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บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
(Executive Summary)

สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ (สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.) มีีภารกิจิ หนึ่่�ง
ที่่�สำำ�คััญไม่่น้้อยกว่่าการปราบปรามการทุุจริิต และการตรวจสอบทรััพย์์สินิ นั่่�นคืือภารกิิจที่่�จะต้้องดำำ�เนิินการ
เพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิต และส่่งเสริิมธรรมาภิิบาลให้้กัับหน่่วยงานภาครััฐ โดยให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนา
องค์์ความรู้้แ� ละนวััตกรรมเรื่่อ� งธรรมาภิิบาลให้้เท่่าทันต่
ั อ่ สถานการณ์์เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้เกิิดการยกระดัับธรรมาภิิบาล
แก่่หน่่วยงานภาครััฐ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ภาคเอกชน และนิิติบุิ คค
ุ ลอื่่น� ๆ อัันจะส่่งผลให้้เกิิดการยกระดัับ
ดััชนีีการรัับรู้้ก� ารทุุจริิต (Corruption Perceptions Index : CPI) จึึงจััดตั้้ง� สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
เพื่่�อรัับผิิดชอบในภารกิิจดัังกล่่าว
สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาลได้้ให้้ความสำำ�คััญในการส่่งเสริิมธรรมาภิิบาลองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น โดยได้้ดำำ�เนิินการศึึกษา ทบทวน วิิเคราะห์์หลัักธรรมาภิิบาลจากเอกสารทางวิิชาการ กฎหมาย
และระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่าง ๆ และได้้ข้้อแนะนำำ�จากคณะอนุุกรรมการ ป.ป.ช. ด้้านพััฒนาและส่่งเสริิม
ธรรมาภิิบาลองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น จนกระทั่่�งมีีการกำำ�หนดคำำ�นิิยามธรรมาภิิบาลที่่�เป็็นคำำ�จำำ�กััดความ
ในลัักษณะเฉพาะสอดคล้้องกัับอำำ�นาจหน้้าที่่�และบริิบทขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น รวมทั้้�งสามารถ
สรุุปประเด็็นแนวทางในการดำำ�เนิินการเพื่่อ� พััฒนาและจััดทำำ�เป็็นองค์์ความรู้้�ภายใต้้ชื่อ่� “แนวทางการยกระดัับ
ธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่� ” ในรููปแบบคู่่�มืือที่่�หวัังว่่าจะช่่วยให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่�
ใช้้เป็็นแนวทางในการยึึดถืือปฏิิบััติิตามหรืือศึึกษาเพื่่�อเป็็นอุุทาหรณ์์ในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�
และสามารถนำำ�ไปพััฒนาต่่อยอดในการปรัับระบบการบริิหารจััดการภายใน การจััดกิิจกรรมสาธารณะ และ
การบริิการสาธารณะให้้สามารถยกระดัับธรรมาภิิบาลได้้ดียิ่่ี ง� ขึ้้น� และยิ่่ง� ไปกว่่านั้้น� หากนำำ�ข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรปฏิิบัติั ิ
ไปยึึดถืือปฏิิบััติิอย่่างจริิงจัังเป็็นรููปธรรม ย่่อมจะส่่งผลต่่อคะแนนการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ได้้ด้้วย
การจััดทำำ� “แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่� ” เล่่มนี้้� ดำำ�เนิินการ
ผ่่านกลไกของ “คณะทำำ�งานศึึกษาแนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น” ที่่�เป็็น
องค์์คณะหลัักในการศึึกษารวบรวม วิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม อำำ�นาจหน้้าที่่� ภารกิิจ รายละเอีียดงานขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่น่� เพื่่อ� สัังเคราะห์์ให้้มีคี วามสอดคล้้องกัับหลัักธรรมาภิิบาลของการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี
ตามมติิคณะรััฐมนตรีีเมื่่�อวัันที่่� 24 เมษายน 2555 และพระราชกฤษฎีีกาว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการบริิหาร
กิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี พ.ศ. 2546 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม จนกระทั่่�งได้้ข้อ้ สรุุปในลัักษณะเป็็นคำำ�นิิยาม องค์์ประกอบ
ประเด็็นและแนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� โดยผ่่านความเห็็นชอบจาก
“คณะอนุุกรรมการ ป.ป.ช. ด้้านพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาลองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น” ที่่�ได้้กลั่่�นกรอง
และกำำ�กัับทิิศทางการดำำ�เนิินงานของคณะทำำ�งานฯ ตามนโยบายของ “คณะกรรมการพััฒนาและส่่งเสริิม
ธรรมาภิิบาล” ที่่�มีพี ลเอก บุุณยวััจน์์ เครืือหงส์์ กรรมการ ป.ป.ช. เป็็นประธาน นอกจากนี้้�ยังั ผ่่านการให้้ความเห็็น
และข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ จากหน่่วยงานด้้านการขัับเคลื่่�อนธรรมาภิิบาลและองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ ได้้แก่่

สถาบัันส่่งเสริิมการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
การกระจายอำำ�นาจให้้แก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น สำำ�นัักงานผู้้�ตรวจการแผ่่นดิิน และองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นในเขตพื้้�นที่่�จัังหวััดนนทบุุรีี และนครปฐม อีีกด้้วย
	รายละเอีียดโครงสร้้างและเนื้้�อหาสาระสำำ�คััญของแนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ ประกอบไปด้้วย 3 บท ดัังนี้้�
บทที่่� 1 บทนำำ� กล่่าวถึึงสภาพความเป็็นมาของธรรมาภิิบาลในประเทศไทยผ่่านกลไกอำำ�นาจรััฐ
ตามรััฐธรรมนููญ ซึ่่�งเริ่่�มตั้้�งแต่่รััฐบาล หน่่วยงานราชการส่่วนกลาง ส่่วนภููมิิภาค และเชื่่�อมโยงถึึงการส่่งเสริิม
และขัับเคลื่่�อนธรรมาภิิบาลในองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ปััจจััยท้้าทายสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ในการยกระดัับธรรมาภิิบาล รวมทั้้�งประโยชน์์จากการศึึกษาแนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่
บทที่่� 2 ธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น โดยอธิิบายคำำ�นิิยาม และองค์์ประกอบ
ธรรมาภิิบาลที่่�มีีความสอดคล้้องกัับอำำ�นาจหน้้าที่่�และภารกิิจของท้้องถิ่่�น ประกอบด้้วย 6 หลัักการ และ
11 องค์์ประกอบย่่อย ดัังนี้้�
		 1) หลัักนิิติิธรรม (Rule of Law) กำำ�หนดคำำ�นิิยามว่่า องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ จะใช้้อำำ�นาจ
ตามกฎหมายและระเบีียบ รวมถึึงข้้อบัังคัับต่่าง ๆ ที่่�มีีอยู่่�โดยเคร่่งครััดและไม่่เลืือกปฏิิบััติิ ทั้้�งนี้้� ในการจััดทำำ�
บริิการสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องคำำ�นึึงถึึงหลัักความเสมอภาค กล่่าวคืือ การให้้บริิการ
สาธารณะแก่่ประชาชนในท้้องถิ่่�นต้้องเป็็นไปอย่่างเท่่าเทีียมกััน ไม่่แบ่่งแยก ไม่่ว่่าจะเป็็นประเด็็นเกี่่�ยวกัับ
เพศ เชื้้�อชาติิ ศาสนา หรืือกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ต่่าง ๆ เป็็นต้้น นอกจากนั้้�นองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นยัังต้้อง
ให้้ความสำำ�คััญกัับความเท่่าเทีียมกัันในการเข้้าถึึงบริิการสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นด้้วย
โดยต้้องคำำ�นึึงถึึง 2 องค์์ประกอบย่่อย ได้้แก่่ 1) นิิติิธรรม (Rule of Law) และ 2) ความเสมอภาค (Equity)
		 2) หลัักคุุณธรรม (Morality) กำำ�หนดคำำ�นิิยามว่่า บุุคลากรขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ต้้องพึึงมีีจิิตสำำ�นึึกความรัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยยึึดมั่่�นในศีีลธรรม คุุณธรรมต้้องยึึดมั่่�นในประมวล
จริิยธรรมของท้้องถิ่�น่ รวมถึึงมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่่งวิิชาชีีพ โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สุุขของประชาชน
เป็็นหลัักสำำ�คััญ โดยมีี 2 องค์์ประกอบย่่อย ได้้แก่่ 1) การปฏิิบัติั ติ ามประมวลจริิยธรรม / มาตรฐานและจรรยาบรรณ
แห่่งวิิชาชีีพ และ 2) การปฏิิบััติิตามหลัักการขััดกัันแห่่งผลประโยชน์์ (Conflict of Interest)
		 3) หลัักความโปร่่งใส (Transparency) กำำ�หนดคำำ�นิิยามว่่า บุุคลากรทั้้�งฝ่่ายการเมืืองและ
ฝ่่ายข้้าราชการประจำำ�ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องมีีความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ตรงไปตรงมา รวมถึึงการมีี
วััฒนธรรม และค่่านิิยมขององค์์กรที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารและสื่่�อสารกัับประชาชน
เพื่่� อ ให้้ ป ระชาชนได้้ รัั บ ทราบถึึ ง ข้้ อ มููลต่่ า ง ๆ อย่่ า งสม่ำำ�� เสมอเป็็ นปัั จ จุุ บัั น และจัั ด ให้้ มีี ก ารวางระบบ
เพื่่อ� ให้้ประชาชนและภาคส่่วนอื่่น� ๆ ในสัังคมสามารถเข้้าถึงึ ข้้อมููลข่่าวสารต่่าง ๆ ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่�
ได้้โดยง่่าย รวมถึึงในการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นพึึงมีีความชััดเจน เป็็นระบบ
เป็็นที่่�เข้้าใจ รัับรู้้� และคาดการณ์์ได้้ของสัังคม

		 4) หลัักการมีีส่ว่ นร่่วม (Participation) กำำ�หนดคำำ�นิิยามว่่า การปฏิิบัติั งิ านขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่นพึ
� งึ ต้้องยึึดหลัักการกระจายอำำ�นาจและการมีีส่ว่ นร่่วมในการตััดสินิ ใจ โดยเปิิดโอกาสให้้ผู้ป�้ ฏิิบัติั งิ าน
และประชาชนในท้้องถิ่่�นได้้รัับรู้้� เรีียนรู้้� และร่่วมแสดงความคิิดเห็็น หรืือเสนอปััญหา และประเด็็นต่่าง ๆ
ที่่�จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการแก้้ไขและพััฒนา นอกจากนั้้�นประชาชนยัังต้้องมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินการ และร่่วม
ตรวจสอบการปฏิิบััติิงาน รวมทั้้�งการมีีส่่วนร่่วมเพื่่�อแสวงหาฉัันทามติิร่่วมกัันระหว่่างประชาชนภายในท้้องถิ่่�น
โดยมีี 2 องค์์ประกอบย่่อย ได้้แก่่ 1) การมีีส่่วนร่่วม/การพยายามแสวงหาฉัันทามติิ (Participation /
Consensus Oriented) และ 2) การกระจายอำำ�นาจ (Decentralization)
		 5) หลัักความรัับผิิดชอบ (Accountability) กำำ�หนดคำำ�นิิยามว่่า การปฏิิบััติิงานขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่นต้
่� อ้ งมุ่่�งให้้การทำำ�งานมีีคุณ
ุ ภาพ สร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ไว้้วางใจ และตอบสนองต่่อความคาดหวััง
ของประชาชน ตลอดจนผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายในท้้องถิ่่�น หากการทำำ�หน้้าที่่�นั้้�นเกิิดปััญหาหรืือข้้อขััดข้้อง องค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่นต้
� อ้ งสามารถตอบคำำ�ถามและอธิิบายให้้ทราบถึึงรายละเอีียดเกี่่ย� วกัับประเด็็นปัญั หาเหล่่านั้้น�
รวมทั้้�งองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นยัังต้้องมีีการจััดทำำ�ระบบการรายงานความก้้าวหน้้าและผลสััมฤทธิ์์�ตาม
เป้้าหมาย ตลอดจนระบบการบรรเทาปััญหาและผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น โดยมีี 2 องค์์ประกอบย่่อย ได้้แก่่
1) ความรัับผิิดชอบ (Accountability) และ 2) การตอบสนอง (Responsiveness)
		 6) หลัักความคุ้้�มค่่า (Cost-Effectiveness / Economy) กำำ�หนดคำำ�นิิยามว่่า การปฏิิบััติิงาน
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องมีีการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ ตลอดจนเป้้าหมายและพัันธกิิจ
ที่่�มีีความชััดเจน โดยต้้องมีีลัักษณะที่่�ตอบสนองต่่อความคาดหวัังของประชาชน นอกจากนี้้�การปฏิิบััติิงาน
ตามเป้้าหมายและวิิสัยั ทััศน์ดั์ งั กล่่าว ต้้องคำำ�นึึงถึึงการใช้้ทรััพยากรอย่่างประหยััดและคุ้้�มค่่า รวมถึึงใช้้ระยะเวลา
ในการดำำ�เนิินการที่่�รวดเร็็วและเหมาะสม โดยมีี 2 องค์์ประกอบย่่อย ได้้แก่่ 1) ประสิิทธิิผล (Effectiveness)
และ 2) ประสิิทธิิภาพ (Efficiency)
บทที่่� 3 ข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึงในการบริิหารงานและปฏิิบัติั ิหน้้าที่่� นำำ�เสนอถึึงแนวทางการยกระดัับ
ธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ โดยจำำ�แนกเนื้้�อหาออกเป็็น 2 ส่่วน ได้้แก่่ ส่่วนแรก นำำ�เสนอ
ตััวอย่่างข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรปฏิิบัติั ิ พร้้อมทั้้�งข้้อควรระวัังที่่�ไม่่ควรปฏิิบัติั ใิ นการบริิหารหรืือปฏิิบัติั งิ าน และส่่วนท้้าย
เป็็นตััวอย่่างกรณีีศึึกษา Do’s & Don’ts โดยจำำ�แนกเป็็นตััวอย่่างที่่�สมควรปฏิิบัติั ินำำ�ไปเป็็นแบบอย่่าง (Do’s)
ซึ่่�งคััดเลืือกและสรุุปจากโครงการ/กิิจกรรม/นวััตกรรม/ผลงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�ได้้รัับรางวััล
พระปกเกล้้า (สถาบัันพระปกเกล้้า) รางวััลองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีการบริิหารจััดการที่่�ดีี (สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการการกระจายอำำ�นาจให้้แก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น) และคำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุด
ที่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นเป็็นผู้้�ฟ้้องและเป็็นผู้้�ถููกฟ้้องโดยมีีข้้อเท็็จจริิงที่่�ฟัังได้้ว่่าปฏิิบััติิหน้้าที่่�สอดคล้้อง
กัับหลัักธรรมาภิิบาล และตััวอย่่างที่่�ไม่่สมควรปฏิิบััติิตาม (Don’ts) ได้้รวบรวมและสรุุปจากคำำ�พิิพากษา
ศาลฎีีกา และคำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุด ทั้้�งนี้้� ตััวอย่่างกรณีีศึึกษา Do’s & Don’ts ทุุกกรณีีได้้สรุุป
เรีียบเรีียงผ่่านการใช้้สำำ�นวนภาษาที่่�เข้้าใจได้้ง่่าย เพื่่�อให้้ผู้�บ้ ริิหารและบุุคลากรขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ได้้นำำ�ไปเป็็นแนวทางในการบริิหารและปฏิิบัติั งิ าน ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้เกิิดการยกระดัับธรรมาภิิบาลในองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นต่่อไป

คำำ�นำำ�

“แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ” เป็็นเอกสารที่่�รวบรวม
และเรีียบเรีียงขึ้้�นเพื่่�อเป็็นองค์์ความรู้้�ในการส่่งเสริิมให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีในการ
ดำำ�เนิินงานตามหลัักธรรมาภิิบาล โดยมีีเป้้าหมายสำำ�คััญเพื่่�อให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีการพััฒนาการ
บริิหารจััดการอย่่างมีีคุณ
ุ ธรรม โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ มีีความรัับผิิดชอบ เกิิดความคุ้้�มค่่า อัันจะนำำ�มาซึ่่�งประโยชน์์สุขุ
ของประชาชนอย่่างแท้้จริิง
สำำ�หรัับเนื้้�อหาของ “แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่� ”
แบ่่งเนื้้�อหาการนำำ�เสนอออกเป็็น 3 บท ได้้แก่่ บทที่่� 1 บทนำำ� บทที่่� 2 นำำ�เสนอเกี่่ย� วกัับคำำ�นิิยาม และองค์์ประกอบ
ของธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีลัักษณะเฉพาะสอดคล้้องกัับอำำ�นาจหน้้าที่่�และภารกิิจ
ของท้้องถิ่่�น ซึ่่�งประกอบด้้วย 6 หลัักการ และ 11 องค์์ประกอบย่่อย และบทที่่� 3 การนำำ�เสนอจำำ�แนกออก
เป็็น 2 ส่่วน ส่่วนแรกเป็็นตััวอย่่างข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึงในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่� และส่่วนท้้าย
นำำ�เสนอถึึงกรณีีศึึกษาที่่�ควรปฏิิบััติิและไม่่ควรปฏิิบััติิ (Do’s & Don’ts) เพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ
ให้้แก่่ผู้้�บริิหารและบุุคลากรขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นให้้นำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการบริิหารงานและ
การปฏิิ บัั ติิ ห น้้ าที่่� ใ ห้้ เ กิิ ดผ ลอย่่ า งเป็็ นรูู ปธรรม อัั น จะช่่ ว ยยกระดัั บ ผลคะแนนการประเมิิ นคุุ ณ ธรรม
และความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ ได้้เป็็นอย่่างดีี
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. ต้้องขอขอบคุุณคณะทำำ�งานศึึกษาแนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลองค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่น่� ในการพิิจารณากลั่่น� กรองแนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
ฉบัับนี้้� ให้้มีคี วามสมบููรณ์์และเหมาะสมกัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่� โดยหวัังว่่าเอกสารเล่่มนี้้�จะเป็็นประโยชน์์
ต่่อองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ในการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้เป็็นแนวทางเพื่่อ� ยกระดัับการบริิหารงานและการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�ตามหลัักธรรมาภิิบาล เพื่่�อประโยชน์์สุุขของประชาชนอย่่างแท้้จริิงต่่อไป
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G O V E R N A N C E

