ซึง� เป็นัก�ริในัหนั้�ที� ก่อให้เกิดั
ค์ว�มเสำียห�ยแก่ริองปลัดั อบต. และท�งริ�ชก�ริ ริวมทั�งใช้ถิ่้อยค์ำ�ที�ไม่เหม�ะสำมกับล้กนั้องเป็นัก�ริใช้
อำ�นั�จบ�ตริใหญ่ มัวเม�ในัอำ�นั�จ อย้ภิ่ �ยใต้โทสำะจริิต ไม่มธี ริริม�ภิิบ�ลในัจิตใจ เป็นัค์ว�มผู้ิดัต�มปริะมวล
กฎหม�ยอ�ญ� ลงโทษจำ�ค์ุก 1 ปี โดัยริอลงอ�ญ�ไว้ 2 ปี ปริับ 5,000 บ�ท
กรณ่ศกึ ษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถิ่ึง การปฏิิบติั หิ น้าท่โ� ดัยไม่ยดัึ หลักค์ุณธรรม ใช้ดัลุ พิินจัิ
ดั้วยค์วามอค์ติิ ไม่ม่ค์ุณธรรม ไม่ดัำารงตินติามประมวลจัริยธรรมและจัรรยาวิชาช่พิ

22
23
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3

หลักคำว�มโปรุ่งใส

Transparency

“บุค์ล�กริขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัต้องมีค์ว�มซ่�อสำัตย์สำุจริิต ตริงไปตริงม� ริวมถิ่ึง
ก�ริมี วั ฒ นัธริริมและค์่ � นัิ ย มขององค์์ ก ริที� ใ ห้ ค์ ว�มสำำ� ค์ั ญ กั บ ก�ริเปิ ดั เผู้ยข้ อ ม้ ล ข่ � วสำ�ริและสำ่� อ สำ�ริ
กับปริะช�ชนั เพั่�อให้ปริะช�ชนัไดั้ริับทริ�บถิ่ึงข้อม้ลต่�งๆ อย่�งสำมำ��เสำมอเป็นัปัจจุบันั และจัดัให้มี
ก�ริว�งริะบบเพั่�อให้ปริะช�ชนัและภิ�ค์สำ่วนัอ่�นัๆ ในัสำังค์ม สำ�ม�ริถิ่เข้�ถิ่ึงข้อม้ลข่�วสำ�ริต่�งๆ ของ
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัไดั้โดัยง่�ย ก�ริดัำ�เนัินักิจกริริมต่�งๆ ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัพัึงมี
ค์ว�มชัดัเจนั เป็นัริะบบ เป็นัที�เข้�ใจ ริับริ้้ และค์�ดัก�ริณ์ไดั้ของสำังค์ม ซึ�งต้องค์ำ�นัึงถิ่ึงค์ว�มโปริ่งใสำ
3 ดั้�นั ไดั้แก่ 3.1) ดั้�นัก�ริบริิห�ริก�ริเงินั ก�ริค์ลัง และก�ริพััสำดัุ 3.2) ดั้�นัก�ริบริิห�ริง�นับุค์ค์ล และ
3.3) ดั้�นัก�ริจัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะ/ก�ริบริิก�ริปริะช�ชนั”
ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�
3.1 ด��นำก�รุบรุิห�รุก�รุเงินำ ก�รุคำลัง และก�รุพัสดุ
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

1. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัเปิดัเผู้ย
ข้ อ ม้ ล ข่ � วสำ�ริดั้ � นัก�ริเงิ นั ก�ริค์ลั ง และ
ก�ริพััสำดัุให้ปริะช�ชนัไดั้ริับทริ�บผู้่�นัเว็บไซต์
และช่องท�งต่�ง ๆ ต�มบริิบทของพั่�นัที� เช่นั
แผู้นัก�ริใช้จ่�ยงบปริะม�ณปริะจำ�ปี ริ�ยง�นั
ก�ริกำ� กั บ ติ ดั ต�มก�ริใช้ จ่ � ยงบปริะม�ณ
ปริะจำ� ปี ริ�ยง�นัสำริุ ป ผู้ลก�ริใช้ จ่ � ยงบ
ปริะม�ณปริะจำ� ปี ต �มวงริอบที� ก ฎหม�ย/
ริะเบี ย บกำ� หนัดั แผู้นัก�ริจั ดั ซ่� อ จั ดั จ้ � ง
หริ่อจัดัห�พัั สำดัุ และริ�ยง�นัผู้ลก�ริจั ดัซ่� อ
จัดัจ้�งริ�ยเดั่อนัและริ�ยปี

42 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิ�น

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

1. องค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั จงใจ
ปกปิดัข้อม้ล ทีเ� ป็นัปริะโยชนั์และมีผู้ลกริะทบ
ต่อปริะช�ชนั หริ่อมีก�ริเปิดัเผู้ยแต่ไม่ค์ำ�นัึง
ว่�ปริะช�ชนัจะสำ�ม�ริถิ่เข้�ถิ่ึงหริ่อริับริ้้ข้อม้ล
ข่�วสำ�รินัั�นัไดั้หริ่อไม่ เช่นั มีก�ริปิดัปริะก�ศี
ไว้ในัต้้ท�ีมีกริะจกล็อค์กุญแจทำ�ให้ปริะช�ชนั
หริ่อบุค์ค์ลทั�วไปไม่สำ�ม�ริถิ่เปิดัดั้ริ�ยละเอียดั
ของเอกสำ�ริ หริ่อมีก�ริเปิดัเผู้ยข้อม้ลเม่�อพั้นั
ริะยะเวล�ที�กำ�หนัดัไว้

ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

2. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัมีก�ริจัดั
ก�ริปริะชุ ม ที� เ ปิ ดั เผู้ย โดัยเฉพั�ะอย่ � งยิ� ง
ก�ริปริะชุมเพั่�อจัดัทำ�ข้อบัญญัติ/เทศีบัญญัติ
งบปริะม�ณ เพั่อ� ให้ปริะช�ชนัในัพั่นั� ทีสำ� �ม�ริถิ่
ติดัต�มก�ริดัำ�เนัินัง�นัไดั้ เช่นั จัดัให้มีก�ริ
ถิ่่�ยทอดัสำดัก�ริปริะชุมสำภิ�ท้องถิ่ิ�นัในัเริ่�อง
งบปริะม�ณ หริ่ อ เริ่� อ งที� มี ผู้ ลกริะทบต่ อ
ปริะช�ชนัในัพั่� นั ที� ผู้่ � นัหอกริะจ�ยข่ � ว
เสำียงต�มสำ�ย/วิทยุชุมชนั/เว็บไซต์/สำ่�อสำังค์ม
ออนัไลนั์

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

2. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัไม่มีก�ริ
แจ้ ง ให้ ป ริะช�ชนัทริ�บถิ่ึ ง วิ ธี ก �ริใช้ สำิ ท ธิ
ก�ริเข้�ริ่วมริับฟ้ัง ก�ริปริะชุมสำภิ�ท้องถิ่ินั� ไม่มี
ก�ริปริะช�สำัมพัันัธ์ข้อม้ลข่�วสำ�ริที�เกี�ยวกับ
ก�ริปริะชุมและผู้ลก�ริดัำ�เนัินัง�นัของสำภิ�
ท้องถิ่ิ�นั ริวมถิ่ึงมีก�ริแก้ไขหริ่อเขียนัริ�ยง�นั
ก�ริปริะชุมสำภิ�ท้องถิ่ิ�นัอันัเป็นัเท็จโดัยไม่มี
ก�ริปริะชุมจริิง

ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�
3.2 ด��นำก�รุบรุิห�รุง�นำบุคำคำล
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

อ ง ค์์ ก ริ ป ก ค์ ริ อ ง สำ่ ว นั ท้ อ ง ถิ่ิ� นั มี
กริะบวนัก�ริบริิห�ริง�นับุค์ค์ลที�ไดั้ม�ตริฐ�นั
โปริ่งใสำ ตริวจสำอบไดั้ ค์ริอบค์ลุมทุกปริะเดั็นั
เช่นั ก�ริสำริริห� ก�ริย้�ย/ก�ริโอนั ก�ริเล่อ� นัขันั� /
ริะดัับ ก�ริฝ่ึกอบริม ก�ริศีึกษ�ดั้ง�นั ทุนัก�ริ
ศีึกษ�

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัไม่ปริะก�ศี
หลักเกณฑ์์ก�ริเล่อ� นัขันั� /เล่อ� นัตำ�แหนั่ง/ค์่�จ้�ง
ล่วงหนั้� ไม่แจ้งผู้ลก�ริปริะเมินัปริะเภิทต่�ง ๆ
ให้ผู้้ถิ่้กปริะเมินั/ผู้้้เข้�ริับก�ริค์ัดัเล่อกทริ�บ
และไม่เปิดัเผู้ยตำ�แหนั่งและจำ�นัวนัอัตริ�ว่�ง
เพั่อ� ให้เกิดัก�ริย้�ย/โอนัทีโ� ปริ่งใสำ หริ่อถิ่้�ห�ก
มีก�ริเปิดัเผู้ยก็จะปริะก�ศีให้ทริ�บในัวงจำ�กัดั
เท่�นัั�นั
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ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�
3.3 ด��นำก�รุจำัดบรุิก�รุส�ธ�รุณะ/ก�รุบรุิก�รุปรุะช�ชนำ
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

อ ง ค์์ ก ริ ป ก ค์ ริ อ ง สำ่ ว นั ท้ อ ง ถิ่ิ� นั
ปริะช�สำั ม พัั นั ธ์ ใ ห้ ป ริะช�ชนัในัพั่� นั ที� ไ ดั้ ริั บ
ทริ�บถิ่ึ ง ข้ อ ม้ ล ที� เ กี� ย วกั บ ก�ริจั ดั ทำ� บริิ ก �ริ
สำ�ธ�ริณะหริ่อก�ริให้บริิก�ริต่�ง ๆ ริวมทั�ง
ปริะก�ศีเผู้ยแพัริ่ข�นัั ตอนั/กริะบวนัก�ริ ริะยะ
เวล�แล้วเสำริ็จให้ไดั้ริบั ทริ�บ ริ�ยง�นัค์ว�มค์่บ
หนั้�และผู้ลก�ริดัำ�เนัินัง�นัเป็นัริะยะ ผู้่�นัสำ่�อ
เค์ริ่อ� งม่อปริะช�สำัมพัันัธ์ทเี� หม�ะสำมกับบริิบท
ของพั่�นัที�

44 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิ�น

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

องค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั ข�ดัก�ริ
ปริะช�สำั ม พัั นั ธ์ / เผู้ยแพัริ่ ข้ อ ม้ ล ที� เ กี� ย วข้ อ ง
ในัก�ริจัดัทำ�บริิก�ริสำ�ธ�ริณะและชี�แจงสำิทธิ
ของปริะช�ชนัในัก�ริใช้บริิก�ริต่�ง ๆ ให้ริบั ทริ�บ
หริ่อปริะช�สำัมพัันัธ์แต่ไม่ค์ำ�นัึงถิ่ึงค์ว�มสำะดัวก
ต่อก�ริเข้�ถิ่ึงข้อม้ล เช่นั ไม่มีก�ริชี�แจงสำิทธิ
ขั�นัตอนั เอกสำ�ริ แผู้นัผู้ังแสำดังขั�นัตอนัและ
ริะยะเวล�ในัก�ริให้บริิก�ริ ก�ริอนัุมตั ิ อนัุญ�ต

กรุณ่ศึึกษ�ท่�คำวรุปฏิิบัติิ & กรุณ่ศึึกษ�ท่�ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Case Study
Do’s & Don’ts
คำว�มโปรุ่งใส

หลักคำว�มโปรุ่งใส

กรุณ่ศึึกษ�ท่�คำวรุปฏิิบัติิ

Case Study Do’s

กรณ่ศึกษาท่� 1 โค์รงการ “เสำ่ยงไร้สำาย กระจัายค์วามรู้ ค์ู่ชุมชน”24
องค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บลข่วงเป� อำ�เภิอจอมทอง จังหวัดัเชียงใหม่ ยึดัหลักก�ริที�ว่�ห�ก
ปริะช�ชนัเข้�ถิ่ึงข้อม้ลข่�วสำ�ริของหนั่วยง�นัแล้ว ย่อมเป็นัก�ริแสำดังให้เห็นัถิ่ึงค์ว�มโปริ่งใสำในัก�ริบริิห�ริง�นั
สำริ้�งค์ว�มไว้ว�งใจให้เกิดัขึ�นั และทำ�ให้ปริะช�ชนัไดั้มีสำ่วนัริ่วม จึงดัำ�เนัินัโค์ริงก�ริ “เสำ่ยงไร้สำาย กระจัาย
ค์วามรู้ ค์ูช่ มุ ชน” โดัยก�ริเปิดัเผู้ยข้อม้ลและกริะจ�ยข้อม้ลข่�วสำ�ริให้ปริะช�ชนัทริ�บ ไดั้แก่ ผู้ลก�ริดัำ�เนัินัง�นั
ข้อม้ลก�ริเงินัก�ริค์ลังและก�ริพััสำดัุ ริ�ยง�นัก�ริปริะชุมสำภิ� แจ้งก�ริปริะชุม และปริะช�สำัมพัันัธ์ข้อม้ล
ข่�วสำ�ริอ่�นั ๆ เพั่�อให้ปริะช�ชนัในัพั่�นัที�เข้�ถิ่ึงข้อม้ลข่�วสำ�ริไดั้อย่�งถิ่้กต้องและริวดัเริ็ว ทันัต่อเหตุก�ริณ์
โดัยก�ริใช้ริะบบก�ริบริิห�ริจัดัก�ริทีท� นัั สำมัย มีก�ริแต่งตัง� ค์ณะทำ�ง�นัเพั่อ� ติดัต�มและปริะเมินัผู้ล มีก�ริจัดัทำ�
ผู้ังริ�ยก�ริและช่วงเวล�ในัก�ริให้ขอ้ ม้ลข่�วสำ�ริทีเ� หม�ะสำมโดัยไม่กริะทบต่อวิถิ่ชี วี ติ ของปริะช�ชนั มีขนั�ั ตอนั
ก�ริกริองข้อม้ลข่�วสำ�ริ มีแบบฟ้อริ์มก�ริฝ่�กข่�วปริะช�สำัมพัันัธ์ เปิดัโอก�สำให้ทกุ ภิ�ค์สำ่วนัไดั้ใช้และพััฒนั�
ริะบบก�ริสำ่อ� สำ�ริให้มค์ี ณ
ุ ภิ�พั เพั่อ� ให้สำ�ม�ริถิ่กริะจ�ยข่�วสำ�ริไดั้ทวั� ถิ่ึงและค์ริอบค์ลุมปริะช�ชนัในัทุกพั่นั� ที�
กรณ่ศกึ ษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิน� ม่ธรรมาภิิบาลติามหลัก
ค์วามโปร่งใสำ ม่การเผู้ยแพิร่ข้อ้ มูลข้่าวสำารข้ององค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิน� ให้ประชาชนไดั้รบั ทราบดั้วย
ค์วามรวดัเร็ว ทันติ่อเหติุการณ์ และสำามารถิ่เข้้ามาม่สำ่วนร่วมในการดัำาเนินกิจักรรมติ่าง ๆ ติิดัติาม
และติรวจัสำอบการดัำาเนินงานไดั้

สำถิ่�บันัพัริะปกเกล้� (2558). ริ�งวัลพัริะปกเกล้�’58, หนั้� 86 – 89. ไดั้ริับริ�งวัลพัริะปกเกล้� ปริะจำ�ปี 2558 ดั้�นัค์ว�มโปริ่งใสำ
และก�ริมีสำ่วนัริ่วมของปริะช�ชนั
24
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คำว�มโปรุ่งใส

กรุณ่ศึึกษ�ท่�คำวรุปฏิิบัติิ

Case Study Do’s

กรณ่ศึกษาท่� 2 โค์รงการระบบข้้อมูลสำาธารณะโปร่งใสำ พิร้อมก้าวไปกับเทศบาลเม่องลำาพิูน25
เทศีบ�ลเม่องลำ�พั้นั จังหวัดัลำ�พั้นั ให้ค์ว�มสำำ�ค์ัญกับก�ริสำริ้�งค์ว�มโปริ่งใสำของหนั่วยง�นั
โดัยทำ�ให้ กริะบวนัก�ริตั ดัสำิ นัใจของเทศีบ�ลเป็ นั ไปอย่ � งเปิ ดัเผู้ย มุ่ งเนั้ นั ก�ริสำ่� อสำ�ริข้ อม้ ลนัโยบ�ย
และก�ริดัำ�เนัินัง�นัของเทศีบ�ลให้ปริะช�ชนัไดั้ริับทริ�บ โดัยนัำ�เทค์โนัโลยีม�ใช้ในักริะบวนัก�ริเปิดัเผู้ย
ข้อม้ลสำ�ธ�ริณะ มีช่องท�งที�ในัก�ริติดัต่อสำ่�อสำ�ริลักษณะออนัไลนั์เพั่�อริับแจ้งข้อม้ลและก�ริตอบสำนัอง
ต่อค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนัอย่�งทันัท่วงทีผู้�่ นัเว็บไซต์ อีเมล์ สำ่อ� สำังค์มออนัไลนั์ และยังพััฒนั�แอปพัลิเค์ชันั
ต่�ง ๆ ที�ตอบสำนัองต่อค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนัอย่�งทันัท่วงที เช่นั QR Code นั้องพัอใจ, line
สำ่ ว นัง�นัต่ � ง ๆ (ริั บ เริ่� อ งริ้ อ งเริี ย นัผู้่ � นัผู้้้ บ ริิ ห �ริเทศีบ�ลโดัยตริง) ริวมทั� ง มี ก �ริเผู้ยแพัริ่ E-book
“ค์ู่มอ่ ประชาชน” เกี�ยวกับก�ริปฏิิบตั ิง�นั ขั�นัตอนัก�ริปฏิิบัติง�นั อัตริ�ค์่�ธริริมเนัียม และริะยะเวล�ของ
ขั�นัตอนัก�ริดัำ�เนัินัง�นัที�สำ�ม�ริถิ่ดั�วนั์โหลดัไดั้
นัอกจ�กนัีย� ังไดั้ดัำ�เนัินัโค์ริงก�ริ “การบริหารงานบุค์ค์ลโปร่งใสำ มั�นใจัระบบค์ุณธรรม”
โดัยนัำ�หลักธริริม�ภิิบ�ลม�ปริะยุกต์ใช้ในัริะบบก�ริบริิห�ริง�นับุค์ค์ล ตั�งแต่ก�ริว�งแผู้นัอัตริ�กำ�ลัง
ก�ริสำริริห� ก�ริค์ัดัเล่อก ก�ริแต่งตัง� ก�ริเล่อ� นัริะดัับ ก�ริฝ่ึกอบริม ก�ริปริะเมินัผู้ลก�ริปฏิิบตั งิ �นั ก�ริโอนัย้�ย
เงินัเดั่อนัและค์่�จ้�ง ก�ริริักษ�วินััย และก�ริพั้นัจ�กริ�ชก�ริ เพั่�อให้ไดั้ทริัพัย�กริบุค์ค์ลที�มีค์ุณภิ�พั
มีค์ว�มริ้้ค์ว�มสำ�ม�ริถิ่ จัดัว�งค์นัที�เหม�ะสำม เพั่�อให้เกิดัปริะสำิทธิภิ�พัสำ้งสำุดัในัก�ริปฏิิบัติง�นั โดัยมุ่งเนั้นั
ก�ริเปิดัเผู้ยข้อม้ลผู้่�นัท�งเว็บไซต์ เพั่�อให้บุค์ล�กริและปริะช�ชนัทุกค์นัไดั้ริับริ้้สำถิ่�นัภิ�พัของเทศีบ�ล
ภิ�ยใต้แนัวค์ิดั “การบริหารทรัพิยากรบุค์ค์ลเป็นหัวใจัสำำาค์ัญในการจััดัทำาบริการสำาธารณะ และการสำร้าง
ค์วามไว้วางใจัสำาธารณะ จัึงติ้องม่ค์วามโปร่งใสำ สำามารถิ่ติรวจัสำอบไดั้ และสำามารถิ่ติอบสำนองค์วาม
ติ้องการข้องประชาชนไดั้อย่างสำูงสำุดั”
กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิ�นม่ธรรมาภิิบาลติามหลัก
ค์วามโปร่งใสำ โดัยม่การเปิดัเผู้ยข้้อมูลสำาธารณะ การดัำาเนินกิจักรรมติ่าง ๆ และการบริหารงานบุค์ค์ล
ให้ประชาชนไดั้รับทราบผู้่านสำ่�อออนไลน์หลากหลายรูปแบบ