1

บทที่่�

บทนำำ�

ความสำำ�คััญของธรรมาภิิบาลในภาพรวม

นัับตั้้�งแต่่ประกาศใช้้รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2540 ที่่�มีีสาระสำำ�คััญ
ว่่าด้้วยการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิเสรีีภาพของประชาชน ให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการปกครอง
และตรวจสอบการใช้้อำำ�นาจรััฐ โดยคำำ�นึึงถึึงความคิิดเห็็นของประชาชนเป็็นสำำ�คััญ1 จากนั้้�นรัฐั บาลในขณะนั้้�น
ได้้ออกระเบีียบสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีว่าด้
่ ว้ ยการสร้้างระบบบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองและสัังคมที่่�ดีี พ.ศ. 2542
ที่่�กำำ�หนดหลัักธรรมาภิิบาล ให้้เป็็นก้า้ วแรกเพื่่อ� วางฐานในการบริิหารราชการแนวใหม่่ ซึ่่ง� มีีหลัักการพื้้�นฐาน
6 ประการ ได้้แก่่ นิิติิธรรม คุุณธรรม ความโปร่่งใส การมีีส่่วนร่่วม ความรัับผิิดชอบ และความคุ้้�มค่่า
จนกระทั่่�งในที่่�สุุดได้้มีีการแก้้ไขกฎหมายว่่าด้้วยระเบีียบบริิหารราชการแผ่่นดิิน2 และนำำ�ไปสู่่�การประกาศ
ใช้้พระราชกฤษฎีีกาว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี พ.ศ. 2546 ที่่�ปลููกฝัังแนวคิิด
ธรรมาภิิบาลให้้เกิิดเป็็นรููปธรรมในรููปของกฎหมายเพื่่�อบัังคัับให้้องค์์กรภาครััฐต่่าง ๆ นำำ�ไปใช้้เป็็นหลัักการ
ในการบริิหารงาน โดยตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2540 ถึึงปััจจุุบััน เกิิดวิิกฤตการณ์์ทางการเมืือง ความไม่่สงบ มีีการ
ยึึดอำำ�นาจรััฐประหาร และยกเลิิกรััฐธรรมนููญเป็็นระยะ ๆ ซึ่่�งหากวิิเคราะห์์วิิกฤติิการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในระยะ
ที่่�ผ่าน
่ มา มัักจะกล่่าวอ้้างว่่าต้้นเหตุุมาจากการขาดธรรมาภิิบาลของผู้้�ปกครอง ดัังอารััมภบทตอนหนึ่่�งของ
รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560 ที่่�กล่่าวถึึงการวางหลัักการของรััฐธรรมนููญว่่า
“...กำำ�หนดให้้รัฐั มีีหน้้าที่่ต่� อ่ ประชาชนเช่่นเดีียวกัับการให้้ประชาชนมีีหน้้าที่่ต่� อ่ รััฐ วางกลไกป้้องกัันตรวจ
สอบและขจััดการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบที่่�เข้้มงวดเด็็ดขาด เพื่่�อมิิให้้ผู้้�บริิหารที่่�ปราศจากคุุณธรรม
จริิยธรรม และธรรมาภิิบาล เข้้ามามีีอำำ�นาจในการปกครองบ้้านเมืืองหรืือใช้้อำำ�นาจตามอำำ�เภอใจ3…”
ดัังนั้้�น ธรรมาภิิบาล จึึงเป็็นแนวคิิดหลัักที่่�ปลููกฝัังในรััฐธรรมนููญเพื่่�อให้้ผู้้�ปกครองหรืือผู้้�บริิหารได้้ใช้้เป็็น
เครื่่อ� งมืือในการยึึดถืือเป็็นหลัักการสำำ�คััญในการบริิหารองค์์กรทุุกระดัับ ทุุกประเภท ถ้้าหากไม่่มีธี รรมาภิิบาล
ผู้้�ปกครองคงจะเป็็นคนลุุแก่่อำำ�นาจ ไม่่มีีหลัักไม่่มีีเกณฑ์์ใด ๆ จนกระทั่่�งการนำำ�พาองค์์กรเกิิดความล้้มเหลว
ไม่่ประสบความสำำ�เร็็จ นอกจากนี้้� รััฐธรรมนููญ4 ยัังให้้การรัับรองหลัักการของธรรมาภิิบาลหรืือหลัักการ
บริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีผ่ี ่านการกำำ�หนดเป็็นนโยบายแห่่งรััฐ มาตรา 76 ดัังนี้้�
อารััมภบทรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2540
พระราชบััญญััติิระเบีียบบริิหารราชการแผ่่นดินิ (ฉบัับที่่� 5) พ.ศ. 2545
3
อารััมภบทรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560
4
รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560
1
2
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“รััฐพึึงพััฒนาระบบการบริิหารราชการแผ่่นดินิ ทั้้�งราชการส่่วนกลาง ส่่วนภููมิิภาค ส่่วนท้้องถิ่่น�
และงานของรััฐอย่่างอื่่น� ให้้เป็็นไปตามหลัักการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี โดยหน่่วยงานของรััฐต้้องร่่วมมืือ
และช่่วยเหลืือกัันในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� เพื่่�อให้้การบริิหารราชการแผ่่นดิิน การจััดทำำ�บริิการสาธารณะ
และการใช้้จ่่ายเงิินงบประมาณมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด เพื่่�อประโยชน์์สุุขของประชาชน รวมตลอดทั้้�งพััฒนา
เจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐให้้มีคี วามซื่่อ� สััตย์์สุจุ ริิตและมีีทัศนคติ
ั
เิ ป็็นผู้้ใ� ห้้บริิการประชาชนให้้เกิิดความสะดวก รวดเร็็ว
ไม่่เลืือกปฏิิบััติิและปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ....”
การปฏิิรููประบบการบริิหารงานในภาครััฐ

เมื่่�อมีีกฎหมายในการบริิหารงานเพื่่�อให้้เกิิดการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีีแล้้ว แต่่ปััญหา
สำำ�คััญประการหนึ่่�งในการบริิหารงานตามหลัักธรรมาภิิบาล คืือ “การยกระดัับหรืือพััฒนาคุุณภาพ
การบริิหารงาน และให้้บริิการหน่่วยงานของรััฐตามหลัักธรรมาภิิบาลให้้ดีีกว่่าที่่�ควรจะเป็็นต้้อง
ทำำ�อย่่างไร ?” จึึงได้้มีีการนำำ�แนวคิิดการจััดการภาครััฐแนวใหม่่ (New Public Management) เข้้ามาใช้้
แก้้ไขปััญหา โดยมุ่่�งเน้้นการปฏิิรููปการบริิหารงานในระบบราชการ ปรัับเปลี่่�ยนและเปลี่่�ยนแปลงทััศนคติิ
ตลอดจนพฤติิกรรมการทำำ�งาน ซึ่่�งคณะรััฐมนตรีีในการประชุุมเมื่่�อวัันที่่� 24 เมษายน 2555 ได้้เห็็นชอบ
หลัักธรรมาภิิบาลของการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี ซึ่่�งปรากฏในข้้อเสนอแผนการส่่งเสริิมและพััฒนา
ธรรมาภิิบาลในภาคราชการเพื่่�อการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีีอย่่างยั่่�งยืืน5 ตามที่่�สำำ�นัักงาน ก.พ.ร. เสนอ
ประกอบด้้วย 4 หลัักการสำำ�คััญ และ 10 หลัักการย่่อย6 ดัังนี้้�
1) การบริิหารจััดการภาครััฐแนวใหม่่ (New Public Management) ประกอบด้้วย
หลัักประสิิทธิิภาพ (Efficiency) หลัักประสิิทธิิผล (Effectiveness) และหลัักการตอบสนอง (Responsiveness)
2)	ค่่านิิยมประชาธิิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้้วย หลัักภาระรัับผิิดชอบ/
สามารถตรวจสอบได้้ (Accountability) หลัักความเปิิดเผย/โปร่่งใส (Transparency) หลัักนิิติิธรรม
(Rule of Law) และหลัักความเสมอภาค (Equity)
3) ประชารัั ฐ (Participatory State) ประกอบด้้ ว ย หลัั ก การกระจายอำำ� นาจ
(Decentralization) และหลัักการมีีส่ว่ นร่่วม/การมุ่่�งเน้้นฉันั ทามติิ (Participation/Consensus Oriented)
4)	ความรัับผิิดชอบทางการบริิหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้้วย
คุุณธรรม/จริิยธรรม (Morality/Ethics)

มติิคณะรััฐมนตรีี เมื่่�อวัันที่่� 24 เมษายน 2555 สืืบค้้นจาก http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2555/9930282319.pdf
สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ (2555), หลัักธรรมาภิิบาลของการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี (Good Governance),
หน้้า 19 - 22
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ภาพที่่� 1 แผนภาพแสดงหลัักธรรมาภิิบาลของการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี (GG Framework)7

		นอกจากนั้้�น ยัังมีีการประกาศใช้้พระราชบััญญััติกิ ารอำำ�นวยความสะดวกในการพิิจารณา
อนุุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่่�กำำ�หนดให้้หน่่วยงานของรััฐในภารกิิจเกี่่�ยวกัับการพิิจารณาออก
ใบอนุุญาต การอนุุมััติิ การจดทะเบีียน การขึ้้�นทะเบีียน การรัับแจ้้งตามกฎหมายต้้องจััดทำำ� “คู่่�มืือสำำ�หรัับ
ประชาชน” ซึ่่ง� จะต้้องมีีรายละเอีียดเกี่่ย� วกัับหลัักเกณฑ์์วิธีิ กี าร และเงื่อ่� นไขในการยื่่นคำ
� ำ�ขอ กำำ�หนดขั้้�นตอน
และระยะเวลาในการพิิจารณาอนุุมััติิ และกำำ�หนดรายการเอกสารหลัักฐานที่่�ผู้�้ขออนุุญาตจะต้้องยื่่�นมา
พร้้อมกัับคำำ�ขอให้้ครบถ้้วน ส่่งผลให้้ประชาชนได้้รับั ความสะดวก โปร่่งใส รวดเร็็วขึ้้น� และประหยััดค่า่ ใช้้จ่า่ ย
กว่่าเดิิมในการติิดต่อ่ ขออนุุญาต และเมื่่อ� มีีการประกาศใช้้ยุทุ ธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี จึึงมีีการปฏิิรููปและปรัับปรุุง
ระบบการดำำ�เนิินงานของภาครััฐให้้สอดคล้้อง โดยมีีการประกาศใช้้พระราชกฤษฎีีกาว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์
และวิิธีกี ารบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2562 ซึ่่ง� มีีการยกเลิิกแผนการบริิหารราชการแผ่่นดินิ
และแผนนิิติิบััญญััติิ และแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงและเพิ่่�มเติิมสาระสำำ�คััญที่่�กำำ�หนดให้้ส่่วนราชการจััดทำำ�แผน
ปฏิิบัติั รา
ิ ชการจากระยะ 4 ปีี เป็็นระยะ 5 ปีี เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ แผนแม่่บท แผนการปฏิิรููป
ประเทศ แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ นโยบายของคณะรััฐมนตรีีที่่แ� ถลงต่่อรััฐสภา และแผนอื่่น�
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยให้้มีีการทบทวนทุุกภารกิิจ ว่่าภารกิิจใดมีีความจำำ�เป็็นหรืือสมควรที่่�จะยกเลิิก ปรัับปรุุง
หรืือเปลี่่�ยนแปลงการดำำ�เนิินการต่่อไปหรืือไม่่ รวมทั้้�งยัังมีีการพััฒนาเรื่่�องบริิการประชาชนและการติิดต่่อ
ประสานงานระหว่่างส่่วนราชการด้้วยกััน ต้้องสื่่�อสารกัันโดยการใช้้แพลตฟอร์์มที่่�สำำ�นัักงานพััฒนารััฐบาล
ดิิจิิทััล (องค์์การมหาชน) กำำ�หนด ในขณะเดีียวกัันเทคโนโลยีีได้้มีคี วามก้้าวหน้้าและเป็็นส่่วนหนึ่่�งในวิิถีีชีวิี ิต
และการประกอบธุุรกิิจของประชาชน ซึ่่�งในการบริิหารงานและการให้้บริิการภาครััฐที่่�ผ่่านมายัังมิิได้้นำำ�
เทคโนโลยีีมาใช้้ในการพััฒนาให้้เกิิดประสิิทธิิภาพและอำำ�นวยความสะดวกแก่่ประชาชนได้้อย่่างเต็็มที่่� จึึงมีีการ
ประกาศใช้้พระราชบััญญััติิการบริิหารงานและการให้้บริิการภาครััฐผ่่านระบบดิิจิิทััล พ.ศ. 2562 เพื่่�อเป็็น
สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ (2555), หลัักธรรมาภิิบาลของการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี (Good Governance),
หน้้า 20
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สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล 3

เครื่่อ� งมืือในการยกระดัับการบริิหารงานและการให้้บริิการภาครััฐให้้อยู่่�ในระบบดิิจิทัิ ลั กำำ�หนดให้้หน่่วยงาน
ของรััฐจััดทำำ� “ธรรมาภิิบาลข้้อมููลภาครััฐ8” (Data Governance) โดยให้้มีีการบริิหารงานและการจััดทำำ�
บริิการสาธารณะในรููปแบบและช่่องทางดิิจิิทััล มีีการบริิหารจััดการและการบููรณาการข้้อมููลภาครััฐ
และการทำำ�งานให้้มีีความสอดคล้้องเชื่่�อมโยงเข้้าด้้วยกัันอย่่างมั่่�นคงปลอดภััย มีีธรรมาภิิบาล เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพ การอำำ�นวยความสะดวก การเข้้าถึงึ ของประชาชน และการเปิิดเผยข้้อมููลภาครััฐต่่อสาธารณะ
รวมทั้้�งสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมของทุุกภาคส่่วน ซึ่่ง� เป็็นความพยายามในการแก้้ปัญั หาของระบบราชการแบบดั้้ง� เดิิม
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการปรัับปรุุงในด้้านประสิิทธิิภาพและการให้้บริิการประชาชน ลดการใช้้ดุุลยพิินิิจ
ให้้ความสำำ�คััญกัับเทคโนโลยีี การบููรณาการเพื่่อ� ทำำ�งานร่่วมกััน การประเมิินผลการปฏิิบัติั รา
ิ ชการที่่�ต้อ้ งอยู่่�
ภายใต้้กฎเกณฑ์์การปฏิิบััติิงานเพื่่�อให้้เกิิดผลงาน และสามารถวััดผลงานที่่�ให้้บริิการแก่่ประชาชนได้้
การขัับเคลื่่�อนธรรมาภิิบาลผ่่านกลไกรััฐ

	ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี และแผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ
									
การขัับเคลื่่�อนหลัักการธรรมาภิิบาล
							 ได้้ ดำำ� เนิิ น การผ่่ าน แนวนโยบายแห่่ ง รัั ฐ ตาม
							รััฐธรรมนููญ9 มาตรา 65 ประกอบพระราชบััญญััติิ
							 การจััดทำำ�ยุุทธศาสตร์์ชาติิ พ.ศ. 2560 มาตรา 5
							กำำ� หนดให้้ มีี “ยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ ” ที่่� เ ป็็ น เครื่่� อ งมืือ
							 สำำ� คัั ญ ในการวางเป้้ า หมายในการพัั ฒ นาประเทศ
							 อย่่างยั่่�งยืืนตามหลัักธรรมาภิิบาล ใช้้เป็็นกรอบในการ
							จัั ดทำำ�แผนต่่ าง ๆ ให้้ สอดคล้้องและบููรณาการกััน
							ซึ่่� ง มีี ร ะยะเวลาไม่่ น้้ อ ยกว่่ า 20 ปีี และหน่่ ว ยงาน
ของรััฐทุุกหน่่วยมีีหน้้าที่่�ดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายตามที่่�กำำ�หนด โดยนโยบายการบริิหารราชการ
แผ่่นดิินของคณะรััฐมนตรีี แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ นโยบายและแผนระดัับชาติิว่่าด้้วย
ความมั่่นค
� งแห่่งชาติิ และแผนอื่่น� ใด รวมตลอดทั้้�งการจััดทำำ�งบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีงบประมาณ ก็็จะต้้อง
สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิเช่่นกััน โดยให้้คณะรััฐมนตรีีเป็็นผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล ประสาน ปรึึกษา
หรืือเสนอแนะ และให้้การสนัับสนุุนหน่่วยงานของรััฐทุุกหน่่วยดำำ�เนิินการขัับเคลื่่อ� น10 ทั้้�งนี้้� กรณีีหน่่วยงาน
ของรััฐดำำ�เนิินงานไม่่สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิหรืือคณะกรรมการจััดทำำ�ยุุทธศาสตร์์ชาติิแจ้้งให้้แก้้ไข
ปรัับปรุุงแล้้วแต่่ไม่่ดำำ�เนิินการ จะมีีมาตรการลงโทษถึึงขั้้น� พัักราชการหรืือพัักงาน หรืือสั่่ง� ให้้ออกจากราชการ
หรืือออกจากงานไว้้ก่่อน หรืือสั่่�งให้้พ้้นจากตำำ�แหน่่งต่่อไป11
ศึึกษารายละเอีียดได้้ที่่� ประกาศคณะกรรมการพััฒนารััฐบาลดิิจิทัิ ัล เรื่่�อง ธรรมาภิิบาลข้้อมููลภาครััฐ. ราชกิิจจานุุเบกษา. เล่่ม 137
ตอนพิิเศษ 74 ง (31 มีีนาคม 2563) หน้้า 47 - 48
9
รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560
10
มาตรา 5 พระราชบััญญััติิการจััดทำำ�ยุุทธศาสตร์์ชาติิ พ.ศ. 2560
11
ดููรายเอีียด หมวด 3 มาตรา 23 – 27 พระราชบััญญััติิการจััดทำำ�ยุุทธศาสตร์์ชาติิ พ.ศ. 2560
8

4 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่

									
หลัั ง จากมีี พร ะราชโองการประกาศ
							 ใช้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ (พ.ศ. 2561 - 2580) เมื่่�อวัันที่่�
							 8 ตุุลาคม 256112 ที่่�กำำ�หนดวิิสัยั ทััศน์ว่์ า่ “ประเทศไทย
							มีีความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน เป็็นประเทศพััฒนาแล้้ว
							ด้้ ว ยการพัั ฒ นาตามหลัั ก ปรัั ช ญาของเศรษฐกิิ จ
							พอเพีียง” ซึ่่�งประกอบด้้วย 6 ยุุทธศาสตร์์ ที่่�จะมุ่่�งเน้้น
							 การสร้้ า งสมดุุ ล ระหว่่ า งการพัั ฒ นาความมั่่� นค ง
							 เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม โดยการมีีส่่วนร่่วม
ของทุุกภาคส่่วนในรููปแบบ “ประชารััฐ” มีี “แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ” เป็็นส่่วนสำำ�คััญในการ
ถ่่ายทอดเป้้าหมายและประเด็็นยุุทธศาสตร์์ของยุุทธศาสตร์์ชาติิลงสู่่�แผนระดัับต่่าง ๆ ต่่อไป โดยประสาน
เชื่่�อมโยงเป้้าหมายของแต่่ละแผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิให้้มีีความสอดคล้้องไปในทิิศทางเดีียวกััน
ซึ่่�งกำำ�หนดเป้้าหมายและตััวชี้้�วััดในการดำำ�เนิินการ และแบ่่งช่่วงเวลาออกเป็็น 4 ช่่วง ช่่วงละ 5 ปีี รวมทั้้�ง
กำำ�หนดแนวทางการพััฒนา และแผนงาน/โครงการที่่�สำำ�คััญของแผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ จำำ�นวน
23 ประเด็็น เพื่่อ� เป็็นกรอบในการดำำ�เนิินการของหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องให้้บรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาประเทศ
ที่่�กำำ�หนดไว้้ในยุุทธศาสตร์์ชาติิ
แผนการปฏิิรููปประเทศ
	พระราชบััญญััติิแผนและขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการปฏิิรููปประเทศ พ.ศ. 256013 ได้้บััญญััติิ
ให้้จัดทำ
ั ำ�แผนการปฏิิรููปประเทศ ที่่�กำำ�หนดกลไก ขั้้น� ตอน และวิิธีกี ารดำำ�เนิินงาน รวมทั้้�งหน่่วยงานที่่�รับั ผิิดชอบ
ในการขัับเคลื่่�อนแผนฯ จำำ�นวน 11 ด้้าน ประกอบไปด้้วย (1) ด้้านการเมืือง (2) ด้้านการบริิหาร
ราชการแผ่่นดิิน (3) ด้้านกฎหมาย (4) ด้้านกระบวนการยุุติิธรรม (5) ด้้านการศึึกษา (6) ด้้านเศรษฐกิิจ
(7) ด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม (8) ด้้านสาธารณสุุข (9) ด้้านสื่อ่� มวลชน เทคโนโลยีีสารสนเทศ
(10) ด้้านสัังคม และ (11) ด้้านอื่่�นตามที่่�คณะรััฐมนตรีีกำำ�หนด (ด้้านป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต
และประพฤติิมิิชอบ)
โดยสาระการปฏิิรููปที่่�สำำ�คััญเกี่่�ยวข้้องกัับธรรมาภิิบาลองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น จะอยู่่�ที่่�
“ด้้านการเมืือง” ที่่�ต้้องการกระจายอำำ�นาจการปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นและการจััดสรรทรััพยากรที่่�เป็็นธรรม
ซึ่่�งมีีเป้้าหมายให้้ท้้องถิ่่�นได้้เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับการปกครองระบอบประชาธิิปไตยและการใช้้อำำ�นาจอธิิปไตย
ทางตรงของตนเอง ที่่� มุ่่� งสนัั บ สนุุ น การปกครอง “โดยประชาชน” อย่่ า งจริิ ง จัั ง ให้้ ท้้ อ งถิ่่� นต่่ า ง ๆ
เป็็นประชาธิิปไตยที่่�มากไปกว่่าแค่่มีีการเลืือกตั้้�งเท่่านั้้�น (Deepening Local Democracy) สำำ�หรัับ
พระราชโองการประกาศ เรื่่�อง ยุุทธศาสตร์์ชาติิ (พ.ศ. 2561 – 2580). (2561, 13 ตุุลาคม). ราชกิิจจานุุเบกษา. เล่่ม 135 ตอนที่่� 82
ก. หน้้า 1.
13
พระราชบััญญััติิแผนและขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการปฏิิรููปประเทศ พ.ศ. 2560. (2560, 31 กรกฎาคม). ราชกิิจจานุุเบกษา. เล่่ม 134
ตอนที่่� 79 ก. หน้้า 13 – 23.
12

สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล 5

คณะกรรมการปฏิิรููปประเทศกำำ�หนดประเด็็นเนื้้�อหาสาระสำำ�คััญเพื่่�อการปฏิิรููป 4 ประเด็็น ประกอบด้้วย
(1) การกระจายอำำ�นาจและการพััฒนานัักการเมืือง (2) การส่่งเสริิมคุุณธรรม จริิยธรรม และธรรมาภิิบาลใน
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (3) การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนและชุุมชนในการพััฒนาองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่�น่ และ (4) การสร้้างความเป็็นธรรมในการจััดสรรทรััพยากรในองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
แผนพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ และสัั ง คมแห่่ ง ชาติิ เป็็ นอีี ก แผนหนึ่่� ง ที่่� ไ ด้้ จัั ดทำำ� ขึ้้� น บนพื้้� น ฐาน
ของยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี ปััจจุุบัันเป็็นฉบัับที่่� 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่่�งเป็็นแผนแม่่บทหลััก
ของการพััฒนาประเทศ และมีีเป้้าหมายในการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
รวมทั้้� งการปรัั บโครงสร้้ างประเทศไทยไปสู่่�ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็็ น การปฏิิรูู ปประเทศ
ในขณะเดีียวกัันการเชื่่อ� มต่่อกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี มีีลักั ษณะการแปลงยุุทธศาสตร์์ระยะยาวสู่่�การปฏิิบัติั ิ
โดยในแต่่ละยุุทธศาสตร์์ของแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 ได้้กำำ�หนดประเด็็น
การพััฒนา พร้้อมทั้้�งแผนงาน/โครงการสำำ�คััญที่่�ต้้องดำำ�เนิินการให้้เห็็นผลเป็็นรููปธรรมในช่่วง 5 ปีีแรก
ของการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมคน สัังคม และระบบเศรษฐกิิจของประเทศ
ให้้สามารถปรัับตััวรองรัับผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างเหมาะสม ทั้้�งนี้้� ได้้กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์
การพััฒนาประเทศ จำำ�นวน 10 ยุุทธศาสตร์์14 ด้้วยกััน ซึ่่�งยุุทธศาสตร์์ที่่� 6 การบริิหารจััดการในภาครััฐ
การป้้องกัันการทุุจริิตประพฤติิมิชิ อบ และธรรมาภิิบาลในสัังคมไทย15 จะมีีลักั ษณะพิิเศษกว่่ายุทุ ธศาสตร์์อื่น่�
ที่่�กำำ�หนดเนื้้�อหาการพััฒนาธรรมาภิิบาลและองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ที่่�มีีวััตถุุประสงค์์สำำ�คััญคืือ
(1) เพื่่�อให้้ภาครััฐมีีขนาดเล็็ก มีีการบริิหารจััดการที่่�ดีี และได้้มาตรฐานสากล (2) เพื่่�อให้้องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นมีีการบริิหารจััดการ และให้้บริิการแก่่ประชาชนในท้้องถิ่่�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล
และโปร่่งใสตรวจสอบได้้ (3) เพื่่�อลดปััญหาการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบของประเทศ และ (4) เพื่่�อพััฒนา
ระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้้สามารถอำำ�นวยความสะดวกด้้วยความรวดเร็็วและเป็็นธรรม
แก่่ประชาชน
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นกัับการขัับเคลื่่�อนธรรมาภิิบาล

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นเป็็นหน่่วยงานของรััฐตามการจััดระเบีียบบริิหารราชการ
� น� ฐานให้้แก่่ประชาชนในแต่่ละท้้องถิ่่น�
ส่่วนท้้องถิ่น่� มีีอำำ�นาจหน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบการจััดบริิการสาธารณะขั้้นพื้้
โดยมีีผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�นและสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นที่่�ได้้รัับการเลืือกตั้้�งจากประชาชนในท้้องถิ่่�นเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ
ต่่อการบริิหารงานภายใต้้ขอบเขตของกฎหมาย สามารถบริิหารการเงิิน การคลััง และการพััสดุุ กำำ�หนด
16

อ่่านรายละเอีียดได้้ที่่� แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่�สิิบสอง พ.ศ. 2560-2564 .ราชกิิจจานุุเบกษา. เล่่ม 133 ตอนที่่�
115 ก (30 ธัันวาคม 2559) หน้้า 1
15
แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่�สิิบสอง พ.ศ. 2560-2564 หน้้า 129
16
มาตรา 4 (3) ประกอบมาตรา 70 แห่่งพระราชบััญญััติิระเบีียบบริิหารราชการแผ่่นดิิน พ.ศ. 2534 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
14

6 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่

นโยบายของตนเอง มีีรายได้้ งบประมาณ และบุุคลากรของตนเอง รวมทั้้�งดำำ�เนิินกิิจกรรมสาธารณะตามที่่�
กฎหมายบััญญััติเิ พื่่อ� ประโยชน์์ของรััฐและของประชาชนในท้้องถิ่น่� โดยตรง ถืือเป็็นกลไกสำำ�คััญในการพััฒนา
ท้้องถิ่่�นที่่�นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาทั่่�วทั้้�งประเทศ จึึงเป็็นหน่่วยงานที่่�มีีความสำำ�คััญยิ่่�งในการนำำ�หลัักธรรมาภิิบาล
ไปขัับเคลื่่�อนพััฒนาองค์์กร ในขณะเดีียวกัันกฎหมายว่่าด้้วยการจััดตั้้�งองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น17
ประเภทต่่าง ๆ ยัังได้้บัญ
ั ญััติถึิ งึ อำำ�นาจหน้้าที่่ว่� า่ การปฏิิบัติั งิ านจะต้้องเป็็นไปเพื่่อ� ประโยชน์์สุขุ ของประชาชน
และใช้้วิธีิ กี ารบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี รวมทั้้�งต้้องคำำ�นึึงถึึงการมีีส่ว่ นร่่วมของประชาชนในการจััดทำำ�แผน
พััฒนาท้้องถิ่่�น การจััดทำำ�งบประมาณ การจััดซื้้�อจััดจ้้าง การตรวจสอบ การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
และการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสาร โดยให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการ
ที่่�กระทรวงมหาดไทยกำำ�หนด ประกอบกัับพระราชกฤษฎีีกาว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการบริิหารกิิจการ
บ้้านเมืืองที่่�ดีี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 บััญญััติิให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นได้้จััดทำำ�หลัักเกณฑ์์การบริิหาร
กิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีีตามแนวทางอย่่างน้้อย 2 หมวด ได้้แก่่ หมวด 5 การลดขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงาน
และหมวด 7 การอำำ�นวยความสะดวกและตอบสนองความต้้องการของประชาชน โดยให้้กระทรวง
มหาดไทยเป็็นหน่่วยกำำ�กัับดููแลและให้้ความช่่วยเหลืือองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในการจััดทำำ�หลัักเกณฑ์์
การบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีีแต่่หากองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นดำำ�เนิินการได้้ครบทุุกหมวดก็็จะเป็็น
ประโยชน์์แก่่ตััวองค์์กรและประชาชนในท้้องถิ่่�นเป็็นอย่่างยิ่่�ง ภายใต้้กรอบทิิศทางของยุุทธศาสตร์์ชาติิ
แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ นโยบายของคณะรััฐมนตรีี
นโยบายของกระทรวงต่่าง ๆ เพื่่อ� จััดทำำ�เป็็นนโยบาย แผนงานในระดัับพื้้�นที่่ใ� ห้้เกิิดประโยชน์์สุขุ แก่่ประชาชน
ต่่อไป
ปััญหา อุุปสรรคและข้้อจำำ�กััดขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น
่

จากการศึึกษาของคณะกรรมาธิิการขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปประเทศด้้านการปกครองท้้องถิ่่�น
ั หา
สภาขัับเคลื่่อ� นการปฏิิรููปประเทศ18 พบว่่า ปััจจุุบันั การบริิหารงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� มีีปัญ
และอุุปสรรคหลายประการ ทั้้�งในเรื่่�องของรููปแบบโครงสร้้างที่่�ไม่่เหมาะสม ทำำ�ให้้ไม่่สามารถรองรัับ
การปฏิิ บัั ติิ งานขององค์์ กรปกครองส่่ วนท้้ อ งถิ่่� น เพื่่� อ ตอบสนองความต้้ องการของประชาชนได้้ อย่่ าง
มีี ประสิิ ทธิิ ภาพ การดำำ�เนิินการตามภารกิิ จอำำ�นาจหน้้ าที่่� ขององค์์ กรปกครองส่่ วนท้้ องถิ่่�นที่่�มีีปััญหา
ความไม่่ชััดเจน ซ้ำำ��ซ้้อนระหว่่างส่่วนราชการกัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น หรืือระหว่่างองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นด้้วยกััน ปััญหาในการบริิหารงานบุุคคลขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�ไม่่เป็็นเอกภาพ
ความไม่่โปร่่งใสในการสอบคััดเลืือก การทุุจริิตในการสอบแข่่งขััน และการขาดประสิิทธิิภาพในการบริิหารงาน
บุุคคลส่่วนท้้องถิ่น่� รวมทั้้�งกฎหมายเปิิดโอกาสให้้ประชาชนมีีส่ว่ นร่่วมในการปกครองท้้องถิ่่นน้
� อ้ ย อาจเนื่่อ� ง
ดููรายละเอีียดได้้ที่่� มาตรา 45/1 แห่่งพระราชบััญญััติิองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด พ.ศ. 2540 มาตรา 50 วรรคสอง แห่่งพระราช
บััญญััติิเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 69/1 แห่่งพระราชบััญญััติิสภาตำำ�บลและองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล พ.ศ. 2537
18
รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย (ฉบัับชั่่�วคราว) พุุทธศัักราช 2557 ซึ่่�งแก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย (ฉบัับ
ชั่่�วคราว) พุุทธศัักราช 2557 แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 1) พุุทธศัักราช 2558 มาตรา 39/2 วรรคสอง บััญญััติิให้้สภาขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููป
ประเทศประกอบด้้วยสมาชิิกจำำ�นวนไม่่เกิิน 200 คน ซึ่่�งนายกรััฐมนตรีีแต่่งตั้้�ง เพื่่�อดำำ�เนิินการปฏิิรููปด้้านต่่าง ๆ สืืบต่่อจากสภาปฏิิรููป
แห่่งชาติิ
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มาจากปััญหาเกี่่ย� วกัับข้้อกฎหมายที่่�มีคี วามยุ่่�งยาก และในบางเรื่่อ� งยัังขาดกลไกที่่�จะส่่งเสริิมให้้ภาคประชาชน
เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการปกครองท้้องถิ่�น่ นอกจากนี้้�ยัังพบว่่าองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นประสบปััญหาเรื่่�อง
การดำำ�เนิินงานตามภารกิิจที่่�ได้้รับั การถ่่ายโอนมาจากส่่วนราชการต่่าง ๆ ตามกฎหมายว่่าด้ว้ ยการกำำ�หนดแผน
และขั้้น� ตอนการกระจายอำำ�นาจให้้แก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่� 19 อัันเนื่่อ� งมาจากความไม่่พร้อ้ มขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ ทั้้�งในด้้านองค์์ความรู้้� บุุคลากร และงบประมาณในการดำำ�เนิินการ และส่่วนราชการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งองค์์กรขัับเคลื่่�อนนโยบายกระจายอำำ�นาจขาดความจริิงจัังในการขัับเคลื่่�อนการกระจาย
อำำ�นาจให้้แก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ และถึึงแม้้จะได้้มีีข้้อเสนอแนะแนวทางปฏิิรููปไว้้ตามสภาพปััญหา
ดัังกล่่าวก็็ตาม แต่่อาจจะยัังมีีข้้อจำำ�กััดบางประการที่่�ยัังไม่่สามารถตอบสนองได้้ในทัันทีี ซึ่่�งอาจจะต้้องใช้้
กลไกจากหลายภาคส่่วนร่่วมกัันปฏิิรููป และพััฒนาในลัักษณะบููรณาการให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� บริิหารงาน
เป็็ น ไปตามหลัั ก ธรรมาภิิ บ าล สามารถจัั ดกิิ จ กรรมสาธารณะและบริิ ก ารสาธารณะได้้ อ ย่่ า งทั่่� ว ถึึ ง
สะดวกรวดเร็็ว มีีประสิิทธิิภาพ เกิิดประสิิทธิิผลยิ่่�งขึ้้�น การใช้้บัังคัับกฎหมายอย่่างเคร่่งครััดและเป็็นธรรม
ปััจจัย
ั ท้้าทายสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น
� ในการยกระดัับธรรมาภิิบาล

	สิ่่�งที่่�ท้้าทายองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอยู่่�ในขณะนี้้� ได้้แก่่ การปรัับกลยุุทธ์์ ทััศนคติิ วิิธีีคิิด
วิิธีกี ารทำำ�งานของบุุคลากรไปสู่่�การเป็็น “ราชการยุุคใหม่่” มุ่่�งปฏิิบัติั งิ านเพื่่อ� เป้้าหมายในการพััฒนาท้้องถิ่่น�
ให้้เจริิญก้้าวหน้้า และให้้ประชาชนในท้้องถิ่่�นต้้องมีีคุุณภาพชีีวิิตความเป็็นที่่�อยู่่�ดีีขึ้้�น ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��
ด้้านต่่าง ๆ ในขณะที่่�ผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�นและสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นถืือว่่าเป็็นผู้้�แทนประชาชนในท้้องถิ่่�นที่่�ได้้รัับ
ความไว้้เนื้้�อเชื่่อ� ใจเข้้ามาบริิหารงาน จััดบริิการสาธารณะ และการจััดกิจิ กรรมสาธารณะบนความคาดหวัังของ
ประชาชน ซึ่่ง� ปััจจััยสำำ�คััญประการแรกที่่�เป็็นตัวั บ่่งชี้้ชั� ดั เจนว่่าองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่นสา
� มารถดำำ�เนิินงาน
ได้้อย่่างมีีคุุณภาพในระดัับใด คืือ ประชาชนผู้้�ใช้้บริิการจะเป็็นผู้้�สะท้้อนหรืือตััดสิินว่่าสิ่่�งที่่�ได้้รัับการอำำ�นวย
ความสะดวก และตอบสนองความต้้องการอย่่างเสมอภาค โปร่่งใส เข้้าถึงึ ได้้ง่า่ ย รวดเร็็วนั้้�น เมื่่อ� ใช้้บริิการแล้้ว
เกิิดความประทัับใจต่่อองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่นนั้้
� น� หรืือไม่่ ขณะเดีียวกัันปัจั จััยประการที่่�สอง คืือ องค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่�นมี
่ ีอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามกฎหมายหลากหลายประการ แต่่การให้้ความช่่วยเหลืือประชาชน
อย่่างเร่่งด่่วนในกรณีีที่่�มีีผลกระทบต่่อคุุณภาพและวิิถีีชีีวิิตของประชาชนในท้้องถิ่่�น หากเกิิดสาธารณภััย
ในพื้้�นที่่� ไม่่ว่่าจะมีีการประกาศเขตการให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยพิิบััติิกรณีีฉุุกเฉิินหรืือไม่่ ต้้องสามารถ
ดำำ�เนิินการช่่วยเหลืือประชาชนในเบื้้�องต้้น โดยฉัับพลัันทัันทีี เพื่่�อการดำำ�รงชีีพ หรืือบรรเทาความเดืือดร้้อน
เฉพาะหน้้า หรืือระงัับสาธารณภััย หรืือเพื่่�อคุ้้�มครองชีีวิิตและทรััพย์์สิิน หรืือป้้องกัันภยัันตรายที่่�จะเกิิด
แก่่ประชาชนได้้ตามความจำำ�เป็็น รวมไปถึึงการเยีียวยา และฟื้้�นฟููหลัังเกิิดสาธารณภััย หรืือการส่่งเสริิม
และพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต หรืือการป้้องกัันและระงัับโรคติิดต่่อ หรืือการช่่วยเหลืือเกษตรกรผู้้�มีีรายได้้น้้อย20
คณะกรรมาธิิการขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปประเทศด้้านการปกครองท้้องถิ่่�น สภาขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปประเทศ. สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน
คณะกรรมาธิิการขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปประเทศด้้านการปกครองท้้องถิ่่�น สำำ�นัักงานเลขาธิิการสภาผู้้�แทนราษฎร ปฏิิบััติิหน้้าที่่�สำำ�นัักงาน
เลขาธิิการสภาขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปประเทศ. หน้้า ก. เข้้าถึึงข้้อมููลได้้ที่่� https://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/
drive_local/download/article/article_20170816160150.pdf
20
ระเบีียบกระทรวงมหาดไทยว่่าด้้วยค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อช่่วยเหลืือประชาชนตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ (ฉบัับที่่� 2)
พ.ศ. 2561 ข้้อ 6
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และปััจจััยต่่อเนื่่อ� งที่่�จะทำำ�ให้้การช่่วยเหลืือเยีียวยาในพื้้�นที่่ร� อยต่่อระหว่่างเขตพื้้�นที่่รั� บั ผิิดชอบมีีประสิิทธิิภาพ
ได้้นั้้น� จะต้้องเกิิดการบููรณาการเพื่่อ� ทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างภาคส่่วนต่่าง ๆ ย่่อมส่่งผลให้้การบริิหารราชการ
มีีประสิิทธิิภาพ เกิิดผลสััมฤทธิ์์� และความคุ้้�มค่่าในเชิิงภารกิิจ นอกจากนี้้�การพััฒนานวััตกรรมด้้านต่่าง ๆ
ถืือว่่าเป็็นปััจจััยอีีกประการที่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมาก โดยจะต้้อง
เปิิดโอกาสให้้มีกี ารแสดงความคิิดเห็็นเพื่่อ� แก้้ไขปััญหา หรืือร่่วมกัันหาแนวทางเพื่่อ� สร้้างสรรค์์นวัตั กรรม ผู้้�นำำ�
หรืือผู้้บ� ริิหารองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่นค
่� วรมีีวิสัิ ยั ทััศน์ที่่์ ก� ว้้างไกล เป็็นผู้้ใ� ฝ่่รู้เ้� ปิิดใจกว้้าง รัับฟัังความคิิดเห็็น
และให้้ความสำำ�คััญกัับปััญหาความต้้องการของประชาชน มีีความสามารถ มีีแนวคิิด และสร้้างโอกาส
ให้้เอื้้อ� ต่่อการพััฒนานวััตกรรมในท้้องถิ่น่� แสวงหาและนำำ�แต่่สิ่่ง� ดีี ๆ เข้้าสู่่�ชุมุ ชนของตน สนัับสนุุนงบประมาณ
โดยทำำ�การวิิเคราะห์์ประโยชน์์ที่่�ประชาชนได้้รัับ คำำ�นวณงบประมาณที่่�จำำ�เป็็นจะต้้องใช้้ และนำำ�โครงการ
ไปบรรจุุเป็็นแผนพััฒนาท้้องถิ่่�น21 และปััจจััยท้้าทายประการสุุดท้้าย ได้้แก่่ การประชาสััมพัันธ์์ การเปิิดเผย
และการเผยแพร่่ข้้อมููลให้้ประชาชนในท้้องถิ่่�นได้้รัับทราบรัับรู้้�ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นอย่่างมาก รััฐธรรมนููญ
แห่่งราชอาณาจัักรไทย กำำ�หนดสิิทธิิและเสรีีภาพของปวงชนชาวไทย ในมาตรา 41 (1) บััญญััติิให้้ “บุุคคล
และชุุมชนย่่อมมีีสิทิ ธิิได้้รับั ทราบและเข้้าถึงึ ข้้อมููลหรืือข่่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่่วยงานของรััฐ
ตามที่่�กฎหมายบััญญััติิ” มาตรา 59 ได้้บััญญััติิเกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�ของรััฐว่่า “รััฐต้้องเปิิดเผยข้้อมููลหรืือข่่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่่วยงานของรััฐ ที่่�มิใิ ช่่ข้อ้ มููลเกี่่ย� วกัับความมั่่นค
� งของรััฐหรืือเป็็นความลัับของ
ทางราชการตามที่่�กฎหมายบััญญััติิ และต้้องจััดให้้ประชาชนเข้้าถึงึ ข้้อมููลหรืือข่่าวสารดัังกล่่าวได้้โดยสะดวก”
และมาตรา 253 ได้้บััญญััติิเกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องเปิิดเผยข้้อมููลต่่อสาธารณะ
ดัังนี้้� “ในการดำำ�เนิินงานให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� สภาท้้องถิ่่น� และผู้้�บริิหารท้้องถิ่่น� เปิิดเผยข้้อมููล
และรายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้้�งมีีกลไกให้้ประชาชนในท้้องถิ่่�นมีี
ส่่วนร่่วมด้้วย ทั้้�งนี้้� ตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการที่่�กฎหมายบััญญััติิ22”
ภาวิิณีี ลัักขษร และกฤชวรรธน์์ โล่่วััชริินทร์์, “เงื่่�อนไขการเกิิดนวััตกรรมขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในประเทศไทย”, วารสาร
รััฐศาสตร์์และรััฐประศาสนศาสตร์์ ปีีที่่� 10 ฉบัับที่่� 2 (กรกฎาคม-ธัันวาคม 2562) : 124
22
หลัักเกณฑ์์และวิิธีกี ารในการเปิิดเผยข้้อมููลและผลการดำำ�เนิินงานต่่อสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่นมี
่� หี ลัักเกณฑ์์และกฎหมาย
บััญญััติิหลายฉบัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง สามารถศึึกษาเพิ่่�มเติิมได้้ ดัังนี้้�
1)	พระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ระบุุเกี่่�ยวกัับ
			 หมวด 1 การเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสาร กำำ�หนดให้้มีกี ารเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของราชการเพื่่อ� ให้้ประชาชนมีีโอกาสกว้้างขวาง
ในการได้้รัับข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการต่่าง ๆ ของรััฐเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็น โดยมีีข้้อยกเว้้นอัันไม่่ต้้องเปิิดเผยที่่�ชััดแจ้้งและจำำ�กััดเฉพาะ
ข้้อมููลข่่าวสารที่่�หากเปิิดเผยแล้้วจะเกิิดความเสีียหายต่่อประเทศชาติิหรืือต่่อประโยชน์์ที่่�สำำ�คััญของเอกชน
			 หมวด 2 ข้้อมููลข่่าวสารที่่�ไม่่ต้้องเปิิดเผยที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อสถาบัันพระมหากษััตริิย์์ และหน่่วยงานของ
รััฐหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐอาจมีีคำำ�สั่่�งมิิให้้เปิิดเผยก็็ได้้ โดยคำำ�นึึงถึึงการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎหมายของหน่่วยงานของรััฐ ประโยชน์์สาธารณะ
และประโยชน์์ของเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้องประกอบกััน
			 หมวด 3 ข้้อมููลข่่าวสารส่่วนบุุคคล ซึ่่ง� หน่่วยงานของรััฐจะเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารส่่วนบุุคคลโดยปราศจากความยิินยอม
เจ้้าของข้้อมููลที่่�ให้้ไว้้ล่่วงหน้้าหรืือในขณะนั้้�นมิิได้้
2)	พระราชบััญญััติิการบริิหารงานและการให้้บริิการภาครััฐผ่่านระบบดิิจิิทััล พ.ศ. 2562
			 มาตรา 17 ระบุุว่่า ให้้หน่่วยงานของรััฐจััดทำำ�ข้้อมููลที่่�ต้้องเปิิดเผยตามกฎหมายว่่าด้้วยข้้อมููลข่่าวสารของราชการ
ในรููปแบบข้้อมููลดิิจิิทััลต่่อสาธารณะ โดยต้้องให้้ประชาชนทั่่�วไปสามารถเข้้าถึึงได้้อย่่างเสรีีโดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่า่ ย และสามารถนำำ�ไปเผยแพร่่
ใช้้ประโยชน์์ หรืือพััฒนาบริิการและนวััตกรรมในรููปแบบต่่าง ๆ ได้้
			 มาตรา 18 ระบุุว่่า ให้้มีีศููนย์์กลางข้้อมููลเปิิดภาครััฐในสำำ�นัักงานทำำ�หน้้าที่่�ในการประสานงานให้้หน่่วยงานของรััฐ
จััดส่่งหรืือเชื่่�อมโยงข้้อมููลตามมาตรา 17 และเปิิดเผยแก่่ประชาชน โดยให้้คณะกรรมการพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััลกำำ�หนดประเภท รููปแบบ
และมาตรฐานของข้้อมููลที่่�เปิิดเผยแก่่ประชาชนโดยศููนย์์กลางข้้อมููลเปิิดภาครััฐ ทั้้�งนี้้� ต้้องเป็็นแนวทางและมาตรฐานเดีียวกัันรวมทั้้�ง
สอดคล้้องกัับหลัักการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นสากล
21
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สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. โดยสำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาลเป็็นหน่่วยงานหนึ่่�งที่่�มีีหน้้าที่่�
และอำำ�นาจในการพััฒนาองค์์ความรู้้�และนวััตกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมและยกระดัับธรรมาภิิบาลให้้แก่่หน่่วยงาน
ภาครััฐ ได้้ดำำ�เนิินการศึึกษา รวบรวม วิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม อำำ�นาจหน้้าที่่�ภารกิิจ รายละเอีียดงานของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่� เพื่่อ� สัังเคราะห์์ให้้มีคี วามสอดคล้้องในแต่่ละองค์์ประกอบของหลัักธรรมาภิิบาล
ของการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี และพระราชกฤษฎีีกาว่่าด้ว้ ยหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี ารบริิหารกิิจการบ้้านเมืือง
ที่่�ดีี พ.ศ. 2546 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม จนกระทั่่�งกำำ�หนดคำำ�นิิยามของธรรมาภิิบาลให้้เกิิดความชััดเจนเหมาะสม
กัับขอบเขตการดำำ�เนิินงาน และแนวทางที่่�ควรปฏิิบัติั ติ ามหลัักธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
รวมทั้้�งกรณีีตััวอย่่างการดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นตามหลัักธรรมาภิิบาลที่่�สมควรปฏิิบััติิ
และไม่่สมควรปฏิิบััติิ (Do’s & Don’ts) โดยการให้้คำำ�แนะนำำ� เสนอแนะจากคณะทำำ�งานศึึกษาแนวทาง
การยกระดัับธรรมาภิิบาลองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น23 โดยมีี รองศาสตราจารย์์ศุุภสวััสดิ์์� ชััชวาลย์์
เป็็นประธานฯ คณะอนุุกรรมการ ป.ป.ช. ด้้านพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาลองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� 24
โดยมีี ศาสตราจารย์์วุุฒิิสาร ตัันไชย เป็็นประธานฯ และคณะกรรมการพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล25
โดยมีี พลเอก บุุณยวััจน์์ เครืือหงส์์ เป็็นประธานฯ ตามลำำ�ดัับ
ประโยชน์์จากการศึึกษาแนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น
�

แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่� เล่่มนี้้� จะเป็็นประโยชน์์
สำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ในการนำำ�ไปปรัับใช้้เป็็นแนวทางเพื่่�อพััฒนาต่่อยอดในการปรัับระบบ
การบริิหารจััดการภายใน การจััดกิจิ กรรมสาธารณะ และการบริิการสาธารณะ ให้้สามารถยกระดัับธรรมาภิิบาล
ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น และยิ่่�งไปกว่่านั้้�นถ้้าหากองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นได้้ดำำ�เนิินการตามแนวทางหรืือเนื้้�อหาตาม
หลัักธรรมาภิิบาลที่่�นำำ�เสนอซึ่่ง� ประกอบด้้วย 6 หลัักการ 11 องค์์ประกอบย่่อยดัังกล่่าวได้้อย่่างครบถ้้วน ย่่อม
จะส่่งผลต่่อการยกระดัับผลคะแนนการประเมิินคุณ
ุ ธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงาน
ภาครััฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)26 ได้้ด้้วย
(ต่่อ) 3)	พระราชบััญญััติคุ้้�ิ มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562
		ส่่วนที่่� 3 การใช้้หรืือเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคล กำำ�หนดให้้มีีการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลไม่่ให้้ถููกละเมิิดสิิทธิิในข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล ในการเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคลนั้้�นจะต้้องเป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ตามที่่�ได้้แจ้้งกัับผู้้�ควบคุุมข้้อมููลส่่วนบุุคคล โดยได้้รัับ
ความยิินยอมจากเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคลก่่อน
4)	พระราชบััญญััติิสถิิติิ พ.ศ. 2550 มาตรา 6 ระบุุว่่า สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิมีีอำำ�นาจหน้้าที่่� (9) เผยแพร่่ข้้อมููลสถิิติิ
5)	พระราชบััญญััติข่ิ า่ วกรองแห่่งชาติิ พ.ศ. 2562 มาตรา 8 ระบุุว่า่ บรรดาข้้อมููลข่่าวสารที่่�สำำ�นัักงานข่่าวกรองแห่่งชาติิได้้รับั มา
เนื่่�องจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามพระราชบััญญััติินี้้�จะเปิิดเผยมิิได้้ เว้้นแต่่เป็็นการเปิิดเผยต่่อหน่่วยข่่าวกรอง หน่่วยงานความมั่่นค
� ง นายก
รััฐมนตรีี หรืือตามคำำ�สั่่�งศาล
6) กฎหมายว่่าด้้วยทรััพย์์สิินทางปััญญาที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้มีีการกำำ�หนดมิิให้้เปิิดเผยข้้อมููลต่่อสาธารณะ ได้้แก่่ พระราชบััญญััติิ
ลิิขสิิทธิ์์� พระราชบััญญััติิสิิทธิิบััตร พระราชบััญญััติิเครื่่�องหมายการค้้า พระราชบััญญััติิความลัับทางการค้้า
7)	ระเบีียบว่่าด้ว้ ยการรัักษาความลัับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ได้้มีข้ี อ้ กำำ�หนดที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการจััดชั้้น�
ความลัับของข้้อมููล ได้้แก่่ กำำ�หนดนิิยามข้้อมููลข่่าวสารลัับ และกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการในการรัักษาความลัับขอ
23
คำำ�สั่่�งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่่� 227/2563 โปรดดููภาคผนวก
24
คำำ�สั่่�งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่่� 190/2562 โปรดดููภาคผนวก
25
คำำ�สั่่�งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่่� 187/2562 โปรดดููภาคผนวก
26
เครื่่�องมืือการประเมิินเชิิงบวกเพื่่�อเป็็นมาตรการป้้องกัันการทุุจริิต และเป็็นกลไกในการสร้้างความตระหนัักให้้หน่่วยงานภาครััฐ
มีีการดำำ�เนิินงานอย่่างโปร่่งใสและมีีคุณ
ุ ธรรม ของสำำ�นัักงาน ป.ป.ช. โดยใช้้ชื่อ่� ว่่า “การประเมิินคุณ
ุ ธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน
ของหน่่วยงานภาครััฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”. อ่่านรายละเอีียดได้้ที่่� ITA 2021 More Open More
Transparent : คู่่�มืือการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564. และสามารถเข้้าถึึงได้้ที่่� https://itas.nacc.go.th
22
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บทที่่�

ธรรมาภิิบาล
สำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น
่

สำำ�หรัับบทนี้้� คณะผู้้�จััดทำำ�จะนำำ�เสนอถึึงหลัักการธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่น่� ที่่�คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้้แต่่งตั้้ง� คณะทำำ�งานศึึกษาแนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลองค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ 1 โดยมีี รองศาสตราจารย์์ ศุุภสวััสดิ์์� ชััชวาลย์์ เป็็นประธานคณะทำำ�งานฯ เพื่่�อกำำ�หนด
คำำ�นิิยาม องค์์ประกอบของธรรมาภิิบาล กรอบแนวทางการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ให้้มีีความสอดคล้้องกัับอำำ�นาจหน้้าที่่�และภารกิิจของท้้องถิ่่�น และให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นนำำ�ไป
ปรัับใช้้ในการยกระดัับการบริิหารจััดการองค์์กร อัันจะส่่งผลต่่อการบริิหารองค์์กรให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
ประสิิทธิิผล โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ และเกิิดประโยชน์์สุุขของประชาชนต่่อไป ซึ่่�งประกอบด้้วย 6 หลัักการ
11 องค์์ประกอบย่่อย มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

ภาพที่่� 2 แผนภาพแสดงหลัักธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ 2
1
2

คำำ�สั่่�งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่่� 300/2562 โปรดดููภาคผนวก
พััฒนามาจากแผนภาพแสดงหลัักธรรมาภิิบาลของการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี (GG Framework) ของสำำ�นัักงาน ก.พ.ร.
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1. นิิติิธรรม (Rule of Law)

		 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจะใช้้อำำ�นาจตามกฎหมายและระเบีียบ รวมถึึงข้้อบัังคัับต่่างๆ
ที่่�มีีอยู่่�โดยเคร่่งครััดและไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ ทั้้�งนี้้� ในการจััดทำำ�บริิการสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ต้้องคำำ�นึึงถึึงหลัักความเสมอภาค กล่่าวคืือ การให้้บริิการสาธารณะแก่่ประชาชนในท้้องถิ่่�นต้้องเป็็นไป
อย่่างเท่่าเทีียมกััน ไม่่แบ่่งแยก ไม่่ว่่าจะเป็็นประเด็็นเกี่่�ยวกัับเพศ เชื้้�อชาติิ ศาสนา หรืือกลุ่่�มชาติิพันธุ์์�ต่
ั ่างๆ
เป็็นต้้น นอกจากนั้้�นองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นยัังต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับความเท่่าเทีียมกัันในการเข้้าถึึง
บริิการสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นด้้วย ทั้้�งนี้้� ต้้องคำำ�นึึงถึึง 2 องค์์ประกอบย่่อย ได้้แก่่
1) นิิติิธรรม (Rule of Law) และ 2) ความเสมอภาค (Equity)
1.1 นิิติิธรรม (Rule of Law)
				 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่� บริิหารงานโดยยึึดอำำ�นาจหน้้าที่่ต� ามกฎหมายระเบีียบ
ข้้อบัังคัับในการปฏิิบััติิงานอย่่างเคร่่งครััดด้้วยความชอบธรรม คำำ�นึึงถึึงสิิทธิิเสรีีภาพของประชาชน และผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ทั้้�งนี้้� ให้้รวมถึึงการตราข้้อบััญญััติิ/เทศบััญญััติิขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นด้้วย
			
1.1.1 การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมายในการบริิหารงาน
				 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่นพึ
� งึ ใช้้อำำ�นาจโดยยึึดหลัักข้้อกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
และแนวทางปฏิิบัติั ที่่ิ เ� กี่่ย� วข้้อง โดยคำำ�นึึงถึึงอำำ�นาจหน้้าที่่� ปััญหา และความต้้องการของประชาชนในท้้องถิ่่น�
ในการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวให้้คำำ�นึึงถึึงมิิติิสำำ�คััญทางการบริิหารดัังต่่อไปนี้้�
				 (1) การบริิหารงานบุุคคล ต้้องดำำ�เนิินการตามกฎหมายว่่าด้้วยระเบีียบบริิหารงาน
บุุคคลส่่วนท้้องถิ่�น่ เป็็นต้้น 		
				 (2) การจััดทำำ�และการบริิหารแผนพััฒนาท้้องถิ่่�น ต้้องดำำ�เนิินการตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยการจััดทำำ�แผนพััฒนาขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เป็็นต้้น
				 (3) การตราข้้อบััญญััติิท้้องถิ่่�น/เทศบััญญััติิ เป็็นไปตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�
ตามที่่�กฎหมายในการนั้้�น ๆ ให้้อำำ�นาจแก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในการตราข้้อบััญญััติิท้้องถิ่่�น
หรืือเทศบััญญััติิ เช่่น ข้้อบััญญััติิท้้องถิ่่�นเกี่่�ยวกัับงบประมาณ การเงิิน การคลััง ข้้อบััญญััติิท้้องถิ่่�นที่่�ออก
ตามกฎหมายว่่าด้้วยการสาธารณสุุข อาทิิ การจััดการสิ่่�งปฏิิกููลและมููลฝอย การควบคุุม การเลี้้�ยงหรืือ
ปล่่อยสััตว์์ กิิจการที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ ตลาด สถานที่่�จำำ�หน่่ายอาหารและสถานที่่�สะสมอาหาร
การจำำ�หน่่ายสิินค้้าในที่่�หรืือทางสาธารณะ ตลอดจนข้้อบััญญััติิอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการจััดบริิการ
สาธารณะในลัักษณะที่่�เข้้าถึึงประชาชนในท้้องถิ่่�นนั้้�น ๆ
				 (4) การบริิหารการเงิินการคลััง ต้้องดำำ�เนิินการตามกฎหมายว่่าด้ว้ ยวิิธีงี บประมาณ
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น กฎหมายว่่าด้้วยการรัับเงิิน การเบิิกจ่่ายเงิิน การฝากเงิิน การเก็็บรัักษา
และการตรวจเงิินขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่� กฎหมายว่่าด้ว้ ยเงิินอุดุ หนุุนขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
เป็็นต้้น
				 (5) การจัั ดบริิ การสาธารณะ ต้้ อ งดำำ� เนิิ น การตามมาตรฐานการบริิ ห ารและ
การบริิการสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เช่่น มาตรฐานถนน ทางเดิินและทางเท้้า มาตรฐาน
ไฟฟ้้าสาธารณะ มาตรฐานทางระบายน้ำำ�� มาตรฐานการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย มาตรฐานการจััดการขยะมููลฝอย
และสิ่่�งปฏิิกููล มาตรฐานการส่่งเสริิมกีีฬา เป็็นต้้น
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1.1.2. การใช้้อำำ�นาจ/การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมายต่่อผู้้�มารัับบริิการ
		
		
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่� จะต้้องคำำ�นึึงถึึงการจััดทำำ�บริิการสาธารณะที่่�ครอบคลุุม
ตามอำำ�นาจหน้้าที่่� และเปิิดโอกาสให้้ประชาชนเข้้าถึึงบริิการนั้้�นๆ ได้้อย่่างทั่่�วถึึง รวมถึึงการอนุุมััติิ อนุุญาต
และการใช้้อำำ�นาจอื่่น� ๆ ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องดำำ�เนิินการโดยยึึดหลัักกฎหมาย ระเบีียบ และ
คำำ�นึึงถึึงความถููกต้้อง ชอบธรรม ไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ และไม่่มีกี ารเรีียกร้้องผลประโยชน์์เพื่่อ� ตนเองหรืือพวกพ้้อง
ทั้้�งนี้้� ต้้องปฏิิบััติิต่่อประชาชนในพื้้�นที่่�และผู้้�ที่่�มาประกอบกิิจการในพื้้�นที่่�อย่่างเท่่าเทีียมกััน ไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ
1.2 ความเสมอภาค (Equity)
				 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจััดบริิการสาธารณะและบัังคัับใช้้กฎหมายระเบีียบ
ข้้อบัังคัับอย่่างเท่่าเทีียม ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ โดยไม่่แบ่่งแยกเพศ ถิ่่�นกำำ�เนิิด เชื้้�อชาติิ ภาษา ศาสนา ตลอดจน
สภาพและสถานะของบุุคคลทั้้�งทางร่่างกาย เศรษฐกิิจและสัังคม รวมทั้้�งคำำ�นึึงถึึงโอกาสในการเข้้าถึงึ บริิการ
สาธารณะอย่่างทั่่�วถึึง และเป็็นที่่�ยอมรัับของประชาชนในท้้องถิ่่�น
				 โดยการจัั ดทำำ� บริิ ก ารสาธารณะขององค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ให้้ คำำ� นึึ ง ถึึ ง
ความเสมอภาคในการให้้บริิการแก่่ประชาชนตามอำำ�นาจหน้้าที่่แ� ละภารกิิจขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
อย่่างน้้อยต้้องครอบคลุุมด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�
				 1) ด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐาน
				 2) ด้้านงานส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิต
				 3) ด้้านการจััดระเบีียบชุุมชน/สัังคม และการรัักษาความสงบเรีียบร้้อย
				 4) ด้้านการวางแผน การส่่งเสริิมการลงทุุน พาณิิชยกรรม และการท่่องเที่่�ยว
				 5) ด้้านการบริิหารจััดการและการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ สิ่่�งแวดล้้อม
				 6) ด้้านการศึึกษา ศาสนา ศิิลปะ วััฒนธรรม จารีีตประเพณีีและภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
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2. คุุณธรรม (Morality)

		บุุคลากรขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องพึึงมีีจิิตสำำ�นึึกความรัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�โดยยึึดมั่่�นในศีีลธรรม คุุณธรรมต้้องยึึดมั่่�นในประมวลจริิยธรรมของท้้องถิ่่�น รวมถึึงมาตรฐานและ
จรรยาบรรณแห่่งวิิชาชีีพ โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สุุขของประชาชนเป็็นหลัักสำำ�คััญ
2.1 การปฏิิบััติิตามประมวลจริิยธรรม / มาตรฐานและจรรยาบรรณแห่่งวิิชาชีีพ
		บุุคลากรขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่นทุ
� กุ คนต้้องปฏิิบัติั หิ น้้าที่่โ� ดยมีีจิติ สำำ�นึึกความรัับผิิดชอบ
ต่่อตนเองและต่่อประชาชน โดยยึึดมั่่�นและปฏิิบััติิตามประมวลจริิยธรรมและมาตรฐานและจรรยาบรรณ
แห่่งวิิชาชีีพอย่่างเคร่่งครััด ทั้้�งนี้้� องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่นพึ
่� งึ ส่่งเสริิมและปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกให้้บุคุ ลากรของตน
มีีสำำ�นึึกความรัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิงาน ยึึดมั่่�นในประมวลจริิยธรรมของข้้าราชการการเมืืองท้้องถิ่่�นฝ่่าย
สภาท้้องถิ่น่� ประมวลจริิยธรรมของข้้าราชการการเมืืองท้้องถิ่น่� ฝ่่ายบริิหาร ประมวลจริิยธรรมของข้้าราชการ
พนัักงาน และลููกจ้้างขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่� แล้้วแต่่กรณีี รวมทั้้�งกำำ�กัับ กระตุ้้�น กวดขัันการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่ข� องบุุคลากรนั้้�น ให้้เป็็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่่งวิิชาชีีพนั้้น� เช่่น บุุคลากรทางการศึึกษา
บุุคลากรทางสาธารณสุุข วิิศวกร เป็็นต้น้
2.2 การปฏิิบััติิตามหลัักการขััดกัันแห่่งผลประโยชน์์ (Conflict of Interest)
		บุุคลากรขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่นต้
่� อ้ งปฏิิบัติั หิ น้้าที่่โ� ดยยึึดมั่่นผ
� ลประโยชน์์สาธารณะ
เป็็นที่่ตั้้� ง� ไม่่เห็็นแก่่ผลประโยชน์์ส่ว่ นตนหรืือพวกพ้้อง ไม่่นำำ�ทรััพย์สิ์ นิ ของราชการไปเป็็นของส่่วนตััวหรืือนำำ�
ไปให้้กลุ่่�มหรืือพวกพ้้อง รวมทั้้�งต้้องไม่่เป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ของตน
และต้้องคำำ�นึึงถึึงความเหมาะสมในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งและการปฏิิบััติิหน้้าที่่�อัันจะเป็็นการเปิิดโอกาสให้้เกิิด
การขััดกัันแห่่งผลประโยชน์์ได้้ เช่่น การไม่่เป็็นคู่่�สััญญา หรืือเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม
ในสััญญา หรืือกัับบุุคคลที่่�ทำำ�สััญญากัับหน่่วยงานของรััฐที่่�ตนปฏิิบััติิหน้้าที่่�อยู่่� การไม่่รัับเงิิน ทรััพย์์สิิน หรืือ
ประโยชน์์อื่่�นใดอัันมิคิ วรได้้ตามกฎหมายจากบุุคคลอื่่น� ทั้้�งนี้้� ตามกฎหมายว่่าด้ว้ ยการจััดตั้้ง� องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น กฎหมายประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต และกฎหมายว่่า
ด้้วยการจััดซื้้�อจััดจ้้างและการบริิหารพััสดุภาครั
ุ ัฐ
MONEY

REPUTATION
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EXPLOITATION

3. ความโปร่่งใส (Transparency)

		บุุคลากรทั้้�งฝ่่ายการเมืืองและฝ่่ายข้้าราชการประจำำ�ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องมีี
ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ตรงไปตรงมา รวมถึึงการมีีวััฒนธรรม และค่่านิิยมขององค์์กรที่่�ให้้ความสำำ�คััญ
กัับการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารและสื่่�อสารกัับประชาชน เพื่่�อให้้ประชาชนได้้รัับทราบถึึงข้้อมููลต่่าง ๆ
อย่่างสม่ำำ��เสมอเป็็นปัจั จุุบันั และจััดให้้มีกี ารวางระบบเพื่่อ� ให้้ประชาชนและภาคส่่วนอื่่น� ๆ ในสัังคมสามารถ
เข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารต่่างๆ ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นได้้โดยง่่าย รวมถึึงในการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�นพึ
่ ึงมีีความชััดเจน เป็็นระบบ เป็็นที่่�เข้้าใจ รัับรู้้� และคาดการณ์์ได้้ของสัังคม
ซึ่่�งต้้องคำำ�นึึงถึึงความโปร่่งใส 3 ด้้าน ได้้แก่่ 3.1) ด้้านการบริิหารการเงิิน การคลััง และการพััสดุุ
3.2) ด้้านการบริิหารงานบุุคคล และ 3.3) ด้้านการจััดบริิการสาธารณะ/การบริิการประชาชน
3.1 การบริิหารการเงิินและการคลััง
		 ในการจััดทำำ�ข้้อบััญญััติิ/เทศบััญญััติิงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีี หรืือแผนการใช้้จ่่าย
งบประมาณประจำำ�ปีี การจััดหารายได้้ การรัับเงิิน การใช้้จ่า่ ยเงิิน ตลอดจนการจััดซื้้อ� จััดจ้า้ งและการบริิหาร
พััสดุุขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ต้้องดำำ�เนิินการตามกฎหมายตรงไปตรงมา มีีความโปร่่งใสและ
ตรวจสอบได้้ โดยต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การเงิินและการคลัังขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ผ่่านช่่องทางต่่างๆ ที่่�ประชาชนสามารถเข้้าถึึงได้้ง่า่ ย
และสะดวก และมีีส่่วนร่่วมในการตรวจสอบการดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
3.2 การบริิหารงานบุุคคล
			 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่นมี
� รี ะบบการสรรหา คััดเลืือก แต่่งตั้้ง� เลื่่อ� นระดัับ และการให้้คุณ
ุ
ให้้โทษแก่่บุคุ ลากรภายในองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่� อย่่างเป็็นธรรม โปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้ รวมทั้้�ง
เปิิดเผยหลัักเกณฑ์์ ขั้้น� ตอนที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการบริิหารงานบุุคคลเป็็นการทั่่�วไป เพื่่อ� ให้้ประชาชนหรืือบุุคลากร
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�นสา
่ มารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้ง่า่ ยและสะดวก
3.3 การจััดบริิการสาธารณะ/การบริิการประชาชน
			 องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� นต้้ อ งจัั ด ให้้ ป ระชาชนสามารถเข้้ าถึึ ง บริิ ก ารสาธารณะ
หรืือบริิการขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ ได้้อย่่างสะดวก รวดเร็็วและเปิิดเผยทุุกขั้้�นตอน
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4. การมีีส่่วนร่่วม (Participation)

		 การปฏิิ บัั ติิ ง านขององค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� นพึึ ง ต้้ อ งยึึ ด หลัั ก การกระจายอำำ� นาจ
และการมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ โดยเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงาน และประชาชนในท้้องถิ่่�นได้้รัับรู้้� เรีียนรู้้�
และร่่วมแสดงความคิิดเห็็น หรืือเสนอปััญหา และประเด็็นต่่าง ๆ ที่่�จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการแก้้ไขและพััฒนา
นอกจากนั้้�นประชาชนยัังต้้องมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินการ และร่่วมตรวจสอบการปฏิิบััติิงาน รวมทั้้�ง
การมีีส่่วนร่่วมเพื่่�อแสวงหาฉัันทามติิร่่วมกัันระหว่่างประชาชนภายในท้้องถิ่่�น
4.1 การมีีส่่วนร่่วม/การพยายามแสวงหาฉัันทามติิ (Participation/Consensus Oriented)
			 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องเปิิดโอกาสให้้ประชาชนได้้มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ
แสดงความคิิดเห็็นและเสนอปััญหาภายในท้้องถิ่่�นในประเด็็นต่่างๆ ที่่�จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการแก้้ไขและพััฒนา
เพื่่�อให้้เกิิดฉัันทามติิร่่วมกััน ทั้้�งในเรื่่�องการกำำ�หนดทิิศทาง นโยบาย หรืือแผนงานขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น การบริิหารงานและการจััดทำำ�บริิการสาธารณะ ตลอดจนการมีีส่่วนร่่วมในการตรวจสอบ
และสอดส่่องการปฏิิบััติิงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
		
4.1.1 การมีีส่่วนร่่วมกำำ�หนดทิิศทาง นโยบาย หรืือแผนงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่�
			 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นพึึงจััดให้้มีีกระบวนการและกลไกให้้ประชาชนในพื้้�นที่่�
เข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมกำำ�หนดทิิศทาง นโยบาย แผนงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� โดยประชาชนที่่�เข้้าร่ว่ ม
มีีความหลากหลาย กระจายครอบคลุุมทุุกชุุมชน เพื่่อ� ร่่วมแสดงความคิิดเห็็น เสนอปััญหา และความต้้องการ
ผ่่านแผนพััฒนาท้้องถิ่�น่ และแผนงานอื่่�นๆ
		 4.1.2 การมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารงานและการจััดทำำ�บริิการสาธารณะ
			 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่นพึ
่� งึ ส่่งเสริิมและเปิิดโอกาสให้้บุคุ ลากรขององค์์กรปกครองส่่วน
ท้้องถิ่่�น ประชาชน และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องเข้้ามามีีส่่วนร่่วมบริิหารจััดการเกี่่�ยวกัับการตััดสิินใจในเรื่่�องต่่าง ๆ
โดยสามารถให้้ข้้อมููล ความคิิดเห็็น แนะนำำ� ปรึึกษา ร่่วมวางแผนและร่่วมปฏิิบััติิงาน
		 4.1.3 การมีีส่่วนร่่วมในการตรวจสอบ ติิดตาม และประเมิินผล
			 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นส่่งเสริิมให้้ภาคส่่วนต่่างๆ เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการสอดส่่อง
ติิดตาม ตรวจสอบ ประเมิินผลการปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ของพนัักงานท้้องถิ่่�นและองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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4.2 การกระจายอำำ�นาจ (Decentralization)
		 ในการปฏิิบััติิราชการควรมีีการมอบอำำ�นาจและกระจายความรัับผิิดชอบในการตััดสิินใจ
และการดำำ�เนิินการให้้แก่่ผู้�ป้ ฏิิบััติิงานในระดัับต่่าง ๆ ได้้อย่่างเหมาะสม รวมทั้้�งมีีการโอนถ่่ายบทบาทและ
ภารกิิจให้้แก่่ภาคส่่วนอื่่น� ๆ ในสัังคม
		 4.2.1 การกระจายอำำ�นาจในการตััดสิินใจ
			 การปฏิิบััติิงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นควรมีีการกระจายอำำ�นาจในการตััดสิินใจ
ให้้มีีความสอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมในพื้้�นที่่� โดยมุ่่�งไปที่่�การมอบอำำ�นาจในการตััดสิินใจเพื่่�อให้้บุุคลากร
ในแต่่ละระดัับมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ และรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงาน โดยคำำ�นึึงถึึงการสร้้างขีีด
ความสามารถขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในการให้้บริิการสาธารณะ เพื่่�อประโยชน์์สุุขของประชาชน
		 4.2.2 กระจายอำำ�นาจไปสู่่�ภาคส่่วนอื่่�น
			 การกระจายอำำ�นาจในการตััดสิินใจให้้หน่่วยงาน หรืือภาคส่่วนอื่่�นๆ หรืือประชาชน
ในพื้้�นที่่เ� พื่่อ� จััดการหรืือจััดสรรทรััพยากรให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของประชาชนหรืือผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยมีีการกระจายบุุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสม
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5. หลัักความรัับผิิดชอบ (Accountability)

		 ในการปฏิิบัติั งิ านขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่นต้
� อ้ งมุ่่�งให้้การทำำ�งานมีีคุณ
ุ ภาพ สร้้างความ
เชื่่�อมั่่�นไว้้วางใจ และตอบสนองต่่อความคาดหวัังของประชาชน ตลอดจนผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายในท้้องถิ่่�น
หากการทำำ�หน้้าที่่�นั้้�นเกิิดปััญหาหรืือข้้อขััดข้้อง องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องสามารถตอบคำำ�ถาม
และอธิิบายให้้ทราบถึึงรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับประเด็็นปััญหาเหล่่านั้้�น รวมทั้้�งองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ยัังต้้องมีีการจััดทำำ�ระบบการรายงานความก้้าวหน้้าและผลสััมฤทธิ์์ต� ามเป้้าหมาย ตลอดจนระบบการบรรเทา
ปััญหาและผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
5.1 ความรัับผิิดชอบ (Accountability)
			 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่นสา
่� มารถตอบคำำ�ถามและชี้้แ� จงได้้เมื่่อ� มีีข้อ้ สงสััย รวมทั้้�งต้้องมีี
การจััดวางระบบการรายงานความก้้าวหน้้าและผลสััมฤทธิ์์�ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ต่่อสาธารณะ เพื่่�อให้้
ประชาชนตรวจสอบ และกำำ�หนดให้้มีีการจััดเตรีียมระบบการแก้้ไขหรืือบรรเทาปััญหาและผลกระทบใด ๆ
ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินงานตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
		
5.1.1 การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานและการรายงาน
			 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นพึึงส่่งเสริิมและกำำ�หนดให้้มีีเครื่่�องมืือที่่�ช่่วยชี้้�วััดความสำำ�เร็็จ
ในการปฏิิบััติิงานของพนัักงานและองค์์กร ให้้เกิิดความชััดเจน เป็็นรููปธรรม โดยระบบการประเมิินผลนั้้�น
ควรต้้องสะท้้อนให้้เห็็นถึึงความรัับผิิดชอบต่่อผลการปฏิิบััติิงานของตน และตอบสนองต่่อความคาดหวััง
ของประชาชนได้้
		 5.1.2 ระบบควบคุุมภายใน ตรวจสอบภายใน และการบริิหารความเสี่่�ยง
			 องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� นต้้ อ งมีี ก ระบวนการควบคุุ ม ภายใน ตรวจสอบภายใน
และการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีีมาตรฐาน เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นเป็็นไปด้้วย
ความโปร่่ ง ใส และบรรลุุ ผ ลสำำ� เร็็ จ ตามภารกิิ จ หน้้ าที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ด ชอบ และได้้ รัั บ ความเชื่่� อ มั่่� น
และความไว้้วางใจจากประชาชน
		 5.1.3 การจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนและบรรเทาผลกระทบ
			 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องมีีข้้อมููล/ระบบ/วิิธีีการจััดการข้้อร้้องเรีียนและบรรเทา
ผลกระทบต่่อปััญหาหรืือข้้อขััดข้้องที่่�ประชาชนร้้องเรีียน รวมทั้้�งต้้องกำำ�หนดระยะเวลาในการดำำ�เนิินการ
ให้้ทราบ และรายงานรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับประเด็็นปััญหาให้้สาธารณชนได้้รัับทราบ พร้้อมทั้้�งมีีระบบ
การวิิเคราะห์์ปััญหาและแนวทางการป้้องกัันปััญหาในรููปแบบและลัักษณะเดิิมไม่่ให้้เกิิดขึ้้�นอีีก
5.2 การตอบสนอง (Responsiveness)
			 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่นต้
� อ้ งสามารถให้้บริิการได้้อย่่างมีีคุณ
ุ ภาพ สามารถดำำ�เนิินการ
แล้้วเสร็็จภายในกรอบระยะเวลาที่่�กำำ�หนด สร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ไว้้วางใจ รวมถึึงตอบสนองตามความคาดหวััง/
ความต้้องการของประชาชนผู้้�รับั บริิการ และผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียที่่�มีคี วามหลากหลายและมีีความแตกต่่างกััน
ได้้อย่่างเหมาะสม
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		 5.2.1 การบริิการอย่่างมีีคุุณภาพ
			 องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� นพึึ ง รัั บ ผิิ ด ชอบและให้้ บ ริิ ก ารต่่ อ ประชาชนในพื้้� นที่่�
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอย่่างมีีคุุณภาพ เพื่่�อให้้ประชาชน/ผู้้�รัับบริิการเกิิดความพึึงพอใจ ความเชื่่�อมั่่�น
และความไว้้วางใจ
		
5.2.2 การตอบสนองต่่อปััญหาและความต้้องการของประชาชน
			 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องมุ่่�งพััฒนาประสิิทธิิภาพและคุุณภาพในการปฏิิบััติิงาน
หรืือการให้้บริิการเพื่่�อจััดการ/บรรเทาปััญหาและตอบสนองต่่อความต้้องการของประชาชนในพื้้�นที่่�ได้้
อย่่างรวดเร็็วและทั่่�วถึึง
6. หลัักความคุ้้�มค่่า (Cost-Effectiveness / Economy)

		 การปฏิิบััติิงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องมีีการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์เชิิงยุุทธศาสตร์์
ตลอดจนเป้้ า หมายและพัั น ธกิิ จ ที่่� มีี ค วามชัั ด เจน โดยต้้ อ งมีี ลัั ก ษณะที่่� ต อบสนองต่่ อ ความคาดหวัั ง
ของประชาชน นอกจากนี้้�การปฏิิบัติั งิ านตามเป้้าหมายและวิิสัยั ทััศน์ดั์ งั กล่่าว ต้้องคำำ�นึึงถึึงการใช้้ทรััพยากร
อย่่างประหยััดและคุ้้�มค่่า รวมถึึงใช้้ระยะเวลาในการดำำ�เนิินการที่่�รวดเร็็วและเหมาะสม
6.1 ประสิิทธิิผล (Effectiveness)
			 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องมีีวิิสััยทััศน์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ของประชาชนและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามพัันธกิิจให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ วางเป้้าหมาย
การปฏิิบัติั งิ านที่่�ชัดั เจนและอยู่่�ในระดัับที่่�ตอบสนองต่่อความคาดหวัังของประชาชน โดยสร้้างกระบวนการ
ปฏิิบััติิงานอย่่างเป็็นระบบและมีีมาตรฐาน มีีการจััดการความเสี่่�ยงและมุ่่�งเน้้นผลการปฏิิบััติิงานเป็็นเลิิศ
รวมถึึงมีีการติิดตามประเมิินผลและพััฒนาปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงานให้้ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
		 6.1.1 การจััดทำำ�แผนพััฒนาท้้องถิ่่�น
			 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นพึึงจััดทำำ�แผนพััฒนาท้้องถิ่่�นที่่�มีีความชััดเจน ตอบสนอง
ต่่อความต้้องการของประชาชน และสอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์การพััฒนาจัังหวััดและประเทศ รวมทั้้�งหลััก
เกณฑ์์มาตรฐานที่่�กฎหมายอื่่�นกำำ�หนด
		 6.1.2 แนวทางการปฏิิบััติิงานที่่�ทำำ�ให้้บรรลุุเป้้าหมาย
			 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นปฏิิบััติิงานอย่่างเป็็นระบบ มุ่่�งผลของความสำำ�เร็็จตาม
วััตถุุประสงค์์ ทั้้�งในเชิิงปริิมาณและคุุณภาพ รวมทั้้�งกำำ�หนดระบบการติิดตามประเมิินผลและพััฒนาปรัับปรุุง
การปฏิิบัติั ิงานให้้ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
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6.2 ประสิิทธิิภาพ (Efficiency)
		 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องใช้้ทรััพยากรอย่่างประหยััด เกิิดผลิิตภาพที่่�คุ้้�มค่่าต่่อ
การลงทุุนและบัังเกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่อ่ ส่่วนรวม ทั้้�งนี้้� ต้้องมีีการลดขั้้�นตอนและระยะเวลาในการปฏิิบัติั งิ าน
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก และลดภาระค่่าใช้้จ่่าย ตลอดจนยกเลิิกภารกิิจที่่�ล้้าสมััยและไม่่มีีความจำำ�เป็็น
		 6.2.1 ความประหยััด
			 การนำำ�ทรััพยากรที่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััดมาใช้้หรืือจััดสรรอย่่างมีี
ประโยชน์์สููงสุุดต่่อท้้องถิ่�น่ โดยคำำ�นึึงถึึงต้้นทุุนการผลิิตและการใช้้ทรััพยากรอย่่างประหยััด รวมทั้้�งประเมิิน
ความคุ้้�มค่่าก่่อนและหลัังการดำำ�เนิินงานโครงการ/กิิจกรรม
		 6.2.2 ความรวดเร็็ว
			 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่นต้
่� อ้ งปฏิิบัติั งิ านอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ คำำ�นึึงถึึงกรอบระยะเวลา
ที่่�กำำ�หนด ให้้บริิการอย่่างรวดเร็็ว สนองตอบต่่อความคาดหวัังของประชาชน และตอบสนองต่่อสถานการณ์์
ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
		 6.2.3 มาตรฐานและการพััฒนาคุุณภาพการให้้บริิการ
			 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องปฏิิบััติิงานอย่่างเป็็นระบบ ตามขั้้�นตอนได้้มาตรฐาน
รวมทั้้�งพััฒนาระบบการให้้บริิการอย่่างสม่ำำ��เสมอ
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3

บทที่่�

ควรปฏิิบััติิ

Do’s

ข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึง
ในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