สำถิ่�บันัพัริะปกเกล้� (2563), ริ�งวัลพัริะปกเกล้�’63, หนั้� 50 – 52. ไดั้ริับริ�งวัลพัริะปกเกล้�ทองค์ำ� ปริะจำ�ปี 2563 ดั้�นัค์ว�ม
โปริ่งใสำและสำ่งเสำริิมก�ริมีสำ่วนัริ่วมของปริะช�ชนั
25
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คำว�มโปรุ่งใส
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Case Study Don’ts

กรณ่ศึกษาท่� 1 ไม่ม่การปิดัประกาศเผู้ยแพิร่การสำอบราค์าโดัยเปิดัเผู้ย26
นั�ยกเทศีมนัตริีและปลัดัเทศีบ�ล อนัุมัติและดัำ�เนัินัก�ริจัดัซ่�อจัดัจ้�งโค์ริงก�ริต่�ง ๆ ของ
เทศีบ�ล จำ�นัวนั 16 โค์ริงก�ริ โดัยไม่มกี �ริปิดัปริะก�ศีเผู้ยแพัริ่ไว้โดัยเปิดัเผู้ย ณ ทีท� ำ�ก�ริสำำ�นัักง�นัเทศีบ�ล
และปริะช�สำัมพัันัธ์ก�ริสำอบริ�ค์�ให้ปริะช�ชนัทั�วไปทริ�บ สำ่งผู้ลให้ผู้้ริับเหม�ก่อสำริ้�งทั�วไปไม่มีโอก�สำ
เข้�แข่งขันัริ�ค์�อย่�งเป็นัธริริม มีเพัียงบริิษัทริับเหม�ของพัริริค์พัวกนั�ยกเทศีมนัตริีเพัียงริ�ยเดัียวเท่�นัั�นั
ที�ริ้และย่�นัซองเสำนัอริ�ค์�
ศี�ลฎีก�วินัิจฉัยข้อเท็จจริิงว่� นั�ยกเทศีมนัตริีและบริิษัทริับเหม�กริะทำ�ค์ว�มผู้ิดัริ่วมกันั
โดัยมุ่งปริะโยชนั์แก่ตนัเองและพัวกพั้อง ไม่ถิ่้กต้องต�มทำ�นัองค์ลองธริริม ทำ�ให้เกิดัค์ว�มเสำียห�ยแก่ผู้้อ่�นั
และสำังค์มโดัยสำ่วนัริวมจึงเป็นัเริ่�องริ้�ยแริง
ศี�ลฎีก�จึงพัิพั�กษ�ว่� นั�ยกเทศีมนัตริี ปลัดัเทศีบ�ล บริิษัทริับเหม� และผู้้้แทนับริิษัท
ริับเหม� มีค์ว�มผู้ิดัต�มปริะมวลกฎหม�ยอ�ญ� และกฎหม�ยว่�ดั้วยค์ว�มผู้ิดัเกี�ยวกับก�ริเสำนัอริ�ค์�
ต่อหนั่วยง�นัของริัฐ ลงโทษจำ�ค์ุกนั�ยกเทศีมนัตริีและปลัดัเทศีบ�ล ค์นัละ 5 ปี สำ่วนับริิษัทริับเหม�
และผู้้้แทนับริิษัทริับเหม� ลงโทษฐ�นัริ่วมกันัเป็นัผู้้้สำนัับสำนัุนั ปริับบริิษัทริับเหม� จำ�นัวนั 200,000 บ�ท
และจำ�ค์ุกผู้้้แทนับริิษัทริับเหม� เป็นัเวล� 3 ปี 4 เดั่อนั จำ�เลยทัง� หมดัให้ก�ริริับสำ�ริภิ�พั ค์งจำ�ค์ุกนั�ยก
เทศีมนัตริีและปลัดัเทศีบ�ล ค์นัละ 2 ปี 6 เดั่อนั จำ�ค์ุกผู้้้แทนับริิษัทริับเหม� เป็นัเวล� 1 ปี 8 เดั่อนั
และปริับบริิษัทริับเหม� จำ�นัวนั 100,000 บ�ท
กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถิ่ึง การบริหารงานและปฏิิบัติิหน้าท่�โดัยไม่ค์ำานึงถิ่ึง
หลักค์วามโปร่งใสำ ไม่ให้ค์วามสำำาค์ัญในการเปิดัเผู้ยข้้อมูลข้่าวสำารในการดัำาเนินการจััดัซึ่่�อจััดัจั้างให้
เป็นไปติามกฎหมาย ข้าดัค์วามโปร่งใสำ เอ่�อประโยชน์ติ่อตินเองและพิวกพิ้อง
กรณ่ศึกษาท่� 2 ออกประกาศเพิิ�มเติิมค์ุณวุฒิข้ิ องผูู้้สำมัค์รสำอบ ไม่โปร่งใสำ27
นั�ยกเทศีมนัตริี แ ละปลั ดั เทศีบ�ล ริ่ ว มกั นั ออกปริะก�ศีเพัิ� ม เติ ม ค์ุ ณ วุ ฒิ ข องผู้้้ สำ มั ค์ ริ
สำอบแข่งขันัเพั่�อบริริจุเป็นัพันัักง�นัเทศีบ�ลภิ�ยหลังเวล�ปิดัริับสำมัค์ริ เพั่�อเอ่�อปริะโยชนั์ให้ผู้้สำมัค์ริสำอบ
ริ�ยหนัึ� ง ที� มี วุ ฒิ ไ ม่ ต ริงต�มที� กำ� หนัดัในัปริะก�ศีเดัิ ม เม่� อ ผู้้้ สำ มั ค์ ริสำอบริ�ยดัั ง กล่ � วสำอบไดั้ แ ละไดั้ ริั บ
ก�ริบริริจุแต่งตั�งแล้ว ย่อมทำ�ให้ผู้้ท�ีสำอบไดั้ริ�ยอ่�นัไดั้ริับค์ว�มเสำียห�ย ก�ริกริะทำ�ของนั�ยกเทศีมนัตริี
และปลัดัเทศีบ�ลดัังกล่�ว เป็นัก�ริปฏิิบตั หิ นั้�ทีโ� ดัยมิชอบต�มปริะมวลกฎหม�ยอ�ญ� ศี�ลฎีก�จึงพัิพั�กษ�
ให้ลงโทษจำ�ค์ุกค์นัละ 1 ปี แต่ให้ริอก�ริลงโทษไว้ค์นัละ 1 ปี
กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถิ่ึง การบริหารงานและปฏิิบัติิหน้าท่�โดัยไม่ค์ำานึงถิ่ึง
หลั ก ค์วามโปร่ ง ใสำในกระบวนการสำรรหาค์ั ดั เล่ อ กบุ ค์ ลากร ดัำา เนิ น การไม่ เ ป็ น ไปติามกฎหมาย
และระเบ่ยบ
26
27

ค์ำ�พัิพั�กษ�ศี�ลฎีก�ที� 10237/2558
ค์ำ�พัิพั�กษ�ศี�ลฎีก�ที� 2418/2526
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Case Study Don’ts

กรณ่ศึกษาท่� 3 ประเมินผู้ลการปฏิิบัติิงานไม่โปร่งใสำและไม่เป็นธรรม28
นั�ยกเทศีมนัตริีมีค์ำ�สำั�งไม่เล่�อนัขั�นัเงินัเดั่อนัริองปลัดัเทศีบ�ล โดัยก�ริพัิจ�ริณ�เล่�อนัขั�นั
เงินัเดั่อนันัั�นัไม่มีก�ริปริะก�ศีหลักเกณฑ์์และวิธีก�ริปริะเมินัผู้ลก�ริปฏิิบัติง�นั ไม่แจ้งผู้ลก�ริปริะเมินั
ให้ทริ�บเป็นัริ�ยบุค์ค์ล ไม่เปิดัโอก�สำให้ริองปลัดัเทศีบ�ลไดั้เข้�พับในัทันัทีที�ทริ�บผู้ลก�ริพัิจ�ริณ� ก่อนัมี
ค์ำ�สำัง� ไม่เล่อ� นัขันั� เงินัเดั่อนั และไม่ไดั้มกี �ริจัดัทำ�ข้อตกลงในัก�ริปฏิิบตั งิ �นัเพั่อ� ใช้ปริะกอบผู้ลก�ริปฏิิบตั งิ �นั
ต�มหลักเกณฑ์์และวิธีก�ริที�กำ�หนัดัไว้ โดัยไดั้มีก�รินัำ�ผู้ลก�ริปฏิิบัติง�นัที�ผู้่�นัพั้นัไปในัริอบก่อนัของ
ริองปลัดัเทศีบ�ลม�ปริะกอบก�ริพัิจ�ริณ�ปริะเมินัผู้ลก�ริปฏิิบตั งิ �นัในัริอบนัี�ดัว้ ย ก�ริดัำ�เนัินัก�ริดัังกล่�ว
ของนั�ยกเทศีมนัตริีเป็นัก�ริดัำ�เนัินัก�ริที�ไม่โปริ่งใสำและไม่เป็นัธริริมต่อผู้้้ถิ่ก้ ปริะเมินัผู้ลก�ริปฏิิบัติง�นั
ศี�ลปกค์ริองสำ้งสำุดัจึงมีค์ำ�พัิพั�กษ� ให้เพัิกถิ่อนัค์ำ�สำั�งไม่เล่�อนัขั�นัเงินัเดั่อนัเฉพั�ะในัสำ่วนั
ที�เกี�ยวกับก�ริเล่�อนัขั�นัเงินัเดั่อนัของริองปลัดัเทศีบ�ลให้มีผู้ลย้อนัหลังไปถิ่ึงวันัออกค์ำ�สำั�ง โดัยให้นั�ยก
เทศีมนัตริีดัำ�เนัินัก�ริพัิจ�ริณ�เล่�อนัขั�นัเงินัเดั่อนัและมีค์ำ�สำั�งใหม่โดัยไม่ให้นัำ�เหตุผู้ลในัก�ริปริะเมินัค์ริั�งที�
ผู้่ � นัพั้ นั ไปในัริอบก่ อ นัม�ใช้ ป ริะกอบก�ริพัิ จ �ริณ�และให้ ดัำ� เนัิ นั ก�ริให้ แ ล้ ว เสำริ็ จ ภิ�ยในัสำ�มสำิ บ วั นั
นัับแต่วนัั ที�มีค์ำ�พัิพั�กษ�
กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถิ่ึง การบริหารงานและปฏิิบัติิหน้าท่�โดัยไม่ค์ำานึงถิ่ึง
หลักค์วามโปร่งใสำในการบริหารงานบุค์ค์ล โดัยไม่เปิดัเผู้ยหลักเกณฑ์์และผู้ลการประเมิน รวมทัง� ประเมิน
ผู้ลติามอำาเภิอใจั ไม่ค์าำ นึงถิ่ึงข้้อเท็จัจัริง

28

ค์ำ�พัิพั�กษ�ศี�ลปกค์ริองสำ้งสำุดัที� อ.481/2555
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4

หลักก�รุม่ส่วนำรุ่วม

Participation

ก�ริปฏิิบัติง�นัขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัพัึงต้องยึดัหลักก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จและ
ก�ริมีสำว่ นัริ่วมในัก�ริตัดัสำินัใจ โดัยเปิดัโอก�สำให้ผู้ป้ ฏิิบตั งิ �นั และปริะช�ชนัในัท้องถิ่ินั� ไดั้ริบั ริ้้ เริียนัริ้้ และริ่วม
แสำดังค์ว�มค์ิดัเห็นั หริ่อเสำนัอปัญห� และปริะเดั็นัต่�งๆ ทีจ� ำ�เป็นัต้องไดั้ริบั ก�ริแก้ไขและพััฒนั� นัอกจ�กนัันั�
ปริะช�ชนัยังต้องมีสำว่ นัริ่วมในัก�ริดัำ�เนัินัก�ริ และริ่วมตริวจสำอบก�ริปฏิิบตั งิ �นั ริวมถิ่ึงก�ริแสำวงห�ฉันัท�มติ
ริ่วมกันัของปริะช�ชนัภิ�ยในัท้องถิ่ิ�นั โดัยมี 2 องค์์ปริะกอบย่อย ไดั้แก่ 4.1) ก�ริมีสำ่วนัริ่วม/ก�ริพัย�ย�ม
แสำวงห�ฉันัท�มติ และ 4.2) ก�ริกริะจ�ยอำ�นั�จ
องคำ์ปรุะกอบย่อย 4.1 ก�รุม่ส่วนำรุ่วม / ก�รุพย�ย�มแสวงห�ฉัันำท�มติิ

“องค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถิ่่�นต้องเปิดโอกาส่ให้ประชาชนได้ม่ส่่วนร่วมในการตัดส่่นใจ
แส่ดงค์วามค์่ดเห็นและเส่นอปัญหาภายในท้้องถิ่่�นในประเด็นต่างๆ ท้่�จำาเป็นต้องได้รับการแก้ไข้และพัฒนา
เพื�อให้เก่ดฉัันท้ามต่ร่วมกัน ซึ่ึ�งอย่างน้อยค์วรม่ส่่วนร่วมใน 3 ด้าน ได้แก่
4.1.1) การม่ส่ว่ นร่วมกำาหนดท้่ศท้าง นโยบาย หรือแผู้นงานข้ององค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถิ่่น�
4.1.2) การม่ส่่วนร่วมในการบร่หารงานและการจัดท้ำาบร่การส่าธารณะ
4.1.3) การม่ส่่วนร่วมในการตรวจส่อบ ต่ดตาม และประเม่นผู้ล”
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ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

4.1.1 การม่สำ่วนร่วมกำาหนดัทิศทาง นโยบาย หร่อแผู้นงานข้ององค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิ�น
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

1. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� สำ่งเสำริิม
และเปิดัโอก�สำให้ปริะช�ชนัสำ�ม�ริถิ่แสำดัง
ค์ว�มค์ิดัเห็นั หริ่อเข้�ริ่วมปริะชุมปริะช�ค์ม
เพั่�อกำ�หนัดัทิศีท�ง นัโยบ�ย หริ่อแผู้นัพััฒนั�
ท้องถิ่ิ�นัดั้วยค์ว�มสำมัค์ริใจ ต�มวันัเวล�และ
สำถิ่�นัที�ที�เหม�ะสำม สำอดัค์ล้องกับวิถิ่ีชุมชนั
ไม่ชี�นัำ� ค์ริอบค์ลุมต�มสำัดัสำ่วนัทุกพั่�นัที29�

1. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัมีก�ริ
ชี�นัำ�หริ่อจัดัตั�งมวลชนัโดัยเล่อกปฏิิบัติเฉพั�ะ
บ�งกลุม่ บ�งฝ่่�ย เพั่�อให้กริะบวนัก�ริเป็นัไป
ต�มหลักเกณฑ์์เง่อ� นัไข โดัยละเลยค์ว�มสำำ�ค์ัญ
ต่อก�ริริับฟ้ังค์ว�มเห็นัและก�ริมีสำว่ นัริ่วมของ
ปริะช�ชนัอย่�งแท้จริิง30

2. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นันัำ�ผู้ล/
ข้อเสำนัอต่�ง ๆ จ�กก�ริปริะช�ค์ม/ริับฟ้ัง
ค์ว�มค์ิดัเห็นัของปริะช�ชนัไปขับเค์ล่อ� นัอย่�ง
เป็นัริ้ปธริริม ผู้่�นัก�ริจัดัทำ�แผู้นัพััฒนั�ท้องถิ่ินั�
ข้อบัญญัติ/เทศีบัญญัติงบปริะม�ณริ�ยจ่�ย

2. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัละเลย
ไม่ดัำ�เนัินัก�ริ/ปิดักั�นัภิ�ค์ปริะช�ชนัในัก�ริ
ชีแ� จงและริับฟ้ังค์ว�มค์ิดัเห็นั กริณีทจี� ะดัำ�เนัินั
โค์ริงก�ริที�มีผู้ ลกริะทบอย่ � งกว้ � งขว�งในั
ท้องถิ่ิ�นั31 เช่นั ก�ริสำริ้�งสำถิ่�นัที�กำ�จัดัขยะ
สำริ้�งถิ่นันั หริ่อค์ันักั�นันัำ�� ริวมทั�งเพัิกเฉยต่อ
ก�รินัำ�ข้อเสำนัอจ�กก�ริปริะชุมปริะช�ค์มไป
ปฏิิบัติอย่�งเป็นัริ้ปธริริม โดัยปริ�ศีจ�กก�ริ
ชี�แจงเหตุผู้ลให้ปริะช�ชนัในัพั่�นัที�ไดั้ริับทริ�บ

อ้�งถิ่ึงในั สำภิ�ขับเค์ล่�อนัก�ริปฏิิริ้ปปริะเทศี, ริ�ยง�นัของสำภิ�ขับเค์ล่�อนัก�ริปฏิิริ้ปปริะเทศีดั้�นัก�ริปกค์ริองท้องถิ่ิ�นั
เริ่�อง ก�ริมีสำ่วนัริ่วมของปริะช�ชนัในัก�ริปกค์ริองท้องถิ่ิ�นั, 2559, หนั้� 20-45
30
อ้�งถิ่ึงในั เริ่�องเดัียวกันั, หนั้� 20-45
31
ดั้ริ�ยละเอียดัเพัิ�มเติมไดั้ที� ริะเบียบสำำ�นัักนั�ยกริัฐมนัตริี ว่�ดั้วยก�ริริับฟ้ังค์ว�มค์ิดัเห็นัของปริะช�ชนั พั.ศี. 2548
29
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4.1.2 การม่สำ่วนร่วมในการบริหาร และการจััดัทำาบริการสำาธารณะ
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

1. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� สำ่งเสำริิม/
เปิ ดั โอก�สำให้ ป ริะช�ชนัที� มี ค์ุ ณ วุ ฒิ / วั ย วุ ฒิ
เหม�ะสำม หริ่อผู้้้มีสำ่วนัไดั้สำ่วนัเสำียไดั้เข้�ริ่วม
เป็นัค์ณะกริริมก�ริ/ค์ณะทำ�ง�นัขององค์์กริ
ปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั ในัจำ� นัวนัสำั ดั สำ่ ว นัที� มี
ผู้ลต่อก�ริตัดัสำินัใจในัก�ริบริิห�ริโค์ริงก�ริ/
กิจกริริมต่�ง ๆ32

1. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัแต่งตั�ง
ผู้้้มีผู้ลปริะโยชนั์ทับซ้อนัหริ่อพัวกพั้องเข้�เป็นั
ค์ณะกริริมก�ริหริ่ อ ค์ณะทำ� ง�นัที� สำำ� ค์ั ญ
โดัยไม่ เ ปิ ดั โอก�สำให้ ป ริะช�ชนัผู้้้ มี ค์ ว�มริ้้
ค์ว�มสำ�ม�ริถิ่ต�มค์ว�มเหม�ะสำมเข้ � ริ่ ว ม
เช่ นั ค์ณะกริริมก�ริเปิ ดั ซองสำอบริ�ค์�
ค์ณะกริริมก�ริตริวจก�ริจ้�ง ค์ณะกริริมก�ริ
จัดัซ่�อจัดัจ้�งโดัยวิธีอิเล็กทริอนัิกสำ์

2. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� มีก�รินัำ�
ค์ว�มค์ิดัเห็นั/ข้อเสำนัอแนัะของบุค์ล�กริและ
ปริะช�ชนัไปเป็ นั แนัวท�งในัก�ริปริั บ ปริุ ง
กริะบวนัก�ริทำ�ง�นัและก�ริให้บริิก�ริให้มี
ค์ุณภิ�พัยิ�งขึ�นั

2. ผู้้บ้ ริิห�ริองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั�
เ พัิ ก เ ฉ ย ต่ อ ก � ริ ริั บ ฟ้ั ง ค์ ว � ม ค์ิ ดั เ ห็ นั /
ข้อเสำนัอแนัะในัก�ริบริิห�ริง�นัที�ไดั้ริับก�ริ
สำะท้ อ นัจ�กบุ ค์ ล�กริหริ่ อ ปริะช�ชนั หริ่ อ
ริับฟ้ังแต่พัวกพั้องบุค์ค์ลใกล้ชดัิ เช่นั ไม่จดัั ให้มี
แบบสำอบถิ่�มหริ่ อ ช่ อ งท�งในัก�ริแสำดัง
ค์ว�มค์ิดัเห็นั ข้อเสำนัอแนัะ และค์ว�มพัึงพัอใจ
ต่อก�ริบริิห�ริหริ่อบริิก�ริสำ�ธ�ริณะทีเ� หม�ะสำม

อ้�งถิ่ึงในั สำภิ�ขับเค์ล่�อนัก�ริปฏิิริ้ปปริะเทศี, ริ�ยง�นัของสำภิ�ขับเค์ล่�อนัก�ริปฏิิริ้ปปริะเทศีดั้�นัก�ริปกค์ริองท้องถิ่ิ�นั
เริ่�อง ก�ริมีสำ่วนัริ่วมของปริะช�ชนัในัก�ริปกค์ริองท้องถิ่ิ�นั, 2559, หนั้� 77
32
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4.1.3 การม่สำ่วนร่วมในการติรวจัสำอบ ติิดัติาม และประเมินผู้ล
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

1. องค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั มี
ก�ริกำ�หนัดักลไกให้บค์ุ ล�กริมีสำว่ นัริ่วมในัก�ริ
ตริวจสำอบก�ริเบิกจ่�ยงบปริะม�ณในัลักษณะ
ก�ริสำอบยันัค์ว�มถิ่้กต้อง (Cross Check)33

1. องค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั ข�ดั
ริะบบก�ริสำอบท�นั / ตริวจสำอบที�เข้มงวดั
ข�ดัก�ริวิ เ ค์ริ�ะห์ ค์ ว�มเสำี� ย งก�ริทุ จ ริิ ต
อันัอ�จทำ�ให้เกิดัข้อผู้ิดัพัล�ดัหริ่อก�ริทุจริิต
เช่นั ก�ริเบิกจ่�ยเท็จ ปลอมแปลงแก้ไขเอกสำ�ริ
ก�ริเบิกจ่�ย

2. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นักำ�หนัดั
ให้มี / ปริับปริุงปริะก�ศีสำภิ�ท้องถิ่ิ�นั เริ่�อง
ริะเบี ย บว่ � ดั้ ว ยก�ริให้ ป ริะช�ชนัเข้ � ฟ้ั ง
ก�ริปริะชุมและก�ริปริึกษ�ของสำภิ�ท้องถิ่ิ�นั
ต�มริะเบียบฯ ให้มีค์ว�มเหม�ะสำมกับบริิบท
แต่ละพั่�นัที� เพั่�อสำ่งเสำริิม/อำ�นัวยค์ว�มสำะดัวก
ให้ปริะช�ชนัสำ�ม�ริถิ่เข้�ริ่วมริับฟ้ังก�ริปริะชุม
สำภิ�ท้องถิ่ิ�นั ริวมทั�งปริะช�สำัมพัันัธ์เกี�ยวกับ
วันัเวล�และกำ�หนัดัก�ริปริะชุมสำภิ�ท้องถิ่ิ�นั34

2. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัปิดักั�นั
ก�ริตริวจสำอบติ ดั ต�มของปริะช�ชนัในั
ก�ริเข้�ถิ่ึงข้อม้ลก�ริปริะชุมสำภิ�ท้องถิ่ิ�นั เช่นั
ไม่ให้เข้�ริ่วมริับฟ้ังก�ริปริะชุมสำภิ�ท้องถิ่ิ�นั
หริ่อมิไดั้มกี �ริเผู้ยแพัริ่ริ�ยง�นัก�ริปริะชุมของ
สำภิ�ท้องถิ่ิ�นัผู้่�นัช่องท�งที�เหม�ะสำม หริ่อมิไดั้
จัดัทำ�ริะเบียบหลักเกณฑ์์ที�เหม�ะสำมเพั่�อให้
ปริะช�ชนัเข้�ริ่วมริับฟ้ังก�ริปริะชุมสำภิ�ท้องถิ่ินั�

เพั่�อป้องกันัค์ว�มเสำี�ยงต่อข้อผู้ิดัพัล�ดัและก�ริทุจริิต หริ่อก�ริกริะทำ�ที�ไม่เหม�ะสำม ค์วริใช้กับง�นัที�มลี ักษณะเสำี�ยงต่อค์ว�มผู้ิดัพัล�ดั
หริ่อเสำียห�ยไดั้ง่�ย โดัยแยกหนั้�ที�ก�ริอนัุมัติ ก�ริจดับันัทึก ก�ริเก็บริักษ� และ ก�ริสำอบท�นัออกจ�กกันั เช่นั พันัักง�นัค์นัเดัียวไม่ค์วริ
มีหนั้�ที�อนัุมัติก�ริจ่�ยเงินั เก็บริักษ�เงินั นัำ�เงินัฝ่�กธนั�ค์�ริ บันัทึกบัญชีธนั�ค์�ริ บัญชีล้กหนัี�และจัดัทำ�งบพัิสำ้จนั์ยอดัเงินัฝ่�กธนั�ค์�ริ
ดั้ริ�ยละเอียดัไดั้ที� กริมตริวจบัญชีสำหกริณ์. (28 มกริ�ค์ม 2564). ก�ริค์วบค์ุมภิ�ยในั. เข้�ถิ่ึงไดั้จ�ก กริมตริวจบัญชีสำหกริณ์:
https://www.cad.go.th/download/1_3control.pdf
34
ริะเบียบกริะทริวงมห�ดัไทยว่�ดั้วยข้อบังค์ับก�ริปริะชุมสำภิ�ท้องถิ่ิ�นั พั.ศี. 2547 แก้ไขเพัิม� เติม (ฉบับที� 2) พั.ศี.2554 ข้อ 117 วริริค์สำี�
33
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องคำ์ปรุะกอบย่อย 4.2 ก�รุกรุะจำ�ยอำ�นำ�จำ

“การปฏิ่บัต่ราชการค์วรม่การมอบอำานาจและกระจายค์วามรับผู้่ดชอบในการตัดส่่นใจ
และการดำาเน่นการให้แก่ผู้้ปฏิ่บัต่งานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะส่ม รวมท้ั�งม่การโอนถิ่่ายบท้บาท้
และภารก่จให้แก่ภาค์ส่่วนอื�นๆ ในส่ังค์ม โดยพ่จารณา 2 ประเด็น ได้แก่ 4.2.1) การกระจายอำานาจ
ในการตัดส่่นใจ 4.2.2) การกระจายอำานาจไปส่้ภ่ าค์ส่่วนอื�น”
ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
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4.2.1 การกระจัายอำานาจัในการติัดัสำินใจั
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

ผู้้้ บั ง ค์ั บ บั ญ ช�ขององค์์ ก ริปกค์ริอง
สำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั สำ่ ง เสำริิ ม ให้ มี ก �ริมอบอำ� นั�จ
เพั่� อ กริะจ�ยอำ� นั�จก�ริตั ดั สำิ นั ใจและ
ค์ว�มริับผู้ิดัชอบทีเ� หม�ะสำม ซึง� ไม่เป็นัก�ริเพัิม�
ขั�นัตอนัหริ่อริะยะเวล�ในัก�ริใช้อำ�นั�จ และ
ไม่ต้องผู้่�นัก�ริพัิจ�ริณ�ของผู้้้ดัำ�ริงตำ�แหนั่ง
ต่�ง ๆ ม�กเกินัค์ว�มจำ�เป็นั ดัังนัี�35
• เพัิ� ม ก�ริมอบอำ� นั�จบ�งเริ่� อ งให้
ริะดัั บ ริองผู้้้ บ ริิ ห �ริท้ อ งถิ่ิ� นั หริ่ อ พันัั ก ง�นั
ท้องถิ่ิ�นัในัก�ริอนัุมัติ อนัุญ�ต
• จั ดั ทำ� ค์ำ� สำั� ง มอบหม�ยผู้้้ ริั ก ษ�
ริ�ชก�ริแทนั กริณีไม่อ�จปฏิิบตั งิ �นัไดั้
• กริณีก�ริลงนั�มอนัุมัติ อนัุญ�ตต�ม
กฎหม�ยเฉพั�ะ มีก�ริจัดัทำ�บัญชีสำริุปก�ริ
มอบอำ�นั�จแนับท้�ยค์ำ�สำั�ง
• กริณีอำ�นั�จเฉพั�ะของผู้้้บริิห�ริไม่
สำ�ม�ริถิ่มอบอำ�นั�จไดั้ หริ่อผู้้้บริิห�ริท้องถิ่ิ�นั
มอบอำ�นั�จให้ผู้้มีหนั้�ที�ริับผู้ิดัชอบโดัยตริง
ให้จัดัทำ�เป็นัค์ำ�สำั�งและปริะก�ศีให้ปริะช�ชนั
ทริ�บดั้วย

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

ผู้้้ บั ง ค์ั บ บั ญ ช�ขององค์์ ก ริปกค์ริอง
สำ่วนัท้องถิ่ินั� ริวบอำ�นั�จไว้ทตี� นัเองเพัียงผู้้เ้ ดัียว
ละเลยก�ริมอบอำ�นั�จค์ว�มริับผู้ิดัชอบในัก�ริ
ตัดัสำินัใจให้ผู้้ใต้บังค์ับบัญช�ใช้ดัุลพัินัิจในัก�ริ
อนัุมัติ อนัุญ�ต และก�ริจัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะ
เช่นั ไม่มีก�ริกำ�หนัดัหลักเกณฑ์์ / ปริับปริุง
แนัวท�งก�ริมอบอำ�นั�จให้มีค์ว�มเหม�ะสำม
ริวมทั�งไม่มีก�ริสำอบท�นั / ตริวจสำอบติดัต�ม
ก�ริใช้อำ�นั�จภิ�ยหลังก�ริมอบอำ�นั�จ

พัริะริ�ชกฤษฎีก�ว่�ดั้วยก�ริมอบอำ�นั�จ พั.ศี. 2550 ม�ตริ� 5 อ้�งถิ่ึงในั กริมสำ่งเสำริิมก�ริปกค์ริองท้องถิ่ิ�นั, ค์้่ม่อหลักเกณฑ์์
ก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดัีขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั, 2563, หนั้� 42
35
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ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
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4.2.2 การกระจัายอำานาจัไปสำู่ภิาค์สำ่วนอ่�น
คำวรุปฏิิบัติิ
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Do’s

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

1. อ ง ค์์ ก ริ ป ก ค์ ริ อ ง สำ่ ว นั ท้ อ ง ถิ่ิ� นั
สำ่งเสำริิม/สำนัับสำนัุนั/เปิดัโอก�สำให้ปริะช�ชนั
ตัวแทนัจ�กภิ�ค์ธุริกิจเอกชนั และภิ�ค์ปริะช�
สำังค์มในัท้องถิ่ิ�นั เข้�ริ่วมในัก�ริดัำ�เนัินัง�นั
ในักิจกริริมสำ�ธ�ริณะและบริิก�ริสำ�ธ�ริณะ
ผู้่�นัก�ริเป็นัค์ณะกริริมก�ริ ค์ณะทำ�ง�นั และ
อ�สำ�สำมัค์ริปริะเภิทต่�ง ๆ

1. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� ค์ัดัเล่อก/
แต่งตั�งบุค์ค์ลที�ไม่เหม�ะสำมท�งสำังค์ม หริ่อ
มี ค์ุ ณ วุ ฒิ วั ย วุ ฒิ ไม่ เ หม�ะสำมกั บ ภิ�ริกิ จ
หริ่อเล่อกเฉพั�ะพัวกพั้องของตนัเอง

2. อ ง ค์์ ก ริ ป ก ค์ ริ อ ง สำ่ ว นั ท้ อ ง ถิ่ิ� นั
สำนัั บ สำนัุ นั /อุ ดั หนัุ นั เงิ นั งบปริะม�ณที� ใ ห้ แ ก่
หม้่ บ้ � นั/ชุ ม ชนั/กลุ่ ม องค์์ ก ริ/ภิ�ค์ริั ฐ /ภิ�ค์
ปริะช�ชนัต�มริะเบี ย บ เพั่� อตอบสำนัองต่ อ
ปัญห�และค์ว�มต้องก�ริอย่�งทั�วถิ่ึง36 ทั�งนัี�
ต้องค์ำ�นัึงถิ่ึงว่�โค์ริงก�ริที�จะให้เงินัอุดัหนัุนั
ต้ อ งเป็ นั ภิ�ริกิ จ ที� อ ย้่ ใ นัอำ� นั�จหนั้ � ที� ข อง
หนั่วยง�นั/กลุ่ม/องค์์กริที�ขอริับเงินัอุดัหนัุนั
และหนั้�ทีข� ององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� ดั้วย
ริวมทั�งพัิจ�ริณ�ถิ่ึงฐ�นัะท�งก�ริเงินัก�ริค์ลัง
ศีักยภิ�พั และปริะโยชนั์ที�ปริะช�ชนัในัเขต
พั่�นัที�จะไดั้ริับ

2. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� ข�ดัก�ริ
ติ ดั ต�มและปริะเมิ นั ผู้ลก�ริดัำ� เนัิ นั ง�นัว่ �
หนั่วยง�นัองค์์กริหริ่อกลุ่มที�เป็นัผู้้้ขอริับเงินั
อุดัหนัุนัไดั้นัำ�เงินัที�ไดั้ริับไปดัำ�เนัินัก�ริต�ม
วัตถิุ่ปริะสำงค์์ของโค์ริงก�ริหริ่อไม่ หริ่อก�ริ
ตั�งงบปริะม�ณและก�ริเบิกจ่�ยเงินัอุดัหนัุนั
โดัยไม่ค์ำ�ถิ่ึงฐ�นัะท�งก�ริก�ริเงินัและก�ริค์ลัง
ที�มีอย้่ เป็นัก�ริดัำ�เนัินัก�ริเพั่�อหวังค์ะแนันั
นัิยมท�งก�ริเม่องเพัียงอย่�งเดัียว เช่นั ก�ริ
ตั�งงบปริะม�ณและก�ริเบิกจ่�ยเงินัอุดัหนัุนั
ให้แก่กลุม่ องค์์กริ เฉพั�ะทีเ� ป็นัพัวกพั้องของตนั
หริ่อกลุม่ องค์์กริทีม� ไิ ดั้ดั�ำ เนัินัก�ริเพั่อ� ปริะโยชนั์
โดัยริวมของสำม�ชิกหริ่อปริะช�ชนัในัท้องถิ่ิ�นั

ดั้ริ�ยละเอียดัเพัิ�มเติมไดั้ที� ริะเบียบกริะทริวงมห�ดัไทยว่�ดั้วยเงินัอุดัหนัุนัขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั พั.ศี. 2559
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Case Study Do’s

องค์์การบริหารสำ่วนติำาบลไม่อนุญาติให้ผู้ปู้ ระกอบการสำร้างโรงงาน เน่อ� งจัากม่การ
รับฟัังค์วามค์ิดัเห็นจัากประชาชนจัำานวนน้อยเกินไป37

ผู้้้ปริะกอบก�ริริ�ยหนัึ�งจะดัำ�เนัินัโค์ริงก�ริสำริ้�งโริงง�นัแปริริ้ปไม้ซ�ึงอ�จมีผู้ลกริะทบต่อ
สำิ� ง แวดัล้ อ ม โดัยผู้้้ ป ริะกอบก�ริริ�ยนัั� นั ดัำ� เนัิ นั ก�ริจั ดั ให้ มี ก �ริริั บ ฟ้ั ง ค์ว�มค์ิ ดั เห็ นั จ�กปริะช�ชนัทุ ก
หม้่บ้�นัในัพั่�นัที�ตำ�บลโค์กกริะเทียม อำ�เภิอเม่อง จังหวัดัลพับุริี ต�มริะเบียบขั�นัตอนั ดั้วยพั่�นัที�ดัังกล่�ว
ค์ณะริัฐมนัตริีไดั้เห็นัชอบที�จะปริะก�ศีเป็นัพั่�นัที�อนัุริักษ์ชนับทและเกษตริกริริม ทั�งนัี�เม่�อไดั้นัำ�เสำนัอ
เริ่อ� งโริงง�นัแปริริ้ปไม้เข้�สำ้สำ่ ภิ�องค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บลโค์กกริะเทียม จึงมีมติเอกฉันัท์ไม่อนัุญ�ตให้ดั�ำ เนัินั
โค์ริงก�ริฯ ในัพั่�นัที� เนั่�องจ�กก�ริริับฟ้ังค์ว�มค์ิดัเห็นัมีสำัดัสำ่วนัที�นั้อยเกินัไปเม่�อเทียบกับจำ�นัวนัปริะช�กริ
ที�มีอย้่จริิง และแบบสำอบถิ่�มมีลักษณะเป็นัค์ำ�ถิ่�มปล�ยปิดั มีตัวเล่อกให้ตอบเพัียง “เห็นดั้วยมาก”
“เห็นดั้วย” และ “เห็นดั้วยน้อย” เท่�นัั�นั ไม่มีตัวเล่อกค์ำ�ตอบว่� “ไม่เห็นดั้วย” อันัเป็นัก�ริลิดัริอนัสำิทธิ
ของผู้้ม้ ไิ ดั้เข้�ริ่วมริับฟ้ังค์ว�มค์ิดัเห็นั ซึง� ต่อม�ศี�ลปกค์ริองสำ้งสำุดัพัิจ�ริณ�แล้วเห็นัว่� กริณีดังั กล่�วไม่ถิ่อ่ ว่�
มี ก�ริริั บ ฟ้ั งค์ว�มค์ิ ดัเห็ นัจ�กปริะช�ชนัอย่ � งริอบดั้ � นั ดัั งนัั� นั ก�ริที�สำภิ�องค์์ ก �ริบริิ ห�ริสำ่ วนัตำ�บล
โค์กกริะเทียมมีมติไม่อนัุญ�ตให้ผู้ป้ ริะกอบก�ริริ�ยนัันั� ดัำ�เนัินัโค์ริงก�ริฯ จึงเป็นัก�ริกริะทำ�ทีช� อบดั้วยกฎหม�ย
และก�ริที�นั�ยกองค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บลโค์กกริะเทียมมีหนัังสำ่อแจ้งมติก�ริไม่อนัุญ�ตดัังกล่�วไปยัง
ผู้้้ปริะกอบก�ริริ�ยนัั�นั จึงเป็นัก�ริกริะทำ�ที�ชอบดั้วยกฎหม�ยเช่นักันั
กรณ่ ศึ ก ษาดัั ง กล่ า วสำะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า องค์์ ก รปกค์รองสำ่ ว นท้ อ งถิ่ิ� น ม่ ธ รรมาภิิ บ าล
ติามหลักการม่สำว่ นร่วม โดัยค์ำานึงถิ่ึงการรับฟัังค์วามค์ิดัเห็นข้องประชาชนอย่างรอบดั้านและค์รอบค์ลุม
ทุกชุมชนและติรวจัสำอบการดัำาเนินงานไดั้

37

ค์ำ�พัิพั�กษ�ศี�ลปกค์ริองสำ้งสำุดัที� อ. 595/2559
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Case Study Do’s

กรณ่ศึกษาท่� 2 “การสำร้างสำุข้ภิาพิแบบการม่สำ่วนร่วมโดัยกองทุนหลักประกันสำุข้ภิาพิ”38
เทศีบ�ลนัค์ริภิ้เก็ต จังหวัดัภิ้เก็ต ริ่วมกับสำำ�นัักง�นัหลักปริะกันัสำุขภิ�พัแห่งช�ติจัดัตั�ง
“กองทุนหลักประกันสำุข้ภิาพิเทศบาลนค์รภิูเก็ติ” โดัยมีเป้�หม�ยให้ปริะช�ชนัมีสำ่วนัริ่วมในัก�ริดั้แล
และบริิห�ริจัดัก�ริริะบบสำุขภิ�พั และก�ริดัำ�เนัินัง�นัของกองทุนัฯ เพั่อ� ให้เกิดัค์ว�มโปริ่งใสำ ตริวจสำอบไดั้ ดัังนัี�
1. ก�ริมีสำ่วนัริ่วมในัก�ริค์ิดั/ริิเริิ�ม เปิดัโอก�สำให้ผู้้ที�เกี�ยวข้องในัทุกริะดัับ ทั�งตัวแทนัภิ�ค์ริัฐ
เอกชนั และภิ�ค์ปริะช�ชนั NGO เข้�ม�มีสำ่วนัริ่วมในัก�ริริะดัมค์ว�มค์ิดั เสำนัอข้อม้ล สำภิ�พัปัญห� ค์้นัห�
สำ�เหตุของปัญห�ในัชุมชนัหริ่อองค์์กริของตนัเอง ริวมถิ่ึงก�ริศีึกษ�ห�ข้อม้ลและวิเค์ริ�ะห์ปัญห�เพั่�อสำนัอง
ค์ว�มต้องก�ริของชุมชนั มีก�ริจัดัทำ�แผู้นัที�ท�งเดัินัยุทธศี�สำตริ์ (SRM) ซึ�งเป็นัเค์ริ่�องม่อในัก�ริกำ�หนัดั
ทิศีท�งสำ้ค์่ ว�มสำำ�เริ็จในัก�ริพััฒนั�สำุขภิ�พัปริะช�ชนั มีก�ริริะดัมค์ว�มค์ิดัเห็นัของปริะช�ชนัในัหล�ยชุมชนั
เพั่อ� จัดัทำ�แผู้นัสำุขภิ�พัชุมชนั โดัยปริะช�ชนัสำ�ม�ริถิ่กำ�หนัดักิจกริริมโค์ริงก�ริต่�ง ๆ เพั่อ� ขอริับก�ริสำนัับสำนัุนั
งบปริะม�ณจ�กกองทุนัฯ
2. ก�ริมีสำ่วนัริ่วมในัก�ริตัดัสำินัใจ มีก�ริค์ัดัเล่อกค์ณะกริริมก�ริเพั่�อบริิห�ริง�นักองทุนัฯ
3. ก�ริมี สำ่ ว นัริ่ ว มในัก�ริปฏิิ บั ติ ก �ริ สำ่ ง เสำริิ ม กริะบวนัก�ริมี สำ่ ว นัริ่ ว มต�มค์ว�มพัริ้ อ ม
ค์ว�มเหม�ะสำม และค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนั โดัยเปิดัโอก�สำให้ปริะช�ชนัเข้�ม�ขอริับงบปริะม�ณ
เพั่�อไปดัำ�เนัินัก�ริเกี�ยวกับก�ริเสำริิมสำริ้�งสำุขภิ�พั ก�ริป้องกันัโริค์ และก�ริฟ้้�นัฟ้้สำมริริถิ่ภิ�พัที�จำ�เป็นั
ต่อสำุขภิ�พั
4. ก�ริมีสำว่ นัริ่วมในัก�ริปริะเมินัผู้ล มีก�รินัิเทศีติดัต�มปริะเมินัผู้ลก�ริดัำ�เนัินัง�นักิจกริริม /
โค์ริงก�ริ ผู้่�นัค์ณะอนัุกริริมก�ริดั้�นัปริะเมินัผู้ลโค์ริงก�ริ ซึ�งมีก�ริจัดัปริะชุมทุก 3 เดั่อนั และริ�ยง�นัผู้ล
ก�ริดัำ�เนัินัง�นัให้ปริะช�ชนัทริ�บอย่�งทั�วถิ่ึง
กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิ�นม่ธรรมาภิิบาลติามหลัก
การม่สำ่วนร่วม โดัยม่กลไกในการบริหารจััดัการในรูปแบบการม่สำ่วนร่วม เริ�มติั�งแติ่กระบวนค์ิดัริเริ�ม
การติัดัสำินใจั ลงม่อปฏิิบัติิ และการติิดัติามประเมินผู้ล เพิ่�อให้งบประมาณหร่อทรัพิยากรท่�จัดัั สำรรลงไป
สำามารถิ่สำอดัค์ล้องกับกลุ่มเป้าหมายและค์วามติ้องการข้องประชาชนไดั้อย่างแท้จัริง
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Case Study Don’ts

เทศบาลดัำาเนินการร่�อทางเท้าและติัดัติ้นไม้ท่�ปลูกบนทางเท้าออก
กรณ่ศึกษาท่� 1 โดัยสำอบถิ่ามค์วามค์ิดัเห็นข้องประชาชนไม่ค์รบถิ่้วน39
เทศีบ�ลไดั้ดัำ�เนัินัก�ริสำอบถิ่�มค์ว�มค์ิดัเห็นัของปริะช�ชนัในัก�ริดัำ�เนัินัโค์ริงก�ริก่อสำริ้�ง
ปริับปริุงขย�ยผู้ิวก�ริจริ�จริเพั่อ� ทำ�เป็นัทีจ� อดัริถิ่ แต่ค์ำ�ถิ่�มในัแบบสำอบถิ่�มมีเพัียงค์ำ�ถิ่�มทีเ� กีย� วกับปัญห�
จริ�จริ ก�ริขย�ยผู้ิวก�ริจริ�จริ และก�ริเพัิม� พั่นั� ทีจ� อดัริถิ่เพั่อ� แก้ไขปัญห�จริ�จริเท่�นัันั� โดัยไม่ปริ�กฏิข้อม้ล
หริ่อมีค์ำ�ถิ่�มใดัที�ริะบุถิ่ึงก�ริจะขย�ยผู้ิวก�ริจริ�จริดั้วยก�ริริ่�อท�งเท้�ที�มีอย้่ และตัดัหริ่อย้�ยต้นัไม้ที�ปล้ก
บนัท�งเท้�ออกทั�งหมดัหริ่อบ�งสำ่วนั อันัเป็นัข้อม้ลสำ�ริะสำำ�ค์ัญของโค์ริงก�ริฯ
กริณี ดัั ง กล่ � วไม่ ถิ่่ อ ว่ � เป็ นั ก�ริสำอบถิ่�มค์ว�มค์ิ ดั เห็ นั ของปริะช�ชนัต�มโค์ริงก�ริฯ
ศี�ลปกค์ริองสำ้งสำุดัจึงมีค์ำ�พัิพั�กษ�ให้เทศีบ�ลดัำ�เนัินัก�ริจัดัให้มีท�งเท้�ต�มเดัิม ริวมทั�งปล้กต้นัไม้
บนัท�งเท้�ให้เหม�ะสำมกับสำภิ�พัก�ริใช้ปริะโยชนั์ โดัยให้แล้วเสำริ็จภิ�ยในั 180 วันั
กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถิ่ึง การบริหารงานและการปฏิิบัติิหน้าท่�ไม่สำอดัค์ล้อง
กับหลักการม่สำ่วนร่วม โดัยไม่ไดั้เปิดัโอกาสำให้ประชาชนม่สำ่วนร่วมในการติัดัสำินใจัอย่างแท้จัริง
เพิ่ยงดัำาเนินการสำอบถิ่ามไปติามข้ั�นติอน และไม่ไดั้ให้ข้้อมูลท่�เป็นสำาระสำำาค์ัญในการดัำาเนินการ
ติ่อประชาชน
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กรณ่ศึกษาท่� 2 สำภิาเทศบาลติ้องสำ่งเสำริมการติรวจัสำอบการปฏิิบัติิงานข้องเทศบาล40
สำม�ชิกสำภิ�เทศีบ�ลริ�ยหนัึ�งไดั้ทำ�หนัังสำ่อริ้องเริียนัต่อนั�ยอำ�เภิอและผู้้้ว่�ริ�ชก�ริจังหวัดั
ให้ตริวจสำอบก�ริปฏิิบัติหนั้�ที�ของสำภิ�เทศีบ�ลและนั�ยกเทศีมนัตริี และนัำ�เริ่�องที�ริ้องเริียนัไปพั้ดัจ�
ต�มสำถิ่�นัที�ต่�ง ๆ ริวมทั�งไดั้ทำ�หนัังสำ่อแถิ่ลงข่�วต่อสำ่�อมวลชนั โดัยสำภิ�เทศีบ�ลเห็นัว่�ก�ริดัำ�เนัินัก�ริ
ของสำม�ชิกสำภิ�เทศีบ�ลดัังกล่�วเป็นัค์ว�มปริะพัฤติทจี� ะนัำ�ม�ซึง� ค์ว�มเสำ่อ� มเสำียหริ่อกริะทำ�ก�ริอันัเสำ่อ� มเสำีย
ปริะโยชนั์หริ่อก่อค์ว�มไม่สำงบเริียบริ้อยแก่เทศีบ�ล จึงมีมติถิ่อดัถิ่อนัจ�กสำม�ชิกภิ�พั
ศี�ลปกค์ริองสำ้งสำุดัวินัิจฉัยว่� สำม�ชิกสำภิ�ริ�ยดัังกล่�วไดั้ก�ริกริะทำ�ต�มสำิทธิในัค์ว�มเป็นั
สำม�ชิกสำภิ�เทศีบ�ลต�มกฎหม�ยและฐ�นัะปริะช�ชนัในัท้องถิ่ิ�นั ย่อมมีสำิทธิติดัต�มและริ้องขอให้มีก�ริ
ตริวจสำอบก�ริปฏิิบัติหนั้�ที�หนั่วยง�นัของริัฐหริ่อเจ้�หนั้�ที�ของริัฐ อันัเป็นัสำิทธิที�ริับริองโดัยริัฐธริริมนั้ญ
แห่งริ�ชอ�ณ�จักริไทย ซึ�งไม่ถิ่่อว่�ก�ริกริะทำ�ดัังกล่�วเป็นัค์ว�มปริะพัฤติที�จะนัำ�ม�ซึ�งค์ว�มเสำ่�อมเสำีย
หริ่อกริะทำ�ก�ริอันัเสำ่�อมเสำียปริะโยชนั์ของสำภิ�เทศีบ�ล หริ่อก่อค์ว�มไม่สำงบเริียบริ้อยแก่เทศีบ�ล จึงมี
ค์ำ�พัิพั�กษ�เพัิกถิ่อนัมติถิ่อดัถิ่อนัสำม�ชิกสำภิ�เทศีบ�ลให้พั้นัจ�กสำม�ชิกภิ�พั
กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถิ่ึง การบริหารงานและการปฏิิบัติิหน้าท่�ไม่สำอดัค์ล้อง
กับหลักการม่สำ่วนร่วม โดัยไม่เปิดัโอกาสำให้สำมาชิกสำภิาท้องถิ่ิ�นและประชาชน เข้้ามาม่สำ่วนร่วมในการ
ติรวจัสำอบการปฏิิบัติิงานข้ององค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิ�น
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หลักคำว�มรุับผู้ิดชอบ Accountability

ก�ริปฏิิบัติง�นัขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัต้องมุ่งให้ก�ริทำ�ง�นัมีค์ุณภิ�พั สำริ้�งค์ว�ม
เช่�อมั�นัไว้ว�งใจ และตอบสำนัองต่อค์ว�มค์�ดัหวังของปริะช�ชนั ตลอดัจนัผู้้้มีสำ่วนัไดั้เสำียภิ�ยในัท้องถิ่ิ�นั
ห�กก�ริทำ�หนั้�ที�นัั�นัเกิดัปัญห�หริ่อข้อขัดัข้อง องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัต้องสำ�ม�ริถิ่ตอบค์ำ�ถิ่�ม
และอธิบ�ยให้ทริ�บถิ่ึงริ�ยละเอียดัเกี�ยวกับปริะเดั็นัปัญห�เหล่�นัั�นั ริวมทั�งองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั
ยังต้องมีก�ริจัดัทำ�ริะบบก�ริริ�ยง�นัค์ว�มก้�วหนั้�และผู้ลสำัมฤทธิต� �มเป้�หม�ย ตลอดัจนัริะบบก�ริบริริเท�
ปัญห�และผู้ลกริะทบที�อ�จเกิดัขึ�นั โดัยค์ำ�นัึงถิ่ึง 2 องค์์ปริะกอบย่อย ไดั้แก่ 5.1) ค์ว�มริับผู้ิดัชอบ และ
5.2) ก�ริตอบสำนัอง
องคำ์ปรุะกอบย่อย 5.1 คำว�มรุับผู้ิดชอบ

“ องค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถิ่่น� ส่ามารถิ่ตอบค์ำาถิ่ามและช่แ� จงได้เมือ� ม่ข้อ้ ส่งส่ัย รวมท้ัง� ต้องม่
การจัดวางระบบการรายงานค์วามก้าวหน้าและผู้ลส่ัมฤท้ธ่� ตามเป้าหมายท้่�กาำ หนดไว้ต่อส่าธารณะ เพื�อให้
ประชาชนตรวจส่อบ และกำาหนดให้ม่การจัดเตร่ยมระบบการแก้ไข้หรือบรรเท้าปัญหาและผู้ลกระท้บใดๆ
ท้่�อาจจะเก่ดข้ึ�นจากการดำาเน่นงานตามอำานาจหน้าท้่�ข้ององค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถิ่่�น ท้ั�งน่� อย่างน้อย
ให้พ่จารณาค์วามรับผู้่ดชอบให้ค์รอบค์ลุมใน 3 ประเด็น ได้แก่
5.1.1) การประเม่นผู้ลการปฏิ่บตั ่งานและการรายงาน
5.1.2) ระบบค์วบค์ุมภายใน ตรวจส่อบภายใน และการบร่หารค์วามเส่่�ยง
5.1.3) การจัดการเรื�องร้องเร่ยนและบรรเท้าผู้ลกระท้บ ”
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ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

5.1.1 การประเมินผู้ลการปฏิิบัติิงานและการรายงาน
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

1. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัจัดัให้มี
กลไกและกริะบวนัก�ริปริะเมินัผู้ลก�ริบริิห�ริ
และปฏิิ บั ติ ริ �ชก�ริ เพั่� อ นัำ� ผู้ลที� ไ ดั้ จ �ก
ก�ริปริะเมิ นั ม�เป็ นั เค์ริ่� อ งม่ อ ที� ช่ ว ยในัก�ริ
ว�งแผู้นับริิห�ริง�นัองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั�
โดัยพัิจ�ริณ�ปริะเมินัในัมิติต่�ง ๆ41 เช่นั
1) ผู้ลสำัมฤทธิ�ของภิ�ริกิจ
2) ค์ุณภิ�พัของบริิก�ริ
3) ค์ว�มค์ุ้มค์่�ของภิ�ริกิจ
4) ค์ว�มพัึงพัอใจของปริะช�ชนั
ต่อก�ริบริิก�ริ

1. องค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั ข�ดั
กริะบวนัก�ริสำริ้�งแริงจ้งใจและค์ว�มตริะหนััก
ที�เป็นัริ้ปธริริม เช่นั
• ก�ริฝ่ึกอบริมเพั่�อพััฒนั�ทักษะ
ในัก�ริปฏิิบตั ิหนั้�ที�
• ก�ริมอบหม�ยง�นัให้เหม�ะสำม
กับค์ว�มสำ�ม�ริถิ่
• ก�ริมีริะบบปริะเมินัที�ดัี
• ก�ริยกย่องหริ่อมอบริ�งวัลให้กับ
ผู้้้ที�สำ�ม�ริถิ่ปฏิิบัติง�นัไดั้บริริลุเป้�หม�ย
ที�กำ�หนัดั
ริวมถิ่ึง ก�ริไม่กำ�หนัดั/ปริับปริุงตัวชี�วัดั
และเป้�หม�ยในัก�ริปฏิิบัติง�นั และละเลย
ในัก�ริติดัต�มและปริะเมินัผู้ลดั้�นัต่�ง ๆ

2. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัมีก�ริ
ปริะเมินับุค์ค์ล โดัยค์ำ�นัึงถิ่ึงผู้ลก�ริปฏิิบัติง�นั
ของพันัักง�นัสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัในัตำ�แหนั่งที�ปฏิิบัติ
และปริะโยชนั์ ที� ห นั่ ว ยง�นัไดั้ ริั บ จ�กก�ริ
ปฏิิ บั ติ ง �นัของพันัั ก ง�นัสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั ผู้้้ นัั� นั
ต�มปริะก�ศีหลักเกณฑ์์ก�ริบริิห�ริง�นับุค์ค์ล
ที� กจ. กท. หริ่อ ก.อบต. กำ�หนัดั42

2. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� กำ�หนัดั
ตำ�แหนั่งในัสำ่วนัริ�ชก�ริต่�ง ๆ ต�มโค์ริงสำริ้�ง
ก�ริแบ่งสำ่วนัริ�ชก�ริไม่เหม�ะสำมกับภิ�ริกิจ
อำ�นั�จหนั้�ที�ค์ว�มริับผู้ิดัชอบ ลักษณะง�นั
และปริิ ม�ณง�นั ข�ดัก�ริเช่� อมโยงผู้ลก�ริ
ปฏิิบตั งิ �นัต�มตำ�แหนั่งหนั้�ทีค์� ว�มริับผู้ิดัชอบ
กับแริงจ้งใจหริ่อก�ริให้ค์ุณให้โทษ43 เช่นั ก�ริ
ปริะเมินัผู้ลบุค์ค์ลไม่มีก�ริพัิจ�ริณ�ต�มภิ�ริะ
ง�นัหริ่อผู้ลง�นั แต่ปริะเมินัต�มค์ว�มพัอใจ
เนั่�องจ�กเป็นับุค์ค์ลใกล้ชิดั หริ่อพัริริค์พัวก

อ้�งถิ่ึงในั กริมสำ่งเสำริิมก�ริปกค์ริองท้องถิ่ินั� , ค์้ม่ อ่ หลักเกณฑ์์ก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องทีดั� ขี ององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� , 2563, หนั้� 58-61
อ้�งถิ่ึงในั เริ่�องเดัียวกันั หนั้� 61
43
กริมสำ่งเสำริิมก�ริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั, ค์้่ม่อก�ริจัดัทำ�หริ่อปริับปริุงแผู้นัอัตริ�ก�ลัง 3 ปี ปริะจำ�ปีงบปริะม�ณ พั.ศี. 2564 - 2566 ของ
องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั (แนับท้�ยหนัังสำ่อสำำ�นัักง�นั ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.2/ว 70 ลงวันัที� 19 มิถิุ่นั�ยนั 2563), หนั้� 3
41

42
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ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

5.1.2 ระบบค์วบค์ุมภิายใน ติรวจัสำอบภิายใน และการบริหารค์วามเสำ่�ยง
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

1. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัสำ่งเสำริิม
ใ ห้ มี ก�ริ จั ดัว �งริ ะบบค์ ว บค์ุ ม ภิ � ย ใ นั
ก�ริตริวจสำอบภิ�ยในั และก�ริบริิห�ริค์ว�มเสำีย� ง
ต�มหลั ก เกณฑ์์ ข องกริะทริวงก�ริค์ลั ง
ผู้่ � นัริ้ ป แบบค์ณะกริริมก�ริเพั่� อ ทำ� หนั้ � ที�
เกีย� วกับปริะเมินัผู้ลและจัดัทำ�ริ�ยง�นัปริะเมินัผู้ล
สำ่งให้ผู้้ก�ำ กับดั้แล44 (นั�ยอำ�เภิอ/สำำ�นัักง�นั
สำ่งเสำริิมท้องถิ่ินั� จังหวัดั และผู้้ว้ �่ ริ�ชก�ริจังหวัดั)

1. อ ง ค์์ ก ริ ป ก ค์ ริ อ ง สำ่ ว นั ท้ อ ง ถิ่ิ� นั
ละเลยต่ อ ก�ริจั ดั ริะบบก�ริค์วบค์ุ ม ภิ�ยในั
ก�ริตริวจสำอบภิ�ยในั และก�ริบริิห�ริค์ว�มเสำีย� ง
และไม่มกี �รินัำ�ผู้ลจ�กก�ริวิเค์ริ�ะห์/ปริะเมินัผู้ล
ค์ว�มเสำีย� งไปใช้ในัก�ริปริับปริุงก�ริบริิห�ริง�นั
อย่�งเป็นัริ้ปธริริม

2. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัจัดัให้มี
กริะบวนัก�ริบริิห�ริจัดัก�ริเหตุก�ริณ์ทอี� �จจะ
เกิดัขึ�นัและสำ่งผู้ลกริะทบต่อหนั่วยง�นัของริัฐ
เพั่�อให้สำ�ม�ริถิ่ดัำ�เนัินัก�ริบริริลุวัตถิุ่ปริะสำงค์์
และเพัิ� ม ศีั ก ยภิ�พัและขี ดั ค์ว�มสำ�ม�ริถิ่
ให้หนั่วยง�นัของริัฐ โดัยก�ริแต่งตัง� ผู้้ริ้ บั ผู้ิดัชอบ
ดัำ�เนัินัก�ริ ดัังนัี�45
1) จัดัทำ�แผู้นัก�ริบริิห�ริจัดัก�ริค์ว�มเสำีย� ง
2) ติดัต�มปริะเมินัผู้ลก�ริบริิห�ริจัดัก�ริ
ค์ว�มเสำี�ยง
3) จัดัทำ�ริ�ยง�นัผู้ลต�มแผู้นัก�ริบริิห�ริ
ค์ว�มเสำี�ยง
4) พัิจ�ริณ�ทบทวนัแผู้นัก�ริบริิห�ริ
ค์ว�มเสำี�ยง
ทัง� นัี� ค์วริวิเค์ริ�ะห์และจัดัทำ�แผู้นับริิห�ริ
ค์ว�มเสำี�ยงภิ�ยใต้สำภิ�พัพั่�นัที� บริิบท/เง่�อนัไข
ต�มค์ว�มเสำี�ยงดั้�นัต่�ง ๆ ของตนัเอง

2. องค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั ไม่ มี
บุ ค์ ล�กริในัตำ� แหนั่ ง ง�นัตริวจสำอบภิ�ยในั
หริ่ อ ไม่ มี ก �ริมอบหม�ยให้ มี ผู้้ ป ฏิิ บั ติ ง �นั
ในัตำ�แหนั่งหนั้�ทีดั� งั กล่�วต�มค์ว�มเหม�ะสำม
ละเลยก�ริสำ่งเสำริิม/สำนัับสำนัุนัให้ผู้้ริับผู้ิดัชอบ
มี ค์ ว�มริ้้ อ ย่ � งเพัี ย งพัอต่ อ ก�ริค์วบค์ุ ม
และบริิห�ริจัดัก�ริค์ว�มเสำีย� ง มีก�ริลอกเลียนั
แผู้นัก�ริบริิห�ริจัดัก�ริค์ว�มเสำี�ยงจ�กองค์์กริ
ปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� อ่นั� จนัไม่ทริ�บค์ว�มเสำีย� ง
ดั้�นัต่�ง ๆ ที�แท้จริิงของตนัเอง

หลักเกณฑ์์กริะทริวงก�ริค์ลังว่�ดั้วยม�ตริฐ�นัและหลักเกณฑ์์ปฏิิบัติก�ริค์วบค์ุมภิ�ยในัสำำ�หริับหนั่วยง�นัของริัฐ พั.ศี. 2561 อ้�งถิ่ึงในั
กริมสำ่งเสำริิมก�ริปกค์ริองท้องถิ่ิ�นั, ค์้่ม่อหลักเกณฑ์์ก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดัีขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั, 2563, หนั้� 20-21
45
หลักเกณฑ์์กริะทริวงก�ริค์ลังว่�ดั้วยม�ตริฐ�นัและหลักเกณฑ์์ปฏิิบัติก�ริบริิห�ริจัดัก�ริค์ว�มเสำี�ยงสำำ�หริับหนั่วยง�นัของริัฐ พั.ศี. 2562
อ้�งถิ่ึงในั เริ่�องเดัียวกันั หนั้� 25
44
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ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

3. องค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั มี
ก�ริปริะเมิ นั ค์ว�มเสำี� ย งที� อ �จเกิ ดั ขึ� นั อย่ � ง
ค์ริอบค์ลุมริอบดั้�นั เช่นั
• ค์ว�มเสำี�ยงในัเริ่�องก�ริทุจริิต
• ค์ว�มเสำี�ยงในัเริ่�องก�ริบริิห�ริ
งบปริะม�ณ
• ค์ว�มเสำี�ยงในัก�ริบริิห�ริง�นับุค์ค์ล
ริวมถิ่ึง ก�ริกำ�หนัดัให้มีแผู้นั/กลไกในั
ก�ริจัดัก�ริค์ว�มเสำี�ยงเหล่�นัั�นั
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ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

3. องค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั ข�ดั
ก�ริบริิ ห �ริค์ว�มเสำี� ย ง ไม่ ใ ห้ ค์ ว�มสำนัใจ
ก�ริปริะเมิ นั ปั จ จั ย หริ่ อ เหตุ บ่ ง ชี� ที� อ �จสำ่ ง
ผู้ลกริะทบท�งลบและไม่มีก�ริกำ�หนัดัวิธีก�ริ
บริิห�ริจัดัก�ริเพั่�อลดัค์ว�มเสำี�ยงในัดั้�นัต่�ง ๆ
อย่�งเป็นัริ้ปธริริม

ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

5.1.3 การจััดัการเร่�องร้องเร่ยนและบรรเทาผู้ลกระทบ
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

1. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัมีก�ริ
อำ�นัวยค์ว�มสำะดัวกแก่ปริะช�ชนั โดัยกำ�หนัดั
ให้มหี ลักเกณฑ์์ วิธกี �ริในัก�ริจัดัก�ริเริ่อ� งริ้องเริียนั
ริ้องทุกข์หล�กหล�ยช่องท�ง มีก�ริแต่งตั�ง
ค์ณะกริริมก�ริจัดัก�ริเริ่�องริ้องเริียนัริ้องทุกข์
เพั่� อ ดัำ� เนัิ นั ก�ริต�มกริะบวนัก�ริให้ เ ป็ นั ไป
อย่�งริวดัเริ็ว และมีก�ริแจ้งผู้ลกลับไปยังผู้้ริ้ อ้ ง
เริียนัทริ�บภิ�ยในัริะยะเวล�ที�กำ�หนัดั

1. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัละเลย
เม่อ� มีผู้ไ้ ดั้ริบั ค์ว�มเดั่อดัริ้อนัหริ่อเสำียห�ย หริ่อ
ค์�ดัว่ � จะเดั่ อ ดัริ้ อ นัหริ่ อ เสำี ย ห�ยจ�กก�ริ
ปฏิิ บั ติ ง �นั ริวมถิ่ึ ง ไม่ ใ ห้ ค์ ว�มใสำ่ ใจต่ อ ก�ริ
ห�ท�งแก้ไข บริริเท�ค์ว�มเดั่อดัริ้อนัให้แก่
ผู้้้ ที� ต้ อ งก�ริริั บ ค์ว�มช่ ว ยเหล่ อ เยี ย วย�
ปลดัเปล่� อ งทุ ก ข์ ใ นัเวล�อั นั สำมค์วริ เช่ นั
กำ� หนัดัช่ อ งท�งก�ริริ้ อ งเริี ย นัที� มี ลั ก ษณะ
เข้ � ถิ่ึ ง ย�ก สำริ้ � งขั� นั ตอนัเกิ นั ค์ว�มจำ� เป็ นั
และไม่สำะดัวกต่อผู้้้ไดั้ริับค์ว�มเดั่อดัริ้อนั

2. อ ง ค์์ ก ริ ป ก ค์ ริ อ ง สำ่ ว นั ท้ อ ง ถิ่ิ� นั
มี ก �ริจั ดั ทำ� ค์้่ ม่ อ ปฏิิ บั ติ ง �นัเกี� ย วกั บ ก�ริ
ริับเริ่�องริ้องเริียนั ริ้องทุกข์เพั่�อใช้เป็นัแนัวท�ง
ปฏิิ บั ติ ใ ห้ มี ป ริะสำิ ท ธิ ภิ �พั เป็ นั ม�ตริฐ�นั
เดัี ย วกั นั และมี ก �ริจั ดั ทำ� ฐ�นัข้ อ ม้ ล เริ่� อ ง
ริ้องเริียนั เพั่�อนัำ�ม�ใช้ในัก�ริวิเค์ริ�ะห์และ
กำ�หนัดัแนัวท�งในัก�ริป้องกันั และแก้ไขไม่ให้
เกิดัปัญห�ในัลักษณะเดัิมขึ�นัอีก

2. องค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั ไม่ มี
ก�ริเผู้ยแพัริ่ ป ริะช�สำั ม พัั นั ธ์ ถิ่ึ ง ช่ อ งท�ง
กริะบวนัก�ริ และริะยะเวล�ดัำ�เนัินัก�ริในั
ก�ริริ้องเริียนั ริ้องทุกข์ ให้ปริะช�ชนัทริ�บ
ผู้่�นัช่องท�งต่�ง ๆ เช่นั ค์้่ม่อฉบับปริะช�ชนั
แผู้่นัพัับ แผู้นัผู้ังแสำดัง ณ จุดับริิก�ริ
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องคำ์ปรุะกอบย่อย 5.2 ก�รุติอบสนำอง

“องค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถิ่่�นต้องส่ามารถิ่ให้บร่การได้อย่างม่ค์ุณภาพ ส่ามารถิ่ดำาเน่นการ
แล้วเส่ร็จภายในกรอบระยะเวลาท้่ก� ำาหนด ส่ร้างค์วามเชือ� มัน� ไว้วางใจ รวมถิ่ึงตอบส่นองตามค์วามค์าดหวัง /
ค์วามต้องการข้องประชาชนผู้้ร้ บั บร่การ และผู้้ม้ ส่่ ว่ นได้ส่ว่ นเส่่ยท้่ม� ค์่ วามหลากหลายและม่ค์วามแตกต่างกัน
ได้อย่างเหมาะส่ม”
ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

5.2.1 การบริการอย่างม่ค์ุณภิาพิ
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

1. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัมีก�ริ
ปริับปริุงและยกริะดัับค์ุณภิ�พัก�ริให้บริิก�ริ
ในัริ้ปแบบที�หล�กหล�ย เพั่�อตอบสำนัองต่ อ
ค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนัไดั้อย่�งสำะดัวก
และริวดัเริ็ ว โดัยก�รินัำ� ข้ อ ม้ ล และริะบบ
สำ�ริสำนัเทศีม�ปริะยุ ก ต์ ใช้ ใ นัก�ริให้ บ ริิ ก �ริ
อย่ � งมี ค์ุ ณ ภิ�พั เช่ นั ก�ริจองค์ิ ว ออนัไลนั์
จุดับริิก�ริแบบเบ็ดัเสำริ็จ (One Stop Service)
ก�ริชำ�ริะภิ�ษีผู้่�นัริะบบอินัเทอริ์เนั็ต ก�ริจัดั
ให้ มี บ ริิ ก �ริเชิ ง ริุ ก ในัริ้ ป แบบก�ริให้ บ ริิ ก �ริ
เค์ล่�อนัที�ลงไปในัริะดัับชุมชนั

1. องค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั ให้
บริิ ก �ริต�มริ้ ป แบบเดัิ ม ที� มี ค์ ว�มล่ � ช้ �
ใช้ เ อกสำ�ริจำ� นัวนัม�ก มี ริ ะยะเวล�ในัก�ริ
พัิจ�ริณ�นั�นั เพัริ�ะต้องผู้่�นัหล�ยขั�นัตอนั
ข�ดัก�ริปริับปริุงทบทวนัพััฒนั�ค์ุณภิ�พั ในัก�ริ
ให้บริิก�ริต�มค์ว�มค์�ดัหวังของปริะช�ชนั
ที�ต้องก�ริบริิก�ริที�สำะดัวก ริวดัเริ็ว

2. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัมีก�ริ
ติ ดั ต�มและปริะเมิ นั ผู้ลก�ริให้ บ ริิ ก �ริ
อย่�งเป็นัริะบบ เช่นั จัดัให้มีก�ริปริะเมินัผู้ล
ค์ว�มพัึ ง พัอใจของปริะช�ชนัผู้้้ ริั บ บริิ ก �ริ
ณ จุดัให้บริิก�ริในัริ้ปแบบที�ง่�ยและสำะดัวก
ริวมทั�งมีก�ริปริะมวลผู้ล สำริุปและวิเค์ริ�ะห์
ผู้ลก�ริปริะเมิ นั ค์ว�มพัึ ง พัอใจเสำนัอต่ อ
ผู้้้ บ ริิ ห �ริองค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั
เป็ นัริ�ยเดั่ อ นั หริ่ อริ�ยไตริม�สำ พัริ้ อมทั� ง
เผู้ยแพัริ่ให้บุค์ล�กริภิ�ยในัองค์์กริปกค์ริอง
สำ่วนัท้องถิ่ิ�นัให้ริับทริ�บ เพั่�อนัำ�ไปปริับปริุง
และพััฒนั�ค์ุณภิ�พัก�ริให้บริิก�ริ

2. องค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั ข�ดั
ก�ริพัั ฒ นั�ศีั ก ยภิ�พัและสำ่ ง เสำริิ ม ให้ มี
ก�ริแลกเปลี�ยนัเริียนัริ้้ริะหว่�งผู้้้ปฏิิบัติง�นั
เพั่� อ นัำ� ปั ญ ห� อุ ป สำริริค์ และข้ อ ค์ิ ดั เห็ นั
ของปริะช�ชนัม�ปริะกอบก�ริพัิ จ �ริณ�
ปริั บ ปริุ ง ค์ุ ณ ภิ�พัก�ริบริิ ก �ริให้ ทั นั ต่ อ
ก�ริเปลี�ยนัแปลง

64 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิ�น

ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

5.2.2 การติอบสำนองติ่อปัญหาและค์วามติ้องการข้องประชาชน
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� มีก�ริพััฒนั�
ค์ิดัค์้นั หริ่อ นัำ�นัวัตกริริมในัก�ริให้บริิก�ริม�ใช้
เพั่อ� จัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะต่�ง ๆ สำ�ม�ริถิ่ตอบสำนัอง
ปัญห� ค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนัไดั้อย่�ง
สำะดัวก ริวดัเริ็ว ทัว� ถิ่ึง และเป็นัธริริม และในักริณี
ทีเ� กิดัข้อขัดัข้องในัก�ริดัำ�เนัินัง�นั องค์์กริปกค์ริอง
สำ่วนัท้องถิ่ิ�นัต้องสำ�ม�ริถิ่อธิบ�ยเหตุผู้ลหริ่อ
ตอบข้อสำงสำัยของปริะช�ชนัไดั้

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

องค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั ข�ดัก�ริ
ปล้ ก ฝ่ั ง แนัวค์ิ ดั ทั ศี นัค์ติ ใ ห้ กั บ บุ ค์ ล�กริ
ในัก�ริเป็นัผู้้้ให้บริิก�ริที�ดัี ละเลยก�ริพััฒนั�
องค์์ค์ว�มริ้สำ้ มัยใหม่ เพั่อ� ยกริะดัับริ้ปแบบหริ่อ
วิธีก�ริให้บริิก�ริ
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Case Study
Do’s & Don’ts
คำว�มรุับผู้ิดชอบ