สำำ�หรัับบทนี้้� คณะผู้้�จััดทำำ�ได้้นำำ�เสนอแนวทางที่่�ควรปฏิิบััติิตามหลัักธรรมาภิิบาล จาก
คณะทำำ�งานศึึกษาแนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และโครงการนวััตกรรม
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�ได้้รัับรางวััลองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีการบริิหารจััดการที่่�ดีี
จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการการกระจายอำำ�นาจให้้แก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่� และรางวััลพระปกเกล้้า
จากสถาบัันพระปกเกล้้า นอกจากนี้้� ได้้ศึึกษาวิิเคราะห์์รวบรวมจากคำำ�พิิพากษาศาลฎีีกา และคำำ�พิิพากษา
ศาลปกครองสููงสุุด ในประเด็็นการบริิหารงานและการปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยไม่่ยึึดหลัักธรรมาภิิบาลขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่น่� ได้้นำำ�มาสรุุปและเรีียบเรีียงในรููปแบบกรณีีอันค
ั วรปฏิิบัติั แิ ละไม่่ควรปฏิิบัติั ิ (Do’s and
Don’ts) เพื่่�อให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และผู้้�สนใจได้้ศึึกษาและใช้้เป็็นแนวทางในการยกระดัับ
ธรรมาภิิบาล รวมทั้้�งเป็็นอุุทาหรณ์์ในการตััดสิินใจของผู้้�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
เพื่่�อให้้การสั่่�งราชการในฐานะผู้้�บัังคัับบััญชาและผู้้�อยู่่�ใต้้บัังคัับบััญชามีีแนวทางที่่�เหมาะสม ถููกต้้อง
เกิิดประโยชน์์แก่่ราชการและประชาชนเป็็นสำำ�คััญ
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1

หลัักนิิติิธรรม

Rule of Law

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่นค
่� วรใช้้อำำ�นาจหรืือบริิหารงานตามกฎหมาย และระเบีียบ รวมถึึง
ข้้ อ บัั ง คัั บ ต่่ า ง ๆ ที่่� มีี อ ยู่่�โดยเคร่่ ง ครัั ด และไม่่ เ ลืือกปฏิิ บัั ติิ รวมทั้้� ง การจัั ดทำำ� บริิ ก ารสาธารณะต้้ อ ง
ดำำ�เนิินการอย่่างเท่่าเทีียมกััน ทั้้�งนี้้�จะต้้องคำำ�นึึงถึึง 2 องค์์ประกอบย่่อย ได้้แก่่ 1.1) นิิติธิ รรม (Rule of Law)
และ 1.2) ความเสมอภาค (Equity)
องค์์ประกอบย่่อย 1.1 นิิติิธรรม

“ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� บริิหารงานโดยยึึดอำำ�นาจหน้้าที่่ต� ามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
ในการปฏิิบััติิงานอย่่างเคร่่งครััดด้้วยความชอบธรรม คำำ�นึึงถึึงสิิทธิิเสรีีภาพของประชาชน และผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย ”
ตััวอย่่างข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึงในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

ผู้้� บ ริิ ห ารและบุุ ค ลากรขององค์์ ก ร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ ปฏิิบััติิหน้้าที่่�และบัังคัับ
ใช้้กฎหมาย ในการบริิหารงานบุุคคล การจััดทำำ�
และบริิหารแผนพััฒนาท้้องถิ่่�น การตราข้้อ
บัั ญ ญัั ติิ / เทศบัั ญ ญัั ติิ การบริิ ห ารการเงิิ น
การคลััง การพััสดุุ และการจััดบริิการสาธารณะ
ฯลฯ ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ระเบีียบ และ
ข้้ อ บัั ง คัั บ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ องค์์ ก รปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น
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ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

ผู้้� บ ริิ ห ารและบุุ ค ลากรขององค์์ ก ร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ดำำ�เนิินงานโดยไม่่คำำ�นึึงถึึง
กฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ เห็็นแก่่ประโยชน์์
ของตนเองและพวกพ้้ อ ง มีี ก ารแทรกแซง
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชา หรืือใช้้
ดุุ ล พิิ นิิ จ นอกเหนืือจากที่่� ก ฎหมายกำำ� หนด
ในการบริิหารงานและจััดบริิการสาธารณะ
เช่่น อนุุญาตก่่อสร้้าง ดััดแปลง รื้้�อถอนอาคาร
โดยไม่่เป็็นไปตามกฎหมายควบคุุมอาคาร หรืือมีี
การเรีียกรัับผลประโยชน์์ตอบแทน เพื่่อ� ไม่่ต้อ้ ง
ปฏิิ บัั ติิ ใ ห้้ ถูู กต้้ อ งครบถ้้ ว นตามที่่� ก ฎหมาย
กำำ�หนด

องค์์ประกอบย่่อย

1.2 เสมอภาค

“องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจััดบริิการสาธารณะและบัังคัับใช้้กฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
อย่่างเท่่าเทีียม ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ  โดยไม่่แบ่่งแยกเพศ ถิ่่�นกำำ�เนิิด เชื้้�อชาติิ  ภาษา ศาสนา ตลอดจนสภาพ
และสถานะของบุุคคล ทั้้�งทางร่่างกาย เศรษฐกิิจและสัังคม รวมทั้้�งคำำ�นึึงถึึงโอกาสในการเข้้าถึึงบริิการ
สาธารณะอย่่างทั่่�วถึึง และเป็็นที่่�ยอมรัับของประชาชนในท้้องถิ่่�น”
ตััวอย่่างข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึงในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

1. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจััดทำำ�
แผนพัั ฒ นาท้้ อ งถิ่่� น ข้้ อ บัั ญ ญัั ติิ เ ทศบัั ญ ญัั ติิ
และจััดบริิการสาธารณะที่่�เหมาะสม และเกิิด
ประโยชน์์ ต่่ อ ประชาชนในท้้ อ งถิ่่� นทุุ ก กลุ่่�ม
อย่่างเสมอภาค เท่่าเทีียมกััน

1. ผู้้� บ ริิ ห ารและบุุ ค ลากรองค์์ ก ร
ปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น มีี ก ารเลืือกปฏิิ บัั ติิ
ในการบริิหารงาน เช่่น การประชุุมประชาคม
ท้้องถิ่่�น1เลืือกเชิิญเฉพาะพวกพ้้อง เครืือญาติิ
เพื่่�อรัับฟัังและร่่วมจััดทำำ�แผนพััฒนาท้้องถิ่่�น2
ส่่งผลให้้โครงการ/กิิจกรรมที่่�ปรากฏในแผน
พััฒนาท้้องถิ่่�น และข้้อบััญญััติิ/เทศบััญญััติิ
งบประมาณรายจ่่าย มีีลักั ษณะที่่�เอื้้อ� ประโยชน์์
ให้้ตนเองและพวกพ้้อง

2. องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� นจัั ด
บริิการสาธารณะโดยอ้้างอิิงฐานข้้อมููลต่่าง ๆ
เช่่น ข้้อมููลประชากร อาชีีพ อายุุ รายได้้ ฯลฯ
เพื่่อ� ช่่วยในการวิิเคราะห์์ รองรัับการจััดบริิการ
สาธารณะอย่่างเหมาะสมและเท่่าเทีียม

2. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นละเลย
การจััดทำำ�หรืือปรัับปรุุงฐานข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ใ� ห้้มีคี วามถููกต้้องและเป็็น
ปััจจุุบันั เช่่น ฐานข้้อมููลผู้้�สููงอายุุ คนพิิการ เด็็ก
และเยาวชน อัั นส่่ ง ผลให้้ ก ารจัั ด บริิ ก าร
สาธารณะแก่่ประชาชนเกิิดความเหลื่่�อมล้ำำ��
ไม่่ครบถ้้วนและทั่่�วถึึง

ข้้อ 17 (1) แห่่งระเบีียบกระทรวงมหาดไทยว่่าด้ว้ ยการจััดทำำ�แผนพััฒนาขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่� พ.ศ. 2548 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
ข้้อ 4 แห่่งระเบีียบกระทรวงมหาดไทยว่่าด้้วยการจััดทำำ�แผนพััฒนาขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น พ.ศ.2548 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
ให้้คำำ�นิิยาม “แผนพััฒนาท้้องถิ่่น� ” หมายความว่่า แผนพััฒนาท้้องถิ่่น� ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่นที่่
� กำ� ำ�หนดวิิสัยั ทััศน์์ ประเด็็นยุทุ ธศาสตร์์
เป้้าประสงค์์ ตััวชี้้วั� ดั ค่่าเป้้าหมาย และกลยุุทธ์์โดยสอดคล้้องกัับแผนพััฒนาจัังหวััด ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่�
ในเขตจัังหวััด แผนพััฒนาอำำ�เภอแผนพััฒนาตำำ�บล แผนพััฒนาหมู่่�บ้้านหรืือแผนชุุมชน อัันมีีลัักษณะเป็็นการกำำ�หนดรายละเอีียดแผนงาน
โครงการพััฒนาที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นสำำ�หรัับปีีงบประมาณแต่่ละปีี ซึ่่�งมีีความต่่อเนื่่�องและเป็็นแผนก้้าวหน้้าและให้้หมายความรวมถึึงการเพิ่่�มเติิม
หรืือเปลี่่�ยนแปลงแผนพััฒนาท้้องถิ่่�น

1
2
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ตััวอย่่างข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึงในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

3. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่นมุ่่�
�่ งพััฒนา
ระบบการให้้บริิการ เพื่่�อให้้เกิิดมาตรฐานการ
ให้้บริิการที่่�เท่่าเทีียมกััน โดยไม่่มีีการเลืือก
ปฏิิบัติั ด้ิ ว้ ยเหตุุเพราะเพศ เชื้้อ� ชาติิ ศาสนา สภาพ
และสถานะทางร่่างกาย เศรษฐกิิจ สัังคม ฯลฯ
ทั้้�งอาจมีีการนำำ�แนวคิิด วิิธีีการในการบริิหาร
จััดการที่่�ดีี และเทคโนโลยีีมาปรัับใช้้ให้้เหมาะสม
กัับบริิบทขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่� เช่่น
การจััดทำำ�คู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน คู่่�มืือสำำ�หรัับ
ประชาชน การจััดระบบคิิว การจััดทำำ�ระบบ
แผนที่่�ภาษีี

24 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

3. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นละเลย
การกำำ�หนดมาตรการ แนวทางปฏิิบััติิ หรืือ
การจัั ดทำำ� คู่่�มืือการใช้้ อำำ� นาจตามกฎหมาย
อย่่างเหมาะสม ทำำ�ให้้การบัังคัับใช้้กฎหมาย
และการจััดบริิการสาธารณะเกิิดความเหลื่่อ� มล้ำำ��
ขึ้้�นอยู่่�กัับ/อยู่่�ภายใต้้ดุุลพิินิิจของผู้้�ปฏิิบััติิงาน
แต่่ละบุุคคล ทำำ�ให้้ประชาชนไม่่สามารถเข้้าถึงึ
บริิการได้้อย่่างเสมอภาคและรวดเร็็ว เช่่น ไม่่มีี
การปรัับปรุุงเทศบััญญััติิ ข้้อบััญญััติิ รวมถึึง
ประกาศที่่�ล้้าสมััย ไม่่มีีการพิิจารณาปรัับลด
ขั้้น� ตอน กระบวนการ และระยะเวลาแล้้วเสร็็จ
ของงาน

กรณีีศึึกษาที่่�ควรปฏิิบััติิ & กรณีีศึึกษาที่่�ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Case Study
Do’s & Don’ts
นิิติิธรรม

หลัักนิิติิธรรม
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Case Study Do’s

กรณีีศึึกษาที่่� 1 ตราเทศบััญญััติเิ พื่่อ� ป้้องกัันอัันตรายต่่อสุุขภาพของประชาชน3
เกิิดอุุบััติิเหตุุจากการขนย้้ายยาฆ่่าหญ้้าของผู้้�ประกอบกิิจการค้้าปุ๋๋�ยและยาปราบศััตรููพืืช
รายหนึ่่�งในชุุมชน จนทำำ�ให้้มีข้ี อ้ ร้้องเรีียนเรื่่อ� งกลิ่่น� เหม็็นฟุ้้�งกระจายที่่�ส่ง่ ผลอัันตรายต่่อสุุขภาพ เทศบาลตำำ�บล
กุุดดิินจี่่� อำำ�เภอนากลาง จัังหวััดหนองบััวลำำ�ภูู จึึงได้้ตราเทศบััญญััติิ เรื่่�อง การควบคุุมกิิจการที่่�เป็็นอัันตราย
ต่่อสุุขภาพ พ.ศ. 2553 โดยกำำ�หนดให้้สถานประกอบการต้้องวางผลิิตภััณฑ์์ที่่�จำำ�หน่่ายเพีียงเล็็กน้้อย
เพื่่�อเป็็นตััวอย่่างสิินค้้าเท่่านั้้�น ส่่วนโกดัังเก็็บสิินค้้าต้้องตั้้�งห่่างจากชุุมชน ไม่่น้้อยกว่่า 500 เมตร
ผู้้� ป ระกอบกิิ จ การค้้ าปุ๋๋� ย และยาปราบศัั ต รููพืืชรายนั้้� น จึึ ง ขอให้้ ศา ลปกครองเพิิ ก ถอน
เทศบััญญััติิดัังกล่่าว อ้้างว่่า ขาดเหตุุผลและหลัักการที่่�ถููกต้้อง สร้้างภาระแก่่ตนและผู้้�ประกอบการรายอื่่�น
เกิินความจำำ�เป็็น เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับข้้อกำำ�หนดตามกฎหมายว่่าด้้วยโรงงานที่่�ให้้ตั้้�งโรงงานห่่างจากชุุมชน
ได้้ 50 - 100 เมตร
	ศาลปกครองสููงสุุดวิินิิจฉััยว่่า การเก็็บสิินค้้าที่่�เป็็นสารเคมีีอัันตรายจำำ�นวนมาก อาจเกิิด
อัันตรายต่่อสุุขภาพอนามััยประชาชนได้้ แม้้สถานประกอบการจำำ�หน่่ายปุ๋๋�ยไม่่เข้้าข่่ายเป็็นโรงงาน เทศบาล
ก็็สามารถมีีดุุลพิินิิจกำำ�หนดระยะให้้ห่่างจากชุุมชนได้้ตามกฎหมาย
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นว่่า องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� มีีธรรมาภิิบาลตามหลััก
นิิติิธรรม ดำำ�เนิินการตามกฎหมายอย่่างเคร่่งครััด โดยคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิเสรีีภาพของประชาชนและผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียในด้้านความปลอดภััยและสุุขอนามััย

3

คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่� อส.5/2562
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Case Study Do’s

กรณีีศึึกษาที่่� 2 เจ้้าพนัักงานท้้องถิ่�น่ มีีคำำ�สั่่�งห้้ามใช้้อาคารที่่�ดััดแปลง4
ผู้้�ว่ารา
่ ชการกรุุงเทพมหานคร ฐานะเจ้้าพนัักงานท้้องถิ่่น� ตามกฎหมายว่่าด้ว้ ยการควบคุุมอาคาร
มีีคำำ�สั่่�งให้้เจ้้าของอาคารที่่�ดััดแปลงต่่อเติิมโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตให้้ระงัับการดััดแปลง ต่่อเติิม ห้้ามใช้้
หรืือเข้้าไปในอาคาร และให้้ขอรัับใบอนุุญาตก่่อสร้้างดััดแปลงอาคารให้้ถููกต้้อง แม้้ว่่าการต่่อเติิมดัังกล่่าว
จะล่่วงเลยมาเป็็นเวลากว่่าสิิบปีีแล้้ว
	ศาลปกครองสููงสุุดวิินิิจฉััยว่่า การที่่�ผู้�ว่้ ่าราชการกรุุงเทพมหานครออกคำำ�สั่่�งห้้ามเจ้้าของ
อาคารหรืือบุุคคลใดใช้้หรืือเข้้าไปในบริิเวณอาคารที่่�มีีการดััดแปลงโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต โดยอาศััยอำำ�นาจ
ตามกฎหมายว่่าด้ว้ ยการควบคุุมอาคาร และมีีคำำ�สั่่ง� ให้้ดัดั แปลงอาคารให้้ถููกต้้องโดยรื้้อ� อาคารที่่�ผิดิ กฎหมาย
ออกและให้้ยื่นคำ
่� ำ�ขอรัับใบอนุุญาตดััดแปลงอาคารให้้ถููกต้้องเป็็นไปเพื่่อ� คุ้้�มครองประโยชน์์และความปลอดภััย
ของประชาชน จึึงเป็็นคำำ�สั่่�งที่่�ชอบด้้วยกฎหมาย
กรณีีศึึ ก ษาดัั ง กล่่ า วสะท้้ อ นให้้ เ ห็็ น ว่่ า องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น มีีธรรมาภิิ บ าล
ตามหลัักนิิติิธรรม ปฏิิบััติิหน้้าที่่�บัังคัับใช้้กฎหมายอย่่างเคร่่งครััดเพื่่�อคุ้้�มครองประโยชน์์สาธารณะ
และความปลอดภััยประชาชน
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26 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่

นิิติิธรรม

กรณีีศึึกษาที่่�ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Case Study Don’ts

กรณีีศึึกษาที่่� 1 ไม่่ปฏิิบััติิตามระเบีียบว่่าด้้วยการพััสดุ5ุ
	นายกเทศมนตรีีมีีอำำ�นาจและหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการบริิหารราชการของเทศบาลให้้เป็็นไป
ตามที่่�กฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ เทศบััญญััติิ และนโยบาย ตลอดจนสั่่�งอนุุมััติิและอนุุญาตเกี่่�ยวกัับ
งานราชการของเทศบาลตามกฎหมายว่่าด้ว้ ยเทศบาล ทั้้�งมีีหน้้าที่่บ� ริิหารงานในการจััดซื้้อ� จััดการ เก็็บรัักษา
ดููแล และจำำ�หน่่ายพััสดุุของสำำ�นัักงานเทศบาลให้้เป็็นไปตามระเบีียบกระทรวงมหาดไทยว่่าด้้วยการพััสดุุ
ของหน่่วยการบริิหารราชการส่่วนท้้องถิ่่�น พ.ศ. 2535 แต่่นายกเทศมนตรีีใช้้อำำ�นาจในตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�
ขายศาลาทรงไทยกลางน้ำำ��ของเทศบาลให้้แก่่ผู้้�อื่น่� ในราคา 15,000 บาท โดยพลการ ซึ่่ง� ไม่่ปฏิิบัติั ติ ามระเบีียบ
ขั้้�นตอน การจำำ�หน่่ายพััสดุุ และไม่่นำำ�เงิินที่่�ได้้จากการขายศาลาทรงไทยกลางน้ำำ��ส่่งเป็็นรายได้้ของเทศบาล
	ศาลฎีีกาวิินิิจฉััยว่่า นายกเทศมนตรีีไม่่ได้้ปฏิิบััติิตามระเบีียบขั้้�นตอนในการจำำ�หน่่ายพััสดุุ
ตามระเบีียบกฎหมาย โดยไม่่นำำ�เงิินจากการขายศาลาทรงไทยกลางน้ำำ�� จำำ�นวน 15,000 บาท ส่่งเป็็นรายได้้
ของเทศบาล จึึงพิิพากษาลงโทษฐานเป็็นเจ้้าพนัักงานยัักยอกทรััพย์ต์ ามประมวลกฎหมายอาญา ให้้จำำ�คุุก 5 ปีี
และปรัับ 20,000 บาท ให้้การรัับสารภาพคงจำำ�คุุก 2 ปีี 6 เดืือน และปรัับ 10,000 บาท โทษจำำ�คุุก
ให้้รอการลงโทษไว้้กำำ�หนด 2 ปีี
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นถึึง การบริิหารงานและปฏิิบัติั หิ น้้าที่่โ� ดยไม่่คำำ�นึงึ ถึึงหลััก
นิิติิธรรม ดำำ�เนิินการไม่่เป็็นไปตามกฎหมายระเบีียบที่่�กำำ�หนดไว้้
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นิิติิธรรม

กรณีีศึึกษาที่่� 2

กรณีีศึึกษาที่่�ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Case Study Don’ts

นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล เก็็บรัักษาเงิินไว้้เอง โดยไม่่ปฏิิบััติติ ามระเบีียบ
ของทางราชการ6

	นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลในฐานะเป็็นประธานศููนย์์กีีฬาตำำ�บลขององค์์การบริิหาร
ส่่วนตำำ�บลได้้รัับเงิินอุุดหนุุนจากศููนย์์การกีีฬาแห่่งประเทศไทยจัังหวััด จำำ�นวน 10,000 บาท เพื่่�อส่่งเสริิม
สนัับสนุุนการจััดกิิจกรรมกีีฬาของศููนย์์กีีฬา หลัังจากได้้รัับเงิินดัังกล่่าวมาแล้้ว ได้้เก็็บเงิินไว้้เองโดยไม่่นำำ�
ส่่ ง ให้้ “คณะกรรมการศูู น ย์์ กีี ฬาตำำ� บล” ซึ่่� ง เป็็ นค ณะบุุ คค ลหนึ่่� ง ในการบริิ ห ารงานศููนย์์ กีี ฬ าตำำ� บล
และเป็็ นส่่ ว นหนึ่่� ง ขององค์์ ก ารบริิ ห ารส่่ ว นตำำ� บลที่่� มีี อำำ� นาจหน้้ าที่่� ต ามภารกิิ จ ถ่่ า ยโอนจากการกีี ฬ า
แห่่งประเทศไทย
	ศาลฎีีกาวิินิิจฉััยว่่า การที่่�นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเก็็บรัักษาเงิินไว้้เองโดยไม่่ปฏิิบััติิ
ให้้ถููกต้้องตามระเบีียบของทางราชการและไม่่แจ้้งให้้คณะกรรมการศููนย์์กีีฬาตำำ�บลทราบ จึึงรัับฟัังได้้ว่่า
มีีเจตนาเบีียดบัังเงิินดัังกล่่าวเป็็นของตนเองโดยทุุจริิต จึึงพิิพากษาให้้มีคี วามผิิดตามประมวลกฎหมายอาญา
จำำ�คุุก 5 ปีี ให้้การรัับสารภาพ คงจำำ�คุุก 2 ปีี 6 เดืือน และให้้คืืนหรืือใช้้เงิิน 10,000 บาท แก่่องค์์การบริิหาร
ส่่วนตำำ�บล
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นถึึง การบริิหารงานและปฏิิบัติั หิ น้้าที่่โ� ดยไม่่คำำ�นึงึ ถึึงหลััก
นิิติิธรรม ดำำ�เนิินการโดยไม่่ยึึดถืือกฎหมายและระเบีียบอย่่างเคร่่งครััด
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เสมอภาค

กรณีีศึึกษาที่่�ควรปฏิิบััติิ

Case Study Do’s

กรณีีศึึกษาที่่� 1 การแก้้ไขปััญหาคนไร้้สััญชาติิ ไร้้สถานะทางทะเบีียน7
	ปััญหาคนไร้้สััญชาติิ ไร้้สถานะทางทะเบีียนในพื้้�นที่่� ยัังไม่่มีีหน่่วยงานรัับผิิดชอบในพื้้�นที่่�
โดยตรง ซึ่่�งกลุ่่�มคนดัังกล่่าวถืือว่่าเป็็นผู้้�ด้้อยโอกาส มัักถููกเอารััดเอาเปรีียบ ไม่่สามารถดำำ�รงชีีวิิตได้้
อย่่างเท่่าเทีียมกัับบุุคคลอื่่น� สุ่่�มเสี่่ย� งถููกล่่อลวงโดยขบวนการค้้ามนุุษย์์ เทศบาลนครอุุดรธานีี จัังหวััดอุดร
ุ ธานีี
จึึงเข้้าไปแก้้ไขปััญหาและช่่วยเหลืือกลุ่่�มคนดัังกล่่าว ให้้มีีโอกาสเข้้าถึึงสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานในการดำำ�รงชีีวิิต
สามารถเข้้าถึึงบริิการได้้อย่่างทั่่�วถึึงและเท่่าเทีียม โดยการจััดทำำ�แผนให้้การช่่วยเหลืือที่่�อาศััยความร่่วมมืือ
จากหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีีการประชุุมร่่วมกัันระหว่่างผู้้�บริิหาร เจ้้าหน้้าที่่�ของ
เทศบาลฯ และประธานชุุมชนที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นอาสาสมััครทางทะเบีียนและบััตร เพื่่�อดำำ�เนิินการสำำ�รวจ
ตรวจสอบสภาพปััญหาและการดำำ�รงชีีวิติ ของผู้้�ด้อ้ ยโอกาส รวมทั้้�งประสานงานกัับฝ่่ายสอบสวนและส่่งเสริิม
การทะเบีียนและบััตร กองทะเบีียนราษฎรและบััตรประจำำ�ตััวประชาชน เพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือประชาชน
ผู้้� ต กหล่่ น ทางทะเบีี ย นที่่� ยัั ง ไม่่ มีี เ ลขประจำำ� ตัั ว ประชาชนให้้ ไ ด้้ รัั บ การกำำ� หนดสถานะตามกฎหมาย
และได้้รับั สิิทธิิต่า่ ง ๆ จากภาครััฐ เพื่่อ� ยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ ให้้ดีขึ้้ี น� โดยคำำ�นึึงถึึงความสมดุุลของสิิทธิิขั้้นพื้้
� น� ฐาน
ของมนุุษย์์ ซึ่่�งการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวสามารถช่่วยเหลืือกลุ่่�มผู้้�ยากไร้้และผู้้�ด้้อยโอกาสในเขตเทศบาล
ได้้มากถึึง 1,255 คน
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นว่่า องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� มีีธรรมาภิิบาลตามหลััก
ความเสมอภาค โดยคำำ�นึึงถึึงการแก้้ไขปััญหาเพื่่�อความเสมอภาคในการเข้้าถึึงบริิการสาธารณะ
ของประชาชน

บััตรประจำำ�ตััวบุุคคลที่่�ไม่่มีีสถานะทางทะเบีียน

บััตรประจำำ�ตััวคนซึ่�ง่ ไม่่มีีสััญชาติิไทย

0-1234-56789-10-1

0123-45678910
ที่่�อยู่่�
วัันออกบััตร

ชื่่�อ
ชื่่�อสกุุล
เกิิดวัันที่่�

วัันหมดอายุุ

0-1234-56789-10-1

0123-45678910
ที่่�อยู่่�
ผู้้�อำำ�นวยการทะเบีียนกลาง

วัันออกบััตร

ชื่่�อ
ชื่่�อสกุุล
เกิิดวัันที่่�

วัันหมดอายุุ

ผู้้�อำำ�นวยการทะเบีียนกลาง

สำำ�นัักงานปลััดสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี (2563), หนัังสืือที่่�ระลึึกในพิิธีีมอบรางวััลองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีการบริิหารจััดการที่่�ดีี
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563, หน้้า 14 – 16. ได้้รัับรางวััลองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีการบริิหารจััดการที่่�ดีี ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่่น องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นขนาดใหญ่่ รางวััลที่่� 2
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เสมอภาค

กรณีีศึึกษาที่่�ควรปฏิิบััติิ

Case Study Do’s

กรณีีศึึกษาที่่� 2 โครงการหม่่าคืืนตััน หม่่าวัันได้้ (กลางคืืนทััน กลางวัันได้้) ทีีมกู้้�ชีีพกู้้�ภััยจอมจัันทร์์8
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลจอมจัันทร์์ อำำ�เภอเวีียงสา จัังหวััดน่าน
่ จััดบริิการที่่�เข้้าใจและเข้้าถึงึ
ประชาชนโดยจััดตั้้�งหน่่วยกู้้�ชีีพ กู้้�ภััย (OTOS) ประจำำ�องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลจอมจัันทร์์ เพื่่�อให้้บริิการ
และช่่วยเหลืือประชาชนกรณีีประสบเหตุุสาธารณภััยต่่าง ๆ หรืือประสบอุุบัติั เิ หตุุ เจ็็บป่่วยฉุุกเฉิิน เนื่่อ� งจาก
เป็็นพื้้นที่่
� ห่� า่ งไกลจากสถานพยาบาลของรััฐมากกว่่า 25 กิิโลเมตร โดยมีีการพััฒนาปรัับปรุุงระบบการช่่วยเหลืือ
ประชาชนเชิิงรุุกแบบครบวงจร แก้้ไขปััญหาได้้อย่่างรวดเร็็ว เข้้าถึึงทุุกสภาพพื้้�นที่่�ในเขตตำำ�บลจอมจัันทร์์
โดยใช้้ระบบสารสนเทศภููมิิศาสตร์์ หรืือ Geographic Information System : GIS เข้้ามาเป็็นตััวช่่วย
ในกระบวนการทำำ�งานเกี่่�ยวกัับการเก็็บข้้อมููลผู้้�ป่่วย โดยแยกเป็็นผู้้�ป่่วยไร้้ญาติิ ผู้้�ป่่วยติิดเตีียง ผู้้�ป่่วยเรื้้�อรััง
ผู้้�ป่่วยโรคหััวใจ มีีการลงพิิกััดตำำ�แหน่่งพื้้�นที่่�ด้้วยระบบคอมพิิวเตอร์์ รวมทั้้�งใช้้โปรแกรมนำำ�ทาง GPS
เพื่่�อสามารถเข้้าไปให้้บริิการประชาชนพื้้�นที่่�ได้้ทั่่�วถึึง รวดเร็็วและประหยััดเวลา
กรณีีศึึ ก ษาดัั ง กล่่ า วสะท้้ อ นให้้ เ ห็็ น ว่่ า องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น มีีธรรมาภิิ บ าล
ตามหลัักความเสมอภาค คำำ�นึึงถึึงการจััดบริิการสาธารณะให้้มีีความเท่่าเทีียม โดยนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้
ในการจััดบริิการเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต ความเป็็นอยู่่� และความปลอดภััยในชุุมชนให้้ดีีขึ้้�น

มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช (2561). ต้้นแบบแห่่งความสำำ�เร็็จองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�นที่่
่ �มีีการบริิหารจััดการที่่�ดีี ปีี 2561,
หน้้า 291 – 302. ได้้รัับรางวััลองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีการบริิหารจััดการที่่�ดีี ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภททั่่�วไป รางวััลที่่� 2
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เสมอภาค

กรณีีศึึกษาที่่�ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Case Study Don’ts

กรณีีศึึกษาที่่� 1 ใบอนุุญาตฆ่่าสุุกร 2 มาตรฐาน9
ผู้้ป� ระกอบการรายที่่� 1 ขอใบอนุุญาตเพื่่อ� จะฆ่่าสุกุ รในโรงฆ่่าสัตั ว์์ของเทศบาล ในจำำ�นวนเท่่า
เดิิมที่่�เคยขออนุุญาต แต่่เทศบาลไม่่อนุุญาตโดยให้้เหตุุผลว่่าสถานที่่�ไม่่เพีียงพอต่่อการฆ่่าสััตว์์จำำ�นวนมาก
ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อสุุขลัักษณะและอนามััย ต่่อมาผู้้�ประกอบการรายที่่� 2 ขอใบอนุุญาตฆ่่าสุุกรในจำำ�นวนสุุกร
ที่่�มากกว่่าผู้้�ประกอบการรายที่่� 1 แต่่เทศบาลกลัับอนุุญาตให้้เป็็นผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาตฆ่่าสุุกร
	ศาลปกครองวิิ นิิ จ ฉัั ย ว่่ า ไม่่ มีี เ หตุุ ผ ลเพีี ย งพอที่่� เ ทศบาลจะลดจำำ� นวนการฆ่่ าสุุ ก รและ
ให้้สิทิ ธิิเฉพาะแต่่ผู้ป้� ระกอบการรายที่่� 2 โดยอ้้างเหตุุสุขุ อนามััยชุุมชน จึึงเป็็นการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ บุุคคลที่่�เหมืือนกััน
ในสาระสำำ�คััญอย่่างเดีียวกัันให้้มีคี วามแตกต่่างกััน อัันเป็็นการขััดต่อ่ หลัักความเสมอภาค ดัังนั้้�น การออกคำำ�สั่่ง�
ดัังกล่่าวของเทศบาลจึึงเป็็นการเลืือกปฏิิบััติิที่่�ไม่่เป็็นธรรม จึึงมีีคำำ�พิิพากษาให้้เพิิกถอนคำำ�สั่่�งของเทศบาล
ที่่�ไม่่อนุุญาตให้้ผู้้�ประกอบการรายที่่� 1 ฆ่่าสุุกร พร้้อมทั้้�งชดใช้้ค่่าเสีียหายด้้วย
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นถึึง การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่โ� ดยไม่่คำำ�นึงึ ถึึงหลัักความเสมอภาค
ใช้้ดุุลพิินิิจต่่อบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�งเป็็นการเฉพาะ ไม่่เท่่าเทีียมกััน

9

คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุด หมายเลขแดง ที่่� อ. 407/2560
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เสมอภาค

กรณีีศึึกษาที่่�ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Case Study Don’ts

กรณีีศึึกษาที่่� 2 การเลืือกปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศ10
เทศบาลประกาศระเบีียบและหลัักเกณฑ์์การประกวดกระทงใหญ่่ ในงานประเพณีีประจำำ�ปีี
โดยกำำ�หนดให้้ผู้้�นั่่ง� ประกอบกระทงตามเนื้้�อเรื่่อ� งที่่�นำำ�เสนอ ต้้องเป็็นเฉพาะสุุภาพสตรีีหรืือสุุภาพบุรุุ ษุ เท่่านั้้น�
หากหน่่วยงานหรืือองค์์กรใดจััดให้้บุคค
ุ ลที่่�เรีียกว่่ากระเทยหรืือเกย์์เป็็นผู้้�นั่่ง� ประกวดกระทงจะถููกตััดคะแนน
ในข้้อดัังกล่่าว ผู้้�ฟ้้องคดีีเห็็นว่่าเป็็นการเลืือกปฏิิบััติิโดยไม่่เป็็นธรรมเพราะเหตุุความแตกต่่างด้้านเพศ
จึึงฟ้้องคดีีต่่อศาลปกครองขอให้้เพิิกถอนประกาศดัังกล่่าว
	ศาลปกครองวิินิจิ ฉััยว่่า มาตรา 30 แห่่งรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2550
บััญญััติิว่่า “การเลืือกปฏิิบััติิโดยไม่่เป็็นธรรมต่่อบุุคคลเพราะเหตุุแห่่งความแตกต่่างในเรื่่�องถิ่่�นกำำ�เนิิด
เชื้้�อชาติิ ภาษา เพศ อายุุ ความพิิการ สภาพทางกาย หรืือสุุขภาพ สถานะของบุุคคล ฐานะทางเศรษฐกิิจ
หรืือสัังคม ความเชื่่อ� ทางศาสนา การศึึกษาอบรม หรืือความคิิดเห็็นทางการเมืือง อัันไม่่ขัดต่
ั อ่ บทบััญญััติิ
แห่่งรััฐธรรมนููญ จะกระทำำ�มิิได้้” การกีีดกัันกลุ่่�มบุุคคลประเภทใดประเภทหนึ่่�งไม่่ให้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วม
ด้้วยเหตุุสภาพทางกายหรืือสภาพจิิตใจเป็็นกระเทยหรืือเกย์์ ย่่อมเป็็นการเลืือกปฏิิบััติิต่่อบุุคคลและจำำ�กััด
สิิทธิิเสรีีภาพของบุุคคลในการเข้้ามามีีส่่วนร่่วมอนุุรัักษ์์หรืือฟื้้�นฟููจารีีตประเพณีีของชุุมชนที่่�รััฐธรรมนููญ
รัับรองไว้้โดยชััดแจ้้ง ประกาศเทศบาลดัังกล่่าวเฉพาะข้้อความที่่�ระบุุ “เฉพาะสุุภาพสตรีีหรืือสุุภาพบุุรุุษ”
จึึงไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นถึึง การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่โ� ดยไม่่คำำ�นึงึ ถึึงหลัักความเสมอภาค
และเลืือกปฏิิบััติิต่่อบุุคคล
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คำำ�พิิพากษาศาลปกครองเชีียงใหม่่ คดีีหมายเลขแดงที่่� 211/2554.

32 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่

2

หลัักคุุณธรรม

Morality

	บุุคลากรขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องพึึงมีีจิิตสำำ�นึึกความรัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�โดยยึึดมั่่�นในศีีลธรรม คุุณธรรมต้้องยึึดมั่่�นในประมวลจริิยธรรมของท้้องถิ่่�น รวมถึึงมาตรฐาน
และจรรยาบรรณแห่่งวิิชาชีีพ โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สุุขของประชาชนเป็็นหลัักสำำ�คััญ ทั้้�งนี้้� จะต้้องคำำ�นึึงถึึง
2 องค์์ประกอบย่่อย ได้้แก่่ 2.1) การปฏิิบััติิตามประมวลจริิยธรรม มาตรฐาน และจรรยาบรรณแห่่งวิิชาชีีพ
และ 2.2) การปฏิิบัติั ิตามหลัักการขััดกัันแห่่งผลประโยชน์์ (Conflict of Interest)
องค์์ประกอบย่่อย

2.1 ประมวลจริิยธรรม จรรยาวิิชาชีีพ

“บุุ ค ลากร 11ขององค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ทุุ ก คนต้้ อ งปฏิิบัั ติิ หน้้ า ที่่� โ ดยมีีจิิตสำำ�นึึ ก
ความรัับผิิดชอบต่่อตนเองและต่่อประชาชน โดยยึึดมั่่�นและปฏิิบััติิตามประมวลจริิยธรรมและมาตรฐาน
และจรรยาบรรณแห่่งวิิชาชีีพอย่่างเคร่่งครััด รวมทั้้�งองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นควรกำำ�กัับ กระตุ้้�น กวดขััน
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของบุุคลากรให้้เป็็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่่งวิิชาชีีพนั้้�น”
ตััวอย่่างข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึงในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

1. ผู้้�บังั คัับบััญชาปฏิิบัติั ติ นเป็็นแบบอย่่างที่่ดี� ี
รัั ก ษาเกีี ย รติิ ศัั ก ดิ์์� ข องตำำ� แหน่่ ง กำำ� กัั บ ดููแล
พฤติิกรรมของผู้้ใ� ต้้บังั คัับบััญชาให้้อยู่่�ในกรอบ
แนวทางที่่�สมควร ไม่่ละเมิิดมาตรฐานทาง
จริิยธรรม รวมทั้้�งส่่งเสริิมให้้มีีกลไก/กิิจกรรม
ด้้านคุุณธรรมจริิยธรรมให้้กัับบุุคลากร

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

1. ผู้้บ� ริิหารและบุุคลากรขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่น� ละเลยไม่่ให้้ความสำำ�คััญในการปฏิิบัติั ิ
ตามมาตรฐานทางจริิยธรรม ประมวลจริิยธรรม
จรรยาวิิชาชีีพ ขาดความเที่่�ยงธรรม ไม่่ดำำ�รงตน
ตั้้�งมั่่�นอยู่่�ในศีีลธรรม ขาดการเสีียสละ และ
รัับผิิดชอบต่่อหน้้าที่่� ยึึดถืือประโยชน์์ตนมากกว่่า
ประโยชน์์ประชาชน ประเทศชาติิ เช่่น ใช้้เวลา
ราชการเพื่่อ� ประกอบกิิจส่่วนตััว มาปฏิิบัติั งิ านสาย
กลัับก่่อนเวลาเป็็นประจำำ�

บุุคลากร หมายถึึง ผู้้�บริิหารท้้องถิ่�น่ รองผู้้�บริิหารท้้องถิ่�น่ ผู้้�ช่่วยผู้้�บริิหารท้้องถิ่�น่ สมาชิิกสภาท้้องถิ่�น่ ข้้าราชการ พนัักงานเทศบาล
พนัักงานส่่วนตำำ�บล ลููกจ้้าง และผู้้�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�นทุ
่ ุกประเภท
11
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ตััวอย่่างข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึงในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

2. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�นมี
่ มี าตรการ
และกลไกในการกำำ�กัับดููแล และดำำ�เนิินการ
กัับบุุคลากรที่่�ประพฤติิไม่่เหมาะสม ฝ่่าฝืืน
ประมวลจริิยธรรม และมาตรฐานทางวิิชาชีีพ
อัั นทำำ� ให้้ รา ชการเกิิ ดค วามเสีี ย หาย ด้้ ว ย
ความรวดเร็็ ว และจริิ ง จัั ง เช่่ น แต่่ ง ตั้้� ง
คณะกรรมการจริิยธรรม หากพบว่่ามีกี ารฝ่่าฝืืน
มีีข้้อสงสััยหรืือข้้อร้้องเรีียน มีีการดำำ�เนิินการ
เพื่่�อให้้ได้้ข้้อเท็็จจริิง ในกรณีีที่่�มีีการฝ่่าฝืืน
แต่่มิิใช่่ความผิิดทางวิินััยหรืืออาญา ต้้องแจ้้ง
ให้้มีีการแก้้ไข หรืือตัักเตืือน หรืือมีีการนำำ�ไป
ประกอบการพิิจารณาแต่่งตั้้�ง การเลื่่�อนขั้้�น
เงิิ น เดืือน การพิิ จ ารณาความดีี ค วามชอบ
แล้้วแต่่กรณีี

2. องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ละเลย
การใช้้ ป ระมวลจริิ ย ธรรม จรรยาวิิ ช าชีี พ
เป็็นแนวทางปฏิิบััติิเพื่่�อกำำ�กัับความประพฤติิ
ปล่่อยให้้บุคุ ลากรประพฤติิขัดต่
ั อ่ ศีีลธรรมอัันดีี
ไม่่มีกี ารสอดส่่อง แนะนำำ� บัังคัับใช้้หรืือไต่่สวน
ข้้อเท็็จจริิง

3. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีแนวทาง
การปกป้้อง/คุ้้�มครองและให้้ความช่่วยเหลืือ
ดููแลบุุ ค ลากรผู้้� ป ฏิิ บัั ติิ ง านตามประมวล
จริิ ย ธรรม จรรยาวิิ ช าชีี พ จากอิิ ท ธิิ พ ล
ของผู้้�มีี อำำ� นาจ ไม่่ ใ ห้้ ถูู กกลั่่� น แกล้้ ง เช่่ น
หากเกิิ ด กรณีี ผู้�้ บ ริิ ห ารไม่่ ใ ห้้ ค วามคุ้้�มครอง
ตามสมควร สามารถร้้ อ งเรีี ย นไปยัั ง คณะ
กรรมการจริิ ย ธรรมขององค์์ ก รปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น หรืือผู้้�ตรวจการแผ่่นดิิน

3. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นปล่่อยปละ
ละเลยให้้มีกี ารใช้้อำำ�นาจโดยมิิชอบ มีีการข่่มขู่่�
คุุกคาม แทรกแซงด้้วยวิิธีีการใด ๆ ที่่�ทำำ�ให้้
การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่เ� ป็็นไปโดยไม่่ถููกต้้องชอบธรรม
เช่่ น ผู้้�บัั ง คัั บ บัั ญ ชาเมิิ น เฉยเมื่่� อ ทราบว่่ า
มีี ก ารบัั ง คัั บ /โน้้ ม น้้ า วให้้ ค ณะกรรมการ
ดำำ� เนิิ น การจัั ดซื้้� อ จัั ดจ้้ า งหรืือตรวจการจ้้ า ง
ยิินยอมตรวจรัับงานโดยไม่่ถููกต้้อง

องค์์ประกอบย่่อย 2.2 การปฏิิบััติิตามหลัักการขััดกัันแห่่งผลประโยชน์์

“บุุคลากรขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่โ� ดยยึึดมั่่น� ผลประโยชน์์สาธารณะ
เป็็นที่่�ตั้้�ง โดยไม่่เห็็นแก่่ผลประโยชน์์ส่่วนตนหรืือพวกพ้้อง ไม่่นำำ�ทรััพย์์สิินของราชการไปเป็็นของส่่วนตััว
หรืือนำำ�ไปให้้กลุ่่�มหรืือพวกพ้้อง รวมทั้้�งต้้องไม่่เป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามอำำ�นาจหน้้าที่่�
ของตน และต้้องคำำ�นึงึ ถึึงความเหมาะสมในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งและการปฏิิบััติิหน้้าที่่อั� นั จะเป็็นการเปิิดโอกาส
ให้้เกิิดการขััดกัันแห่่งผลประโยชน์์ได้้”
34 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่

ตััวอย่่างข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึงในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

1. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่นมี
่� มี าตรการ/
แนวทางป้้ อ งกัั นผ ลประโยชน์์ ทัั บ ซ้้ อ น/ผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียในการดำำ�เนิินงานจััดซื้้อ� จััดจ้า้ ง
ของบุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนผู้้�มีีอำำ�นาจ
อนุุมัติั สั่่ิ ง� ซื้้อ� หรืือสั่่ง� จ้้าง ในงานนั้้�น ๆ เช่่น กำำ�หนด
ให้้มีกี ารจััดทำ�ำ แบบรัับรองการตรวจสอบการเป็็น
ผู้้�มีส่ี ่วนได้้เสีียกัับผู้้�ยื่่�นข้้อเสนอหรืือคู่่�สััญญา12

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

1. ผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น ผู้้�ช่่วยผู้้�บริิหารท้้องถิ่�น่
และสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�น13เป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ไม่่ ว่่ า ทางตรงหรืือทางอ้้ อ มในสัั ญ ญาหรืือ
กิิ จ การขององค์์ ก ารบริิ ห ารส่่ วนท้้ องถิ่่� นนั้้� น
หรืือองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอื่�่น โดยมีี
พฤติิการณ์์แสดงให้้เห็็นว่า่ เป็็นการต่่างตอบแทน
หรืือเอื้้�อประโยชน์์ส่่วนตนระหว่่างกััน14 เช่่น
ในขณะดำำ�รงตำำ�แหน่่งทำำ�สััญญาจััดซื้้อ� จััดจ้้าง/
จ้้างบุุคคลเข้้าทำำ�งาน หรืือทำำ�กิิจการประเภท
ต่่าง ๆ กัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�ตน
สัังกััดหรืือองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่นอื่
่� น่� ไม่่ว่า่
โดยตนเองหรืือผ่่านทางผู้้�อื่่�นที่่�มีีความสััมพัันธ์์
ทางการบริิหารกิิจการ หุ้้�นส่่วน ผู้้�ถืือหุ้้�น เชิิงการ
อุุปการะเลี้้�ยงดููต่่อกััน เครืือญาติิ พวกพ้้อง
	ทั้้�งนี้้� รวมถึึงการกระทำำ�ที่่�เป็็นการขััดกััน
แห่่งผลประโยชน์์ตามกฎหมายอื่่�นด้้วย

มาตรา 13 แห่่งพระราชบััญญััติิการจััดซื้้�อจััดจ้้างและการบริิหารพััสดุุภาครััฐ พ.ศ. 2560 ทั้้�งนี้้�รวมถึึงการกระทำำ�ที่่�เป็็นการขััดกันั แห่่งผลประโยชน์์
ตามกฎหมายอื่่�นด้้วย, ข้้อ 27 วรรค 4 ของระเบีียบกระทรวงการคลัังว่่าด้้วยการจััดซื้้�อจััดจ้้างและการบริิหารพััสดุุภาครััฐ พ.ศ.2560 , มาตรา 13
แห่่งพระราชบััญญััติวิิ ิธีีปฏิิบััติิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
13
คำำ�นิิยามตามข้้อ 4 ของระเบีียบกระทรวงมหาดไทยว่่าด้้วยการลาของผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น ผู้้�ช่่วยผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น และสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�น พ.ศ. 2547
ดัังนี้้�
“ผู้้บ� ริิหารท้้องถิ่่น� ” หมายความว่่า นายกองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด นายกเทศมนตรีี นายกเมืืองพััทยา นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
และให้้หมายความรวมถึึงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารท้้องถิ่�นอื่
่ ่�นที่่�มีีกฎหมายจััดตั้้�งขึ้้�น
“ผู้้�ช่่วยผู้้�บริิหารท้้องถิ่�น่ ” หมายความว่่า รองนายกองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด เลขานุุการนายกองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด ที่่�ปรึึกษา
นายกองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด รองนายกเทศมนตรีี เลขานุุการนายกเทศมนตรีี ที่่�ปรึึกษานายกเทศมนตรีี รองนายกเมืืองพััทยา เลขานุุการนายก
เมืืองพััทยา ผู้้�ช่่วยเลขานุุการนายกเมืืองพััทยา ประธานที่่�ปรึึกษานายกเมืืองพััทยา ที่่�ปรึึกษานายกเมืืองพััทยา รองนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
เลขานุุการนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล และให้้ความหมายรวมถึึงตำำ�แหน่่งที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้มีหี น้้าที่่ช่� ว่ ยเหลืือผู้้บ� ริิหารท้้องถิ่่นอื่
� นที่่
่� มี� กี ฎหมาย
จััดตั้้�งขึ้้�น
“สมาชิิกสภาท้้องถิ่่�น” หมายความว่่า สมาชิิกสภาองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด สมาชิิกสภาเทศบาล สมาชิิกสภาเมืืองพััทยาสมาชิิกสภา
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล และให้้หมายความรวมถึึงสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นอื่่�นที่่�มีีกฎหมายจััดตั้้�งขึ้้�น
14
กฎหมายบััญญััติเิ กี่่ย� วกัับการเป็็นผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียโดยตรงหรืือโดยอ้้อมตามกฎหมายว่่าด้ว้ ยการจััดตั้้ง� องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� แต่่ละประเภท ดัังนี้้�
1. กรณีีองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด ดููรายละเอีียดที่่� มาตรา 9 มาตรา 11 (5) มาตรา 35/1 (3) และมาตรา 44/3 แห่่งพระราชบััญญััติิ
องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด พ.ศ. 2540 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
2. กรณีีเทศบาล ดููรายละเอีียดที่่� มาตรา 15 มาตรา 18 ทวิิ และมาตรา 48 จตุุทศ (3) แห่่งพระราชบััญญััติิเทศบาล พุุทธศัักราช 2496
และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
3. กรณีีองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล ดููรายละเอีียดที่่� มาตรา 9 มาตรา 12 (4) มาตรา 24 มาตรา 47 ทวิิ มาตรา 47 ตรีี มาตรา 58/1
และมาตรา 64/2 แห่่งพระราชบััญญััติิสภาตาบลและองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล พ.ศ. 2537 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
12
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ตััวอย่่างข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึงในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

2. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีแนวทาง
การปฏิิบัติั ิ และแจ้้งข้้อพึึงระวัังต่่าง ๆ เพื่่อ� สร้้าง
ความตระหนัักให้้แก่่บุคุ ลากรเกี่่ย� วกัับหลัักเกณฑ์์
การให้้หรืือรัับของขวััญ และรัับทรััพย์์สิินหรืือ
ประโยชน์์ อื่่� น ใดอัั น อาจคำำ� นวณเป็็ น เงิิ น ได้้
จากบุุ คค ลที่่� ใ ห้้ กัั น ในโอกาสเทศกาลหรืือ
วัั น สำำ� คัั ญ โอกาสการแสดงความยิิ นดีี
การแสดงความขอบคุุณ การต้้อนรัับ การแสดง
ความเสีี ย ใจ หรืือการให้้ ตามมารยาทที่่� ถืื อ
ปฏิิบััติิกัันในสัังคม เช่่น การรัับทรััพย์์สินิ หรืือ
ประโยชน์์ อื่่� น ใดอัั น อาจคำำ� นวณเป็็ น เงิิ น ได้้
ที่่�ต้้องรัับไว้้เพื่่�อรัักษาไมตรีี มิิตรภาพ หรืือ
ความสััมพัันธ์อั์ นดี
ั รี ะหว่่างบุุคคลและไม่่เป็็นไป
ตามหลัักเกณฑ์์หรืือมีีราคาหรืือมููลค่่ามากกว่่า
3,000 บาท ต้้องรายงานการรัับทรััพย์์สิิน
หรืือประโยชน์์ อื่่� น ใดดัั ง กล่่ า วต่่ อ หัั ว หน้้ า
ส่่วนราชการหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�งถอดถอน15
หรืือเสริิมสร้้างให้้บุุคลากรเกิิดทััศนคติิในการ
ประหยัั ด แก่่ ป ระชาชนทั่่� ว ไปในการแสดง
ความยิินดีี การแสดงความปรารถนาดีี การแสดง
การต้้ อ นรัั บ หรืือการแสดงความเสีี ย ใจ
ในโอกาสต่่ า ง ๆ ตามปกติิ ป ระเพณีี นิิ ย ม
ให้้เจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐพยายามใช้้วิธีิ กี ารแสดงออก
โดยใช้้บััตรอวยพร การลงนามในสมุุดอวยพร
หรืือใช้้ บัั ต รแสดงความเสีี ย ใจแทนการให้้
ของขวััญ16

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

2. ผู้้� บ ริิ ห ารและบุุ ค ลากรขององค์์ ก ร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นเรีียกรัับเงิิน หรืือยอมรัับ
เงิิน ทรััพย์์สิิน หรืือผลประโยชน์์อื่่�นใดอัันอาจ
คำำ� นวณเป็็ น เงิิ น ได้้ โดยมีี เจตนาที่่� จ ะแลก
กัั บ การอำำ� นวยความสะดวก/ปฏิิ บัั ติิ ง าน/
ประโยชน์์อื่น่� ๆ เช่่น การเรีียกรัับส่่วนแบ่่งจาก
เงิินโบนััส17 การรัับทรััพย์สิ์ นิ หรืือประโยชน์์อื่น�่ ใด
จากผู้้�รัั บ จ้้ า ง 18 รวมทั้้� ง การละเลยต่่ อ การ
ปฏิิบัติั ใิ ห้้ถููกต้้องตามหลัักเกณฑ์์การให้้หรืือรัับ
ของขวััญ และการรัับทรััพย์์สิินหรืือประโยชน์์
อื่่�นใดของเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ

ข้้อ 7 แห่่งประกาศคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การรัับทรััพย์์สิินหรืือประโยชน์์อื่่�นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้้าพนัักงานของรััฐ พ.ศ. 2563
16
ข้้อ 12 แห่่งระเบีียบสานัักนายกรััฐมนตรีีว่่าด้้วยการให้้หรืือการรัับของขวััญของเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ พ.ศ. 2544
17
ดููรายละเอีียดคดีีเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� อ้้างถึึงใน สำำ�นัักงาน ป.ป.ช., คู่่�มืือการป้้องกัันการกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับการขััดกัันระหว่่างประโยชน์์
ส่่วนบุุคคลกัับประโยชน์์ส่่วนรวม ตามมาตรา 128, 2563, หน้้า 68
18
ดููรายละเอีียดคดีีเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� อ้้างถึึงใน เรื่่�องเดีียวกััน, 2563, หน้้า 66
15

36 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่

ตััวอย่่างข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึงในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

3. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่นจั
่� ดทำ
ั ำ�คู่่�มืือ/
แนวทางการปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการใช้้ทรััพย์์สิิน
ของราชการ รวมทั้้�งกำำ�หนดกลไกในการติิดตาม
ตรวจสอบ การดำำ�เนิินการตามแนวทางปฏิิบัติั /ิ
ระเบีียบของการใช้้และการยืืมทรััพย์์สิินของ
ราชการอย่่างเคร่่งครััด วางระบบการจััดทำำ�
ทะเบีียนการเบิิกใช้้ทรััพย์สิ์ นิ ทะเบีียนการยืืม
ทรััพย์์สิินของราชการอย่่างเป็็นระบบ และ
ง่่ายต่่อการตรวจสอบ

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

3. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น�่ ขาดการกำำ�กัับ
ติิดตามตรวจสอบการใช้้ทรััพย์์สิินของราชการ
และไม่่มีีการดำำ�เนิินการควบคุุมทะเบีียนพััสดุุ
ครุุภัณ
ั ฑ์์ และเก็็บรัักษาพััสดุครุ
ุ ภัุ ณ
ั ฑ์์ให้้เรีียบร้้อย
ไม่่มีกี ารจััดทำำ�รายงาน การตรวจพััสดุปุ ระจำำ�ปีี
โดยเปิิดเผย อัันส่ง่ ผลให้้มีกี ารใช้้เวลา ทรััพย์สิ์ นิ
หรืืองบประมาณของทางราชการ เพื่่อ� ประโยชน์์
ส่่วนตน ญาติิมิิตร หรืือพวกพ้้อง เช่่น มีีการนำำ�
รถยนต์์ส่่วนกลางไปใช้้เป็็นรถส่่วนตััว การนำำ�
เครื่่อ� งมืือและอุุปกรณ์์ต่า่ ง ๆ กลัับไปใช้้ส่ว่ นตััว
โดยไม่่ ไ ด้้ เ ป็็ น การใช้้ เ พื่่� อ ประโยชน์์ ข อง
ทางราชการ
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กรณีีศึึกษาที่่�ควรปฏิิบััติิ & กรณีีศึึกษาที่่�ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Case Study
Do’s & Don’ts
คุุณธรรม

หลัักคุุณธรรม

กรณีีศึึกษาที่่�ควรปฏิิบััติิ

Case Study Do’s

กรณีีศึึกษาที่่� 1 โครงการ “เวีียงตาลมีีธรรมะ ชนะคอร์์รััปชััน”19
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเวีียงตาล อำำ�เภอห้้างฉััตร จัังหวััดลำำ�ปาง ให้้ความสำำ�คััญในการ
พััฒนาบุุคลากร โดยดำำ�เนิินโครงการอบรมให้้ความรู้้�ส่่งเสริิมคุุณธรรมจริิยธรรมอย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี ได้้แก่่
1. โครงการเวีียงตาลโปร่่งใส หััวใจคุุณธรรม (ทำำ�ดีี ทำำ�ได้้ด้้วยใจเรา) ได้้แก่่ 1) อบรม
เชิิงปฏิิบััติิการ “เวีียงตาลใสสะอาด ปราศจากคอร์์รััปชััน” กลุ่่�มเป้้าหมายข้้าราชการประจำำ�และการเมืือง
เน้้นสร้า้ งสำำ�นึึกการทำำ�ดีีเพื่่อ� องค์์กร 2) อบรมให้้ความรู้้� “พลเมืืองคุุณธรรมนำำ�ชีีวิติ ”กลุ่่�มเป้้าหมายผู้้�นำำ�ชุุมชน
และประชาชน เน้้นให้้ความรู้้�จริิยธรรมพื้้�นฐานทางสัังคม และ 3) อบรมเชิิงปฏิิบััติิการเด็็กดีีสร้้างได้้
(ความรู้้�คู่่�คุณ
ุ ธรรม) กลุ่่�มเป้้าหมายเด็็กและเยาวชน ส่่งเสริิมให้้กล้้าคิดิ กล้้าทำำ� กล้้าแสดงออกในเชิิงสร้้างสรรค์์
2. โครงการ “เวีียงตาลมีีธรรมะ ชนะคอร์์รัปั ชััน” ส่่งเสริิมความรู้้ใ� นการปฏิิบัติั งิ านตามหลััก
ธรรมาภิิบาล ป้้องกัันการทุุจริิต ป้้องกัันการมีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อน รวมทั้้�งเปิิดโอกาสให้้บุุคลากรเสนอ
ความคิิดเห็็นเพื่่�อเสนอแนวทางสร้้างความโปร่่งใสในองค์์กร
3. โครงการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการเสริิมสร้้างศัักยภาพการทำำ�งานเป็็นทีีมและสู่่�ความเป็็นเลิิศ
สร้้างมนุุษยสััมพัันธ์ที่่์ ดี� ภา
ี ยในองค์์กร รวมทั้้�งกลยุุทธ์์การบริิการที่่�เป็็นเลิิศ ทััศนคติที่่ิ ดี� ต่ี อ่ การบริิการประชาชน
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นว่่า องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นให้้ความสำำ�คััญในการ
ขัับเคลื่่�อนธรรมาภิิบาลตามหลัักคุุณธรรม โดยปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกด้้านคุุณธรรมจริิยธรรมให้้กัับบุุคลากร
และประชาชนในพื้้�นที่่�อย่่างสม่ำำ��เสมอ

19

สถาบัันพระปกเกล้้า (2561), รางวััลพระปกเกล้้า’61, หน้้า 276 – 277.

38 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่

คุุณธรรม

กรณีีศึึกษาที่่�ควรปฏิิบััติิ

Case Study Do’s

กรณีีศึึกษาที่่� 2 โครงการ Donkaew DNA (คนสายพัันธุ์์�ดอนแก้้ว)20
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลดอนแก้้ว อำำ�เภอแม่่ริิม จัังหวััดเชีียงใหม่่ มีีการบริิหารจััดการ
ท้้องถิ่�นรูู
่ ปแบบใหม่่ ด้้วยการสร้้างคนให้้มีีคุุณภาพ มีีอััตลัักษณ์์ของดอนแก้้ว โดยอาศััยกลไกหลัักสููตรการ
พััฒนาคนในโรงเรีียนธรรมาภิิบาลในสามหมวดวิิชาหลััก คืือ หมวดวิิชาการ หมวดวิิชาชีีวิิต และหมวดวิิชา
ชุุมชน หล่่อหลอมบุุคลากรและคนในพื้้�นที่่ใ� ห้้มีคุี ณ
ุ ลัักษณะ “ไม่่ทุจริ
ุ ติ จิิตอาสา กล้้านำำ� ทำำ�สิ่่ง� ใหม่่” กล่่าวคืือ
“ไม่่ทุจุ ริิต” คืือ คิิดดีี คิิดชอบ ไม่่เรีียกรัับผลประโยชน์์ ซื่่อ� ตรง โปร่่งใส “จิิตอาสา” คืือ เสีียสละ อาสาทำำ�งาน
ที่่�นอกเหนืือจากงานประจำำ�เพื่่อ� งานส่่วนรวม “กล้้านำำ�” คืือกล้้าแสดงความคิิดเห็็น กล้้าตัดสิ
ั นิ ใจ กล้้าลงมืือทำำ�
กล้้ารัับผิิดชอบ “ทำำ�สิ่่�งใหม่่” คืือ คิิดสร้้างสรรค