หลักคำว�มรุับผู้ิดชอบ

กรุณ่ศึึกษ�ท่�คำวรุปฏิิบัติิ

Case Study Do’s

กรณ่ศึกษาท่� 1 การจััดัการปัญหาเร่อ� งร้องเร่ยนและบรรเทาผู้ลกระทบติ่อค์ุณภิาพิช่วติิ ข้องประชาชน46
พั่�นัที�ตำ�บลค์ลองกิ�วมีทำ�เลที�เหม�ะสำมในัก�ริจัดัตั�งเป็นัแหล่งอุตสำ�หกริริมและก�ริพั�ณิชย์
ปริะกอบกับทีดั� นัิ มีริ�ค์�ถิ่้กและอย้ไ่ ม่ห�่ งจ�กแหล่งอุตสำ�หกริริมในัเขตพั่นั� ทีอ� �ำ เภิอศีริีริ�ช� จึงมีผู้ป้ ริะกอบก�ริ
จำ�นัวนัม�กที�เข้�ข่�ยปริะกอบธุริกิจลักษณะที�สำ่งผู้ลอันัตริ�ยต่อสำุขภิ�พัปริะสำงค์์เข้�ม�จัดัตั�งโริงง�นั
องค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บลค์ลองกิ�ว อำ�เภิอบ้�นับึง จังหวัดัชลบุริี ให้ค์ว�มสำำ�ค์ัญในัก�ริ
เฝ่้�ริะวัง ป้องกันั และดั้แลริักษ�ทริัพัย�กริธริริมช�ติและสำิ�งแวดัล้อมในัตำ�บลให้ค์งสำภิ�พัอย้่ไดั้โดัยไม่มี
ผู้ลกริะทบต่อสำิ�งแวดัล้อม ริวมทั�งก�ริอย้่ริ่วมกันัไดั้อย่�งริ�บริ่�นัริะหว่�งค์นัในัชุมชนัและสำถิ่�นัปริะกอบก�ริ
จึงไดั้จัดัทำ�ปริะช�ค์มและไดั้ข้อสำริุปเป็นัหลักเกณฑ์์เพั่�อกำ�หนัดัทิศีท�งริ่วมกันัริะหว่�งผู้้้ปริะกอบก�ริ
กับค์นัในัชุมชนั ภิ�ยใต้หลัก “การเฝ่้าระวังป้องกันไว้ดัก่ ว่า การติามแก้ไข้ปัญหาภิายหลัง” โดัยเม่อ� มีกริณี
ปัญห�เริ่�องริ้องเริียนัเกิดัขึ�นัก็จะใช้กลไกภิ�ยใต้บันัทึกข้อตกลงค์ว�มริ่วมม่อดั้�นัอนัุริักษ์ ฟ้้�นัฟ้้ และริักษ�
ทริัพัย�กริธริริมช�ติและสำิ�งแวดัล้อมริะหว่�งภิ�ค์ปริะช�ชนั ภิ�ค์ริ�ชก�ริ ซึ�งเป็นัพัันัธสำัญญ�ริ่วมกันัในัก�ริ
ว�งแผู้นัป้องกันัปัญห�สำิง� แวดัล้อมล่วงหนั้� ริวมทัง� กำ�หนัดัเง่อ� นัไข ขันั� ตอนั และริะยะเวล�ในัก�ริติดัต�มผู้ล
ก�ริแก้ไขปัญห�ของโริงง�นัในัพั่นั� ที� จนักริะทัง� สำ�ม�ริถิ่แก้ไขปัญห�ดั้�นัฝุ่นั่ ละออง เสำียง และแริงสำันั� สำะเท่อนั
จ�กเค์ริ่อ� งจักริ จนัเป็นัทีพั� อใจของปริะช�ชนัและชุมชนั ทำ�ให้สำภิ�พัวิถิ่ชี วี ติ ของปริะช�ชนัในัตำ�บลอย้่อย่�ง
ปกติสำุขท่�มกล�งก�ริพััฒนั�ท�งสำังค์ม เศีริษฐกิจ และอุตสำ�หกริริม
กรณ่ศกึ ษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิน� ม่ธรรมาภิิบาลติามหลัก
ค์วามรับผู้ิดัชอบ ค์ำานึงถิ่ึงการจััดัการแก้ไข้ปัญหาและบรรเทาผู้ลกระทบติ่อปัญหาให้ประชาชนในพิ่น� ท่�

46

สำถิ่�บันัพัริะปกเกล้� (2558). ริ�งวัลพัริะปกเกล้�’58, หนั้� 66 – 69.
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Case Study Do’s

กรณ่ศึกษาท่� 2 ศูนย์บริการเป็นเลิศเทศบาลเม่องแม่เห่ยะ47
ที�ปริะชุมปริะจำ�เดั่อนัของภิ�ค์ีเค์ริ่อข่�ยเทศีบ�ลเม่องแม่เหียะ ไดั้สำะท้อนัปัญห�เกี�ยวกับ
ค์ว�มไม่สำะดัวกในัก�ริริ้องเริียนัริ้องทุกข์ว่�มีก�ริตอบสำนัองต่อข้อริ้องเริียนัล่�ช้� และไม่สำ�ม�ริถิ่ติดัต�ม
ผู้ลก�ริริ้องเริียนัริ้องทุกข์ไดั้
เทศีบ�ลเม่องแม่เหียะ จังหวัดัเชียงใหม่ จึงจัดัตั�งศี้นัย์บริิก�ริจุดัเดัียวเบ็ดัเสำริ็จ (One Stop
Service) เพั่�อเป็นัศี้นัย์กล�งในัก�ริให้บริิก�ริริับเริ่�องริ้องเริียนัริ้องทุกข์จ�กก�ริจัดัให้บริิก�ริสำ�ธ�ริณะ
ทุกปริะเภิท ซึ�งปริะช�ชนัสำ�ม�ริถิ่ติดัต่อกับศี้นัย์ฯ ดัังกล่�วผู้่�นัช่องท�งต่�ง ๆ ไดั้แก่ ก�ริติดัต่อดั้วยตนัเอง
โทริศีัพัท์ เว็บไซต์เทศีบ�ล และกลุม่ ไลนั์ปริะจำ�หม้บ่ �้ นั ห�กเจ้�หนั้�ทีข� องศี้นัย์ฯ ไดั้ริบั เริ่อ� งแล้วจะดัำ�เนัินัก�ริ
สำ่งเริ่�องต่อไปยังผู้้้ริับผู้ิดัชอบโดัยตริง ขณะเดัียวกันัก็จะแจ้งเลขค์ำ�ริ้องให้ผู้้ริ้องเริียนัเพั่�อใช้ติดัต�มสำถิ่�นัะ
ว่�เริ่�องริ้องเริียนัดัังกล่�วอย้่ในัขั�นัตอนัใดัผู้่�นัท�งเว็บไซต์ นัอกจ�กปริะช�ชนัจะสำ�ม�ริถิ่ติดัต�มเริ่�อง
ริ้องเริียนัไดั้ ผู้้้บริิห�ริท้องถิ่ิ�นัในัฐ�นัะผู้้้กำ�กับดั้แลพันัักง�นัยังสำ�ม�ริถิ่ติดัต�มก�ริทำ�ง�นัเพั่�อตอบสำนัอง
ต่อข้อริ้องเริียนัไดั้เช่นัเดัียวกันั
ศี้นัย์ฯ ดัังกล่�วมีก�รินัำ�เทค์โนัโลยีม�ช่วยในัก�ริบริิห�ริจัดัก�ริเพั่�อตอบสำนัองต่อปัญห�
และค์ว�มต้องก�ริของปริะช�ชนั เกิดัก�ริติดัต่อสำองท�งริะหว่�งเทศีบ�ลกับปริะช�ชนั มีช่องท�งติดัต่อ
ทีห� ล�กหล�ย เป็นัก�ริลดัขันั� ตอนั ปริะหยัดัเวล� และงบปริะม�ณของปริะช�ชนั ขณะเดัียวกันัก�ริปฏิิบตั งิ �นั
ก็มีริะยะเวล�ลดัลง ทำ�ให้ปริะช�ชนัไดั้ริับก�ริแก้ไขปัญห�หริ่อพััฒนั�ไดั้ริวดัเริ็วทันัท่วงที เป็นัก�ริแสำดังถิ่ึง
ค์ว�มโปริ่งใสำหริ่อก�ริเปิดัเผู้ยในัก�ริทำ�ง�นั อันัจะช่วยสำริ้�งค์ว�มไว้ว�งใจต่อเทศีบ�ลต่อไป
กรณ่ศกึ ษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิน� ม่ธรรมาภิิบาลติามหลัก
ค์วามรับผู้ิดัชอบ ม่การบริหารจััดัการเพิ่�อติอบสำนองติ่อปัญหาและค์วามติ้องการข้องประชาชน

ONE STOP
SERVICE

สำถิ่�บันัพัริะปกเกล้� (2563), บันัทึกเริ่�องเดั่นัริ�งวัลพัริะปกเกล้� : “สำมริริถิ่นัะองค์์กริ” กับก�ริสำริ้�งสำริริค์์นัวัตกริริมท้องถิ่ิ�นั,
หนั้� 108
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Case Study Don’ts

กรณ่ศึกษาท่� 1 วิง� ออกกำาลังกายติกรางระบายนำ�า เทศบาลติ้องรับผู้ิดัชอบชดัใช้ค์า่ สำินไหม48
เทศีบ�ลไม่จัดัห�ตะแกริงหริ่อฝ่�ปิดัริ�งริะบ�ยนัำ��บนับ�ทวิถิ่ถิ่ี นันัหริ่อทำ�เค์ริ่�องหม�ยเต่อนั
ทำ�ให้ปริะช�ชนัพัลัดัตกริ�งริะบ�ยนัำ�� ขณะมีก�ริก่อสำริ้�งริ�งริะบ�ยนัำ��และบ�ทวิถิ่ี ซึง� เป็นัก�ริจัดัทำ�บริิก�ริ
สำ�ธ�ริณะต�มอำ�นั�จหนั้�ที�ของเทศีบ�ล ไม่สำ�ม�ริถิ่อ้�งไดั้ว่�เป็นัค์ว�มผู้ิดัของผู้้้ฟ้้องค์ดัีท�ีไม่ริะมัดัริะวัง
ให้ดัี เพัริ�ะเป็นัค์นัต่�งท้องทีแ� ละไม่ค์นัุ้ เค์ยสำถิ่�นัทีเ� กิดัเหตุ และวิง� ออกกำ�ลังก�ยบนับ�ทวิถิ่ี ซึง� ไม่ใช่สำถิ่�นัที�
ออกกำ�ลังก�ย ในัช่วงเวล�เช้�ที�มีทัศีนัวิสำัยไม่ชัดัเจนัและมีหมอกลงจัดั
ศี�ลปกค์ริองสำ้งสำุดัวินัิจฉัยว่� ต�มสำภิ�พัแวดัล้อมและริ้ปแบบก�ริก่อสำริ้�งบ�ทวิถิ่ี สำ�ม�ริถิ่
ค์�ดัก�ริณ์ไดั้ว่�อ�จเกิดัภิยันัตริ�ยต่อผู้้้สำัญจริบนับ�ทวิถิ่ีไดั้ เทศีบ�ลมีหนั้�ที�ต้องจัดัทำ�เค์ริ่�องหม�ยหริ่อ
สำัญญ�ณใดั ๆ เพั่อ� แจ้งเต่อนั หริ่อจัดัทำ�ฝ่�หริ่อตะแกริงปิดัริ�งริะบ�ยนัำ��หริ่อทำ�ริัว� กันั� เพั่อ� ป้องกันัภิยันัตริ�ย
ที�อ�จเกิดัขึ�นั ซึ�งอย้่ในัวิสำัยที�พัึงกริะทำ�ไดั้ ก�ริไม่ดัำ�เนัินัก�ริถิ่่อเป็นัก�ริละเลยต่อหนั้�ที�ในัก�ริจัดัให้มี
และบำ�ริุงริักษ�ริ�งริะบ�ยนัำ�� เม่อ� ผู้้ฟ้้ อ้ งค์ดัีวงิ� ออกกำ�ลังก�ยไปต�มบ�ทวิถิ่ถิ่ี นันัแล้วตกลงไปในัริ�งริะบ�ยนัำ��
ไดั้ริับบ�ดัเจ็บสำ�หัสำ จึงเป็นัก�ริที�เทศีบ�ลกริะทำ�ละเมิดัต่อผู้้้ฟ้้องค์ดัีอันัเกิดัจ�กก�ริละเลยต่อหนั้�ที�
ต�มที�กฎหม�ยกำ�หนัดัให้ต้องปฏิิบัติ จึงมีค์ำ�พัิพั�กษ�ให้เทศีบ�ลต้องริับผู้ิดัชดัใช้ค์่�สำินัไหมทดัแทนั
แก่ผู้้ฟ้้องค์ดัี
กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถิ่ึง การดัำาเนินงานท่�ไม่ค์าำ นึงถิ่ึงธรรมาภิิบาลติามหลัก
ค์วามรับผู้ิดัชอบ โดัยละเลยและปฏิิเสำธค์วามรับผู้ิดัชอบในการจััดัการใดั ๆ เพิ่�อบรรเทาปัญหาและ
ผู้ลกระทบท่�เกิดัข้ึ�น
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คำว�มรุับผู้ิดชอบ

กรุณ่ศึึกษ�ท่�ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Case Study Don’ts

กรณ่ศึกษาท่� 2 เทศบาลติ้องร่วมรับผู้ิดัชอบ หากสำั�งการติามกฎหมาย49
เทศีบ�ลในัฐ�นัะเจ้�ของริถิ่บริริทุกขยะ ไดั้ว่�จ้�งพันัักง�นัค์นัหนัึ�งให้ขับริถิ่บริริทุกขยะ
โดัยริะหว่�งก�ริปฏิิบัติหนั้�ที�ออกไปเก็บขยะม้ลฝ่อยไดั้เกิดัอุบัติเหตุชนัผู้้้อ่�นัถิ่ึงแก่ค์ว�มต�ยและบ�ดัเจ็บ
สำ�หัสำ
ศี�ลฎีก�วินัจิ ฉัยพัฤติก�ริณ์ว�่ ดั้�นัข้�งริถิ่บริริทุกขนัขยะมีขอ้ ค์ว�มแสำดังถิ่ึงช่อ� ของเทศีบ�ล
ซึง� มีฐ�นัะเป็นัเจ้�ของริถิ่บริริทุกขยะค์ันัเกิดัเหตุ และพันัักง�นัค์นัดัังกล่�วไดั้ขบั ริถิ่บริริทุกออกไปปฏิิบตั หิ นั้�ที�
เก็บขนัถิ่่�ยขยะต�มค์ำ�สำั�งของนั�ยกเทศีมนัตริี ขณะปฏิิบัติหนั้�ที�ไดั้ขับริถิ่ดั้วยค์ว�มปริะม�ทเป็นัเหตุให้
บุค์ค์ลทีสำ� ญ
ั จริบนัถิ่นันัถิ่ึงแก่ค์ว�มต�ย และไดั้ริบั บ�ดัเจ็บสำ�หัสำ พันัักง�นัค์นัดัังกล่�วถิ่่อว่�ไดั้ขบั ริถิ่เพั่อ� เก็บ
ขนัขยะต�มค์ำ�สำัง� นั�ยกฯ และเป็นัหนั้�ทีใ� นัภิ�ริกิจของเทศีบ�ล ดัังนัันั� เทศีบ�ลจึงต้องริ่วมริับผู้ิดักับพันัักง�นั
ในัอุบัติเหตุค์ริั�งนัี�ดั้วย ศี�ลฎีก�พัิพั�กษ�ให้เทศีบ�ลและพันัักง�นัค์นัดัังกล่�วริ่วมกันัหริ่อแทนักันัชำ�ริะ
ค์่�สำินัไหมทดัแทนัแก่บุค์ค์ลผู้้้ไดั้ริับผู้ลกริะทบทั�งหมดั
กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถิ่ึง การดัำาเนินงานท่�ไม่ค์ำานึงถิ่ึงหลักค์วามรับผู้ิดัชอบ
ข้าดัการจััดัการบรรเทาปัญหาและผู้ลกระทบท่�เกิดัข้ึ�นจัากการดัำาเนินงานติามอำานาจัหน้าท่ข้� ององค์์กร
ปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิ�น
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6

หลักคำว�มคำุ�มคำ่�

Cost-Effectiveness / Economy

ก�ริปฏิิบัติง�นัขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัต้องมีก�ริกำ�หนัดัวิสำัยทัศีนั์เชิงยุทธศี�สำตริ์
ตลอดัจนัเป้ � หม�ยและพัั นั ธกิ จ ที� มี ค์ ว�มชั ดั เจนั โดัยต้ อ งมี ลั ก ษณะที� ต อบสำนัองต่ อ ค์ว�มค์�ดัหวั ง
ของปริะช�ชนั นัอกจ�กนัีก� �ริปฏิิบตั งิ �นัต�มเป้�หม�ยและวิสำยั ทัศีนั์ดังั กล่�ว ต้องค์ำ�นัึงถิ่ึงก�ริใช้ทริัพัย�กริ
อย่�งปริะหยัดัและค์ุ้มค์่� ริวมถิ่ึงใช้ริะยะเวล�ในัก�ริดัำ�เนัินัก�ริที�ริวดัเริ็วและเหม�ะสำม โดัยค์ำ�นัึงถิ่ึง
2 องค์์ปริะกอบย่อย ไดั้แก่ 6.1) ปริะสำิทธิผู้ล และ 6.2) ปริะสำิทธิภิ�พั
องคำ์ปรุะกอบย่อย 6.1 ปรุะสิทธิผู้ล

“องค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถิ่่�นต้องม่ว่ส่ัยท้ัศน์เช่งยุท้ธศาส่ตร์ เพื�อตอบส่นองค์วามต้องการ
ข้องประชาชนและผู้้้ม่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ยทุ้กฝ่่าย ปฏิ่บตั ่หน้าท้่�ตามพันธก่จให้บรรลุวัตถิุ่ประส่งค์์ วางเป้าหมาย
การปฏิ่บตั ่งานท้่�ชัดเจนและอย้่ในระดับท้่�ตอบส่นองต่อค์วามค์าดหวังข้องประชาชน โดยส่ร้างกระบวนการ
ปฏิ่บัต่งานอย่างเป็นระบบและม่มาตรฐาน ม่การจัดการค์วามเส่่�ยงและมุ่งเน้นผู้ลการปฏิ่บัต่งานเป็นเล่ศ
รวมถิ่ึงม่การต่ดตามประเม่นผู้ลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิ่บัต่งานให้ด่ข้�ึนอย่างต่อเนื�อง ซึ่ึ�งอย่างน้อย
ต้องค์รอบค์ลุม 2 ประเด็น ได้แก่
6.1.1) การจัดท้ำาแผู้นพัฒนาท้้องถิ่่�น
6.1.2) แนวท้างการปฏิ่บัต่งานท้่�ท้ำาให้บรรลุเป้าหมาย”
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6.1.1 การจััดัทำาแผู้นพิัฒินาท้องถิ่ิ�น
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

อ ง ค์์ ก ริ ป ก ค์ ริ อ ง สำ่ ว นั ท้ อ ง ถิ่ิ� นั มี
กริะบวนัก�ริจั ดั ทำ� แผู้นัพัั ฒ นั�ท้ อ งถิ่ิ� นั ที� มี
ก�ริวิ เ ค์ริ�ะห์ แ ละกำ� หนัดัเป้ � หม�ยในัก�ริ
ดัำ�เนัินัง�นัอย่�งริอบดั้�นั ต�มค์ว�มจำ�เป็นั
และผู้ลปริะโยชนั์ที�ปริะช�ชนัจะไดั้ริับ และให้
ค์ว�มสำำ�ค์ัญกับก�ริปริะสำ�นัแผู้นัในัแต่ละริะดัับ
เพั่�อก�ริจัดัทำ�แผู้นัในัพั่�นัที�มีค์ว�มสำอดัค์ล้อง
และ ไม่ซ��ำ ซ้อนักันั สำ�ม�ริถิ่นัำ�โค์ริงก�ริ/กิจกริริม
ที� เ กิ นั ศีั ก ยภิ�พัปริะสำ�นัเข้ � สำ้่ แ ผู้นัพัั ฒ นั�
ในัริะดัั บ สำ้งขึ� นัไปไดั้ ต�มริะเบี ย บกริะทริวง
มห�ดัไทยว่�ดั้วยก�ริจัดัทำ�แผู้นัและปริะสำ�นั
แผู้นัพัั ฒ นั�พั่� นั ที� ใ นัริะดัั บ อำ� เภิอและตำ� บล
พั.ศี. 256250

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

องค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั ข�ดัก�ริ
กำ�หนัดัวิสำัยทัศีนั์เชิงยุทธศี�สำตริ์ที�เหม�ะสำม
กั บ สำภิ�พัท�งเศีริษฐกิ จ และสำั ง ค์มของตนั
หริ่อค์ัดัลอกวิสำัยทัศีนั์ดัังกล่�วม�จ�กองค์์กริ
ปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� อ่นั� และไม่มกี �ริบ้ริณ�ก�ริ
และปริะสำ�นัแผู้นัพััฒนั�ปริะเภิทต่�ง ๆ ในั
ริะดัับพั่�นัที� ละเลยก�ริทบทวนัหริ่อปริับปริุง
โค์ริงก�ริ/กิ จ กริริมที� เ กิ นั ศีั ก ยภิ�พัให้ เ กิ ดั
ก�ริเช่� อ มโยงกั นั ริะหว่ � งพั่� นั ที� ข ององค์์ ก ริ
ปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัตั�งแต่ 2 แห่งขึ�นัไป หริ่อ
หนั่วยง�นัอ่�นั ๆ ต่�งค์นัต่�งทำ�จนัเกิดัค์ว�ม
ซำ��ซ้อนั สำิ�นัเปล่องงบปริะม�ณ

อ้�งถิ่ึงในั กริมสำ่งเสำริิมก�ริปกค์ริองท้องถิ่ิ�นั, ค์้่ม่อหลักเกณฑ์์ก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดัีขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั, 2563,
หนั้� 31-34
50

สำำ�นัักพััฒนั�และสำ่งเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล 71

ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

6.1.2 แนวทางการปฏิิบัติิงานท่�ทำาให้บรรลุเป้าหมาย
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

1. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัมีก�ริ
บริิห�ริจัดัก�ริโค์ริงก�ริ/กิจกริริมไดั้บริริลุผู้ล
สำั ม ฤทธิ� ต �มแผู้นัพัั ฒ นั�ท้ อ งถิ่ิ� นั สำ�ม�ริถิ่
อธิบ�ยผู้ลลัพัธ์ที�เป็นัปริะโยชนั์ต่อปริะช�ชนั
ในัเชิงเศีริษฐกิจ สำังค์ม วัฒนัธริริม และอ่นั� ๆ

1. องค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั ไม่ มี
ก�ริกำ�หนัดัตัวชี�วัดัก�ริปฏิิบัติง�นัโค์ริงก�ริ/
กิจกริริมเพั่�อบริริลุต�มเป้�หม�ยให้ชัดัเจนั
และเหม�ะสำมต�มม�ตริฐ�นัก�ริบริิห�ริหริ่อ
ก�ริจัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะขององค์์กริปกค์ริอง
สำ่วนัท้องถิ่ินั� 51 ทีก� ริมสำ่งเสำริิมก�ริปกค์ริองท้องถิ่ินั�
กำ�หนัดัไว้เพั่�อนัำ�ไปใช้เป็นัแนัวท�งปฏิิบตั ิ

2. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัมีก�ริ
ติดัต�มปริะเมินัผู้ลก�ริดัำ�เนัินัง�นัต�มภิ�ริกิจ
อย่�งต่อเนั่�อง และนัำ�ม�เป็นัแนัวท�งในัก�ริ
ปริับปริุงก�ริปฏิิบตั ิง�นัให้ดัียิ�งขึ�นั

2. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� ข�ดัก�ริ
จั ดั ก�ริสำ�ริสำนัเทศี เพั่� อ สำนัั บ สำนัุ นั ข้ อ ม้ ล
ที�จำ�เป็นัต้องใช้ในัก�ริบริิห�ริ เช่นั
• ริะบบสำ�ริสำนัเทศีดั้�นัก�ริจัดัก�ริ
ขยะม้ลฝ่อย52
• ริะบบบัญชีค์อมพัิวเตอริ์ขององค์์กริ
ปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� (e-LAAS)53 เพั่�อจัดัก�ริ
ดั้�นัก�ริเงินั ก�ริบัญชี ก�ริค์ลัง และก�ริจัดั
เก็บภิ�ษีปริะเภิทต่�ง ๆ
ริวมถิ่ึงไม่มกี �ริกำ�หนัดัแผู้นัง�นั ทิศีท�ง
เป้�หม�ยในัก�ริบริิห�ริทริัพัย�กริที�ชัดัเจนั

ม�ตริฐ�นัก�ริบริิห�ริหริ่อก�ริจัดับริิห�ริสำ�ธ�ริณะขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั มีจำ�นัวนั 48 ม�ตริฐ�นั จำ�แนักเป็นั 6 กลุ่ม ไดั้แก่
(1) กลุ่มโค์ริงสำริ้�งพั่�นัฐ�นั จำ�นัวนั 11 ม�ตริฐ�นั (2) กลุ่มอ�ชีพัและริ�ยไดั้ จำ�นัวนั 4 ม�ตริฐ�นั (3) กลุ่มก�ริศีึกษ�ศีิลปวัฒนัธริริม
จำ�นัวนั 5 ม�ตริฐ�นั และ (4) กลุ่มสำังค์มและสำวัสำดัิก�ริ จำ�นัวนั 6 ม�ตริฐ�นั (5) กลุ่มสำิ�งแวดัล้อมและสำ�ธ�ริณะสำุข จำ�นัวนั 13 ม�ตริฐ�นั
(6) กลุม่ ค์ว�มมันั� ค์งปลอดัภิัย จำ�นัวนั 9 ม�ตริฐ�นั, สำ�ม�ริถิ่เข้�ถิ่ึงและดั้ริ�ยละเอียดัไดั้ทเี� ว็บไซต์กริมสำ่งเสำริิมก�ริปกค์ริองท้องถิ่ินั� : http://
www.dla.go.th/work/e_book/eb1/eb1.htm
52
สำ�ม�ริถิ่ดั้ริ�ยละเอียดัไดั้ที� กองสำิ�งแวดัล้อมท้องถิ่ิ�นั, กริมสำ่งเสำริิมก�ริปกค์ริองท้องถิ่ิ�นั, ค์้่ม่อสำำ�หริับผู้้้ใช้ง�นัริะบบสำ�ริสำนัเทศีดั้�นั
ก�ริจัดัก�ริขยะม้ลฝ่อยขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั, เข้�ถิ่ึงริะบบไดั้ที� http://waste.dla.go.th/
53
สำ�ม�ริถิ่ดั้ริ�ยละเอียดัไดั้ที� http://www.laas.go.th/ และ http://km.laas.go.th/laaskm2020/index.php
51
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องคำ์ปรุะกอบย่อย 6.2 ปรุะสิทธิภ�พ

“องค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถิ่่�นต้องใช้ท้รัพยากรอย่างประหยัด เก่ดผู้ล่ตภาพ ท้่�ค์ุ้มค์่าต่อการลงทุ้น
และบังเก่ดประโยชน์ส่้งสุ่ดต่อส่่วนรวม ท้ั�งน่� ต้องม่การลดข้ั�นตอน และระยะเวลาในการปฏิ่บัต่งาน
เพื�ออำานวยค์วามส่ะดวกและลดภาระค์่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเล่กภารก่จท้่�ล้าส่มัยและไม่ม่ค์วามจำาเป็น
โดยอย่างน้อยต้องดำาเน่นการให้ค์รอบค์ลุม 3 ประเด็น ได้แก่ 6.2.1) ค์วามประหยัด 6.2.2) ค์วามรวดเร็ว
และ 6.2.3) มาตรฐานและการพัฒนาค์ุณภาพการให้บร่การ”
ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

6.2.1 ค์วามประหยัดั
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

1. องค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั นัำ�
ริะบบบริิ ห �ริจั ดั ก�ริสำมั ย ใหม่ ม �ใช้ โดัยมี
ก�ริปริะยุ ก ต์ ใช้ เ ทค์โนัโลยี สำ �ริสำนัเทศีหริ่ อ
โทริค์มนั�ค์มต�มค์ว�มเหม�ะสำมและกำ�ลัง
งบปริะม�ณในัก�ริปฏิิบตั หิ นั้�ทีแ� ละขับเค์ล่อ� นั
ภิ�ริกิ จ ต่ � ง ๆ เพั่� อ ช่ ว ยลดัขั� นั ตอนั เพัิ� ม
ปริะสำิทธิภิ�พั ปริะหยัดัค์่�ใช้จ่�ย ลดัต้นัทุนั
ค์่�ใช้จ�่ ยในัก�ริดัำ�เนัินัง�นั โดัยไม่เกิดัผู้ลเสำียห�ย
แก่ภิ�ริกิจ54

1. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัมีก�ริ
จั ดั ตั� ง /ค์ำ� นัวณงบปริะม�ณในัก�ริดัำ� เนัิ นั
โค์ริงก�ริ/กิจกริริมในัวงเงินัปริะม�ณที�สำ้งกว่�
ที�ค์วริจะเป็นั ไม่ค์ุ้มค์่� ละเลยก�ริตริวจสำอบ
ต้นัทุนัในัก�ริปฏิิบตั งิ �นัและก�ริดัำ�เนัินัโค์ริงก�ริ
ใช้งบปริะม�ณและทริัพัย�กริฟุ้่มเฟ้้อย

2. กริณีภิ�ริกิจขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนั
ท้องถิ่ิ�นัใดัมีค์ว�มเกี�ยวข้องหล�ยหนั่วยง�นั
หริ่อเป็นัภิ�ริกิจที�ใกล้เค์ียงหริ่อต่อเนั่�องกันั
ค์วริจั ดัให้ มีก�ริบ้ ริ ณ�ก�ริค์ว�มริ่ วมม่ อ กั นั
ริะหว่ � งองค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั หริ่ อ
หนั่วยง�นัอ่นั� ๆ ต�มแนัวท�งทีค์� ณะกริริมก�ริ
ก�ริกริะจ�ยอำ� นั�จให้ แ ก่ อ งค์์ ก ริปกค์ริอง
สำ่วนัท้องถิ่ิ�นัไดั้ปริะก�ศีไว้55

2. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัไม่ค์ำ�นัึง
ถิ่ึงลำ�ดัับค์ว�มสำำ�ค์ัญและค์ว�มจำ�เป็นัเริ่งดั่วนั
ข�ดัก�ริว�งแผู้นัที� ดัี ละเลยก�ริปริะสำ�นั
ค์ว�มริ่ ว มม่ อ กั บ ภิ�ค์สำ่ ว นัอ่� นั ๆ เพั่� อ ให้
ก�ริดัำ�เนัินัก�ริบริริลุผู้ลต�มภิ�ริกิจ เกิดัค์ว�ม
ค์ุ้มค์่�และปริะหยัดั

อ้�งถิ่ึงในั กริมสำ่งเสำริิมก�ริปกค์ริองท้องถิ่ิ�นั, ค์้่ม่อหลักเกณฑ์์ก�ริบริิห�ริกิจก�ริบ้�นัเม่องที�ดัีขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั, 2563,
หนั้� 43
55
อ้�งถิ่ึงในั เริ่�องเดัียวกันั, หนั้� 36
54
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ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

3. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัมีก�ริ
ปริะเมินัค์ว�มค์ุม้ ค์่�ในัเชิงภิ�ริกิจก่อนัและหลัง
ก�ริดัำ�เนัินัโค์ริงก�ริ/กิจกริริม โดัยพัิจ�ริณ�
เปริียบเทียบ จ�กปริะโยชนั์ทป�ี ริะช�ชนัจะไดั้ริบั
กั บ วงเงิ นั งบปริะม�ณที� ใ ช้ จ่ � ยไป ทั� ง นัี�
ปริะโยชนั์ที�ปริะช�ชนัจะไดั้ริับต้องริวมไปถิ่ึง
ผู้ลทั� ง ที� ค์ำ� นัวณเป็ นั ตั ว เงิ นั และไม่ สำ �ม�ริถิ่
ค์ำ�นัวณเป็นัตัวเงินัไดั้
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ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

3. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� ดัำ�เนัินัก�ริ
ต�มนัโยบ�ยฝ่่�ยก�ริเม่อง โดัยละเลยก�ริศีึกษ�
วิ เ ค์ริ�ะห์ ผู้ ลดัี ผู้ ลเสำี ย ทุ ก ดั้ � นั ไม่ ค์ำ� นัึ ง ถิ่ึ ง
ปริะโยชนั์ ห ริ่ อ ผู้ลกริะทบทั� ง ท�งตริงและ
ท�งอ้อมต่อปริะช�ชนั

ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

4. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัมีก�ริ
พัิจ�ริณ�ทบทวนั ปริับปริุง เปลีย� นัแปลงภิ�ริกิจ
ที�ไม่ค์ุ้มค์่�หริ่อไม่ตอบสำนัองต่อค์ว�มต้องก�ริ
ของปริะช�ชนัในัพั่�นัที� เพั่�อลดัภิ�ริะค์่�ใช้จ่�ย
ทั�งนัี� ต้องค์ำ�นัึงถิ่ึงสำิทธิ ค์ว�มเสำมอภิ�ค์ ค์ว�ม
เท่�เทียมกันัและก�ริแก้ปญ
ั ห�ค์ว�มเหล่อ� มลำ��
หริ่อก�ริสำริ้�งโอก�สำให้ปริะช�ชนัทุกกลุม่ ดั้วย
เช่นั ก�ริทำ�ท�งล�ดัสำำ�หริับค์นัพัิก�ริ

56

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

4. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นับริิห�ริ
จัดัก�ริทริั พัย�กริโดัยไม่ ค์�ำ นัึ งถิ่ึ งปริะโยชนั์
สำ้งสำุดัต่อผู้ลสำัมฤทธิ�ต�มภิ�ริกิจ ไม่ค์ำ�นัึงถิ่ึง
ก�ริช่วยเหล่อปริะช�ชนัต�มริะเบียบ56 ให้ก�ริ
สำนัับสำนัุนัหริ่อช่วยเหล่อในัลักษณะซำ��ซ้อนักับ
หนั่วยง�นัอ่�นั ๆ ริวมทั�งใช้งบปริะม�ณอย่�ง
ฟุ้่มเฟ้้อยในัภิ�ริกิจที�ไม่มีค์ว�มจำ�เป็นั เช่นั
• ทำ�ท�งจักริย�นับนัถิ่นันัต�มกริะแสำ
โดัยไม่สำ�ม�ริถิ่ใช้ง�นัไดั้จริิง
• แจกผู้้�ห่มกันัหนั�วซำ��ซ้อนักับ
หนั่วยง�นั/องค์์กริ/ม้ลนัิธิก�ริกุศีลอ่�นั
• จัดัซ่�อวัสำดัุค์ริุภิัณฑ์์ที�ล้�สำมัย
• จัดัทำ�และติดัตั�งป้�ยปริะช�สำัมพัันัธ์
ง�นัเดัียวกันัซำ��ซ้อนักับหนั่วยง�นัอ่�นั
• จัดัสำริ้�งอ�ค์�ริ สำถิ่�นัี และสำิ�งก่อสำริ้�ง
ทีม� ขี นั�ดัใหญ่เกินัค์ว�มจำ�เป็นั หริ่อไม่สำ�ม�ริถิ่
ใช้ปริะโยชนั์ไดั้จริิง
• ปริับปริุงภิ้มิทัศีนั์ต�มไหล่ท�ง/
เก�ะกล�งโดัยไม่สำอบถิ่�มค์ว�มต้องก�ริของ
ปริะช�ชนั

ริะเบียบกริะทริวงมห�ดัไทยว่�ดั้วยค์่�ใช้จ�่ ยเพั่�อช่วยเหล่อปริะช�ชนัต�มอำ�นั�จหนั้�ที�ขององค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นั พั.ศี. 2560
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ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

6.2.2 ค์วามรวดัเร็ว
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัมีก�รินัำ�วิธี
ก�ริบริิห�ริจัดัก�ริ/นัวัตกริริม ที�เหม�ะสำมกับ
บริิบทของท้องถิ่ินั� ม�ใช้ในัก�ริดัำ�เนัินัง�นั เพั่อ� ให้
เกิดัค์ว�มริวดัเริ็ว ในัก�ริแก้ไขปัญห� ลดัขันั� ตอนั
ริะยะเวล� และปริะหยัดัค์่�ใช้จ่�ย เช่นั
• ก�ริมีริะบบก�ริเต่อนัภิัยที�เกิดัจ�ก
ธริริมช�ติ
• ก�ริแจ้งเริ่�องริ้องเริียนั ริ้องทุกข์ และ
ตอบกลับผู้่�นัริะบบออนัไลนั์
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ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

องค์์ ก ริปกค์ริองสำ่ ว นัท้ อ งถิ่ิ� นั ไม่ มี ก �ริ
ทบทวนั ปริับปริุงกริะบวนัง�นัอย่�งสำมำ��เสำมอ
ทำ� ให้ ก �ริดัำ� เนัิ นั ง�นัเพั่� อ แก้ ไขปั ญ ห�และ
ก�ริจัดับริิก�ริสำ�ธ�ริณะเกิดัค์ว�มล่�ช้�

ติัวอย่�งข�อแนำะนำำ�ท่คำ
� วรุคำำ�นำึงในำก�รุบรุิห�รุง�นำและปฏิิบัติิหนำ��ท่�

6.2.3 มาติรฐานและการพิัฒินาค์ุณภิาพิการให้บริการ
คำวรุปฏิิบัติิ

Do’s

ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Don’ts

1. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัมีก�ริ
จัดัทำ�ค์้ม่ อ่ ม�ตริฐ�นัก�ริปฏิิบตั งิ �นั/ม�ตริฐ�นั
ก�ริให้ บ ริิ ก �ริ เพั่� อ เสำริิ ม สำริ้ � งค์ว�มเข้ � ใจ
ในัก�ริปฏิิบตั ิง�นัของบุค์ล�กริ

1. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ินั� ข�ดัก�ริ
สำ่�อสำ�ริทำ�ค์ว�มเข้�ใจให้บุค์ล�กริที�เกี�ยวข้อง
ทริ�บถิ่ึงม�ตริฐ�นัและแนัวท�งปฏิิบัติ ไม่มี
ก�ริจัดัทำ�ข้อตกลงก�ริปฏิิบัติริ�ชก�ริ ริวมถิ่ึง
ก�ริติดัต�มค์ว�มก้�วหนั้�ของก�ริดัำ�เนัินัก�ริ
อย่�งต่อเนั่�อง

2. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัจัดัทำ�
ฐ�นัข้อม้ล บันัทึกสำถิ่ิติก�ริใช้บริิก�ริ ข้อม้ล
ก�ริปริะเมินัค์ว�มพัึงพัอใจ ตลอดัจนัข้อค์ิดัเห็นั
และข้อเสำนัอแนัะของปริะช�ชนั เพั่�อนัำ�ม�
ปริั บ ปริุ ง ค์ุ ณ ภิ�พัก�ริให้ บ ริิ ก �ริปริะช�ชนั
ให้ดัียิ�งขึ�นั

2. องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัข�ดัก�ริ
เตริี ย มค์ว�มพัริ้ อ มทั� ง ในัดั้ � นัองค์์ ค์ ว�มริ้้
อัตริ�กำ�ลังทีเ� หม�ะสำม ก�ริจัดัทำ�หริ่อก�ริจัดัซ่อ�
พััสำดัุค์ริุภิณ
ั ฑ์์ เค์ริ่อ� งม่อทีท� นัั สำมัยม�ใช้สำนัับสำนัุนั
ก�ริให้บริิก�ริ ก�ริพััฒนั�ริะบบเทค์โนัโลยี
สำ�ริสำนัเทศีเพั่�อใช้ในัก�ริปริับปริุงและพััฒนั�
ค์ุณภิ�พัม�ตริฐ�นัในัก�ริดัำ�เนัินัก�ริ
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Case Study Do’s

กรณ่ศึกษาท่� 1 โค์รงการ “รู้นำ�า รู้ช่วิติ”57
จังหวัดัชัยภิ้มิ มักจะปริะสำบปัญห�นัำ��ท่วมในัฤดั้ฝ่นัและข�ดันัำ��ในัฤดั้แล้ง ซึง� แต่เดัิมเป็นัก�ริ
แก้ไขปัญห�ของหนั่วยง�นัทีริ� ับผู้ิดัชอบ และองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัอย้่ในัลักษณะชั�วค์ริ�วเฉพั�ะหนั้�
เพัียงหนั่วยง�นัเดัียว ข�ดัก�ริริับผู้ิดัชอบริ่วมกันัริะหว่�งพั่�นัที� ห�กมีนัำ��ม�กต่�งก็ผู้ลักดัันันัำ��ออกจ�กพั่�นัที�
ของตนัและช่วงนัำ��แล้งก็จะแย่งนัำ��กันัอุปโภิค์บริิโภิค์
เทศีบ�ลเม่องชัยภิ้มิ จังหวัดัชัยภิ้มิ เห็นัถิ่ึงก�ริแก้ปัญห�นัำ��ท่วมและฝ่นัแล้ง ไม่สำ�ม�ริถิ่
ดัำ�เนัินัก�ริให้เกิดัค์ว�มยั�งย่นัไดั้เพัียงลำ�พััง จึงบ้ริณ�ก�ริก�ริมีสำ่วนัริ่วมก�ริทำ�ง�นัริ่วมกันัในัลักษณะ
เช่�อมโยงกันั 3 มิติ ปริะกอบดั้วย
1) ก�ริเช่�อมโยงท�งก�ยภิ�พั โค์ริงสำริ้�งพั่�นัฐ�นัในัก�ริริะบ�ยนัำ��และกักเก็บนัำ��ตั�งแต่ต้นันัำ��
2) ก�ริเช่อ� มโยงดั้�นัอำ�นั�จหนั้�ทีข� องหนั่วยง�นัทีเ� กีย� วข้อง ไดั้แก่ กริมโยธ�ธิก�ริและผู้ังเม่อง
กริมชลปริะท�นั และองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัในัพั่�นัที�ปริะสำบปัญห� จำ�นัวนั 9 แห่ง
3) ก�ริเช่อ� มโยงดั้�นัผู้ลปริะโยชนั์ โดัยก�ริกริะจ�ยผู้ลปริะโยชนั์สำง่ ต่อและเช่อ� มโยงกันัให้แก่
ปริะช�ชนัในัพั่�นัที�ทุกสำ่วนั
ก�ริบ้ ริ ณ�ก�ริค์ว�มริ่ ว มม่ อ ดัั ง กล่ � ว ทำ� ให้ ก �ริดัำ� เนัิ นั ง�นัเป็ นั ไปในัทิ ศี ท�งเดัี ย วกั นั
เกิดัปริะสำิทธิภิ�พัสำ้งสำุดั สำอดัปริะสำ�นัสำ้่เป้�หม�ยเดัียวกันั สำ่งผู้ลให้กลุม่ เป้�หม�ยในัพั่�นัที�ค์่อ ปริะช�กริกว่�
36,973 ค์ริัวเริ่อนั มีนัำ��อุปโภิค์บริิโภิค์อย่�งเพัียงพัอ และไม่ต้องปริะสำบปัญห�นัำ��ท่วมอีกต่อไป
กรณ่ศกึ ษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิน� ม่ธรรมาภิิบาลติามหลัก
ค์วามค์ุ้มค์่า โดัยกำาหนดัวิสำัยทัศน์เชิงยุทธศาสำติร์ มุ่งเน้นท่�จัะจััดัการแก้ไข้ปัญหาซึ่ำ�าซึ่ากท่�ม่มานาน
สำามารถิ่บูรณาการทำางานร่วมกันกับหน่วยงานท่�เก่�ยวข้้องอย่างเป็นระบบ

สำำ�นัักง�นัปลัดัสำำ�นัักนั�ยกริัฐมนัตริี (2563), หนัังสำ่อที�ริะลึกในัพัิธีมอบริ�งวัลองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัที�มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดัี
ปริะจำ�ปีงบปริะม�ณ พั.ศี. 2563, หนั้� 20 - 22. ไดั้ริับริ�งวัลองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัที�มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดัี ปริะจำ�ปี 2563
ปริะเภิทโดัดัเดั่นั องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัขนั�ดัใหญ่ ริ�งวัลชมเชย
57
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กรณ่ศึกษาท่� 2 โค์รงการ “สำมาร์ท ประปา แม่ข้ร่”58
เทศีบ�ลตำ�บลแม่ขริี อำ�เภิอตะโหมดั จังหวัดัพััทลุง ถิ่่อว่�เป็นัพั่�นัที�เศีริษฐกิจสำำ�ค์ัญท�งใต้
ของจังหวัดัพััทลุง สำภิ�พัพั่�นัที�มีลักษณะชุมชนัเม่องที�มีก�ริขย�ยตัวเพัิ�มขึ�นัอย่�งต่อเนั่�อง ซึ�งก�ริยกริะดัับ
ค์ุณภิ�พัก�ริให้บริิก�ริสำ�ธ�ริณะของเทศีบ�ลจึงเป็นัสำิง� ทีม� ค์ี ว�มจำ�เป็นั โดัยเฉพั�ะอย่�งยิง� ก�ริบริิห�ริกิจก�ริ
ปริะป�ให้มีค์ุณภิ�พัต�มเกณฑ์์ม�ตริฐ�นั มีปริิม�ณเพัียงพัอและใช้ไดั้ตลอดั 24 ชั�วโมง โดัยก�รินัำ�ริะบบ
เทค์โนัโลยีม�ใช้ในัก�ริบริิห�ริกิจก�ริปริะป� ห�กมีก�ริจดัหนั่วยนัำ��จ�กม�ตริวัดันัำ�� ปริะช�ชนัผู้้้ใช้นัำ��
จะทริ�บไดั้ทันัทีว่�มีก�ริใช้นัำ��ไปจำ�นัวนัเท่�ใดัในัแต่ละเดั่อนั และผู้้้ใช้นัำ��สำ�ม�ริถิ่ไปชำ�ริะค์่�นัำ��ที�เทศีบ�ล
ไดั้ทันัที ขณะเดัียวกันัเทศีบ�ลยังสำ�ม�ริถิ่ตริวจสำอบไดั้ว่�ริะบบปริะป�ของผู้้้ใช้นั��ำ มีค์ว�มผู้ิดัปกติหริ่อ
เกิดัก�ริริัว� ไหลหริ่อไม่ และทริ�บยอดัค์่�ใช้นัำ��ในัแต่ละเดั่อนั พัริ้อมทัง� ยอดัชำ�ริะค์่�นัำ��ทีจ� ดัั เก็บไดั้ในัแต่ละวันั
นัำ�ม�เป็นัข้อม้ลปริะกอบก�ริพัิจ�ริณ�เพั่อ� ก�ริบริิห�ริกิจก�ริปริะป�ไดั้อย่�งมีปริะสำิทธิภิ�พัในัก�ริตริวจสำอบ
ข้อม้ลผู้้้ใช้นัำ��ที�ค์�้ งชำ�ริะในัแต่ละเดั่อนัไดั้อย่�งสำะดัวก
กรณ่ศกึ ษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นว่า องค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิน� ม่ธรรมาภิิบาลติามหลัก
ค์วามค์ุ้มค์่า ม่การสำร้างมาติรฐานและการพิัฒินาค์ุณภิาพิการให้บริการ เพิ่�ออำานวยค์วามสำะดัวก
ลดัข้ั�นติอนและระยะเวลาในการปฏิิบัติิงาน

สำำ�นัักง�นัปลัดัสำำ�นัักนั�ยกริัฐมนัตริี (2562), หนัังสำ่อที�ริะลึกในัพัิธีมอบริ�งวัลองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัที�มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดัี
ปริะจำ�ปีงบปริะม�ณ พั.ศี. 2562, หนั้� 120 – 122. ไดั้ริับริ�งวัลองค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัที�มีก�ริบริิห�ริจัดัก�ริที�ดัี ปริะจำ�ปี 2562
ปริะเภิททั�วไป องค์์กริปกค์ริองสำ่วนัท้องถิ่ิ�นัขนั�ดัเล็ก ริ�งวัลชมเชย
58
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กรณ่ศึกษาท่� 1 มอบหมายงานโดัยไม่ค์ำานึงถิ่ึงผู้ลสำัมฤทธิ�ข้องงาน59
โค์ริงก�ริก่อสำริ้�งถิ่นันัค์อนักริีตเสำริิมเหล็กเกิดัค์ว�มเสำียห�ยภิ�ยหลังก�ริตริวจริับ เนั่อ� งจ�ก
องค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัจังหวัดั แต่งตัง� ค์ณะเจ้�หนั้�ทีช� ดัุ หนัึง� เป็นัปริะธ�นัและกริริมก�ริตริวจก�ริจ้�งโค์ริงก�ริฯ
โดัยที�ไม่มีบุค์ค์ลผู้้้มีค์ว�มริ้้หริ่อค์ว�มชำ�นั�ญในัหลักวิช�ก�ริช่�งต�มหลักเกณฑ์์ที�กำ�หนัดั และในัช่วงเวล�
เดัียวกันัยังแต่งตัง� ค์ณะเจ้�หนั้�ทีช� ดัุ เดัิมริับผู้ิดัชอบตริวจริับง�นัหล�ยโค์ริงก�ริซ้อนักันั สำ่งผู้ลให้โค์ริงก�ริดััง
กล่�วเกิดัค์ว�มเสำียห�ย ศี�ลปกค์ริองสำ้งสำุดัวินัจิ ฉัยว่� ค์ว�มเสำียห�ยจ�กกริณีดังั กล่�ว เกิดัจ�กค์ว�มบกพัริ่อง
ของริะบบก�ริดัำ�เนัินัง�นั และเจ้�หนั้�ทีไ� ม่สำ�ม�ริถิ่ปฏิิบตั หิ นั้�ทีค์� วบค์ุมง�นัและตริวจก�ริจ้�งแต่ละโค์ริงก�ริ
ไดั้อย่�งมีปริะสำิทธิภิ�พัและปริะสำิทธิผู้ล องค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัจังหวัดัต้องริับผู้ิดัริ่วมกับค์ณะเจ้�หนั้�ที�ชุดั
ดัังกล่�วดั้วย
กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถิ่ึง การบริหารงานท่�ไม่สำอดัค์ล้องกับหลักค์วามค์ุ้มค์่า
โดัยไม่ค์ำานึงถิ่ึงค์วามรู้ค์วามสำามารถิ่และประสำบการณ์ รวมทั�งปริมาณภิารกิจัข้องบุค์ลากร สำ่งผู้ลให้
ปฏิิบัติิหน้าท่�ไม่ม่ประสำิทธิภิาพิและประสำิทธิผู้ล

59

ค์ำ�พัิพั�กษ�ศี�ลปกค์ริองสำ้งสำุดัที� อ.659/2561

80 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิ�น

คำว�มคำุ�มคำ่�

กรุณ่ศึึกษ�ท่�ไม่คำวรุปฏิิบัติิ

Case Study Don’ts

กรณ่ศึกษาท่� 2 จััดัการข้ยะไม่ไดั้มาติรฐาน ทำาให้ประชาชนเดั่อดัร้อน60
องค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บลมีภิ�ริกิจในัก�ริเก็บขยะและนัำ�ไปทิ�งในับ่อขยะ โดัยใช้วิธีก�ริ
กำ�จัดัขยะดั้วยก�ริขุดับ่อและนัำ�ขยะไปทิ�งให้เต็มแล้วจึงฝ่ังกลบ ขณะเดัียวกันับ่อที�มีขยะไม่เต็มกลับไม่มี
ก�ริดัำ�เนัินัก�ริใดั ๆ เพั่�อป้องกันักลิ�นัเหม็นั แมลงวันั และสำัตว์ต่�ง ๆ มีเพัียงก�ริถิ่มดัินัริอบบ่อเพั่�อไม่ให้นัำ��
จ�กบ่อขยะไหลออก แต่เม่�อฝ่นัตกก็จะเกิดันัำ��เนั่�เสำียไหลไปสำ้่พั่�นัที�ข้�งเค์ียง สำริ้�งค์ว�มเดั่อดัริ้อนัให้แก่
ปริะช�ชนัในัพั่�นัที�ใกล้เค์ียง ซึ�งจ�กก�ริตริวจสำอบของสำำ�นัักง�นัทริัพัย�กริธริริมช�ติและสำิ�งแวดัล้อม
พับว่�ก�ริจัดัก�ริขยะดัังกล่�วขององค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บลไม่ถิ่้กหลักสำุข�ภิิบ�ล
ศี�ลปกค์ริองสำ้ ง สำุ ดั เห็ นั ว่ � ก�ริสำริ้ � งริะบบป้ อ งกั นั นัำ�� จ�กบ่ อ ขยะที� ไ หลออกนัอกบ่ อ
ขององค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บลยังไม่มปี ริะสำิทธิภิ�พัทีดั� พัี อ มีก�ริปล่อยปละละเลยให้มขี ยะม้ลฝ่อยภิ�ยในัเขต
ริับผู้ิดัชอบของตนั ก่อให้เกิดัค์ว�มเดั่อดัริ้อนัริำ�ค์�ญแก่ปริะช�ชนัที�อย้่ใกล้เค์ียง เป็นัก�ริละเลยต่อหนั้�ที�
ต�มกฎหม�ย จึงพัิพั�กษ�ให้องค์์ก�ริบริิห�ริสำ่วนัตำ�บลดัำ�เนัินัก�ริกำ�จัดัขยะทีอ� ย้บ่ ริิเวณบ่อขยะให้แล้วเสำริ็จ
ภิ�ยในั 90 วันั และห้�มนัำ�ขยะไปทิ�งที�บ่อขยะดัังกล่�ว จนักว่�จะไดั้กำ�จัดัขยะที�มีอย้่เดัิมให้เริียบริ้อย
และกำ�หนัดัวิธีก�ริกำ�จัดัขยะที�ถิ่้กหลักสำุข�ภิิบ�ล
กรณ่ศึกษาดัังกล่าวสำะท้อนให้เห็นถิ่ึง การปฏิิบัติิหน้าท่�โดัยไม่ค์าำ นึงถิ่ึงหลักค์วามค์ุ้มค์่า
ข้าดัประสำิทธิภิาพิในการบริการสำาธารณะ จันสำ่งผู้ลให้ค์ุณภิาพิการให้บริการหร่อดัำาเนินงานไม่ไดั้
มาติรฐาน
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บรุรุณ�นำุกรุม

บรรณานุกรม
กฎหม�ยปรุะเภทติ่
กฎหมายประเภทต่าง�ๆงๆ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) พุทธศักราช 2558. (2558, 15 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 132 ตอน
ที่ 64 ก หน้า 1 – 7.
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540. (2540, 11 ตุ ล าคม). ราชกิ จ จา
นุเบกษา. เล่ม 14 ตอนที่ 55 ก หน้า 1 – 99.
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560. (2560, 6 เมษายน). ราชกิ จ จา
นุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก หน้า 1 – 90.
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560. (2560, 24
กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 24 ก หน้า 13 – 54
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560. (2560, 31 กรกฎาคม). ราชกิจจา
นุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 79 ก หน้า 1 – 12.
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารงานและการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ผ่ า นระบบดิ จิทั ล พ.ศ. 2562.
(2562, 22 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 67 ก หน้า 57 – 66.
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญ าตของทางราชการ พ.ศ.
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.
82 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำาหรับองค์์กรปกค์รองสำ่วนท้องถิ่ิ�น

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.
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2562. (2562, 27
พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 69 ก หน้า 115 – 126.
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562. สืบค้นจากเว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา :
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=415176&ext=pdf
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2562. สืบค้นจากเว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา :
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=618134&ext=pdf
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562. สืบค้น
จากเว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา :
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=618130&ext=pdf
พระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั้ น ตอนการด าเนิ น การปฏิ รู ป ประเทศ พ.ศ. 2560. (2560, 31
กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 79 ก. หน้า 13 – 23.
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559. (2559, 30 ธันวาคม). ราช
กิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอนที่ 114 ก หน้า 21 – 25.
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. 2550. (2550, 22 พฤศจิกายน). ราชกิจจา
นุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 84 ก หน้า 1 – 10.
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีก ารบริหารกิ จการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546.
(2546, 9 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 120 ตอนที่ 100 ก หน้า 1 – 16.
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562. (2562, 30 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่
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.
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ สิ บ สอง 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.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548. (2548, 17 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนพิเศษ 115 ง หน้า
46 – 57.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559. (2559, 28 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอน
พิเศษ 218 ง หน้า 3 – 7.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(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.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ของ
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.
ระเบี ย บว่ าด้ ว ยการรั ก ษาความลั บ ของทางราชการ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2561. (2561, 26
มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนพิเศษ 148 ง หน้า 1 – 3.
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.
2544. (2544, 22 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 118 ตอนพิเศษ 104 ง หน้า 6 –
11.
ระเบี ย บส านัก นายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการรั บฟั งความคิดเห็น ของประชาชน พ.ศ. 2548.
(2548, 27 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนพิเศษ 55 ง หน้า 25 – 29.
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. 2542. (2542, 10 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนที่ 63 ง หน้า 24
– 31.
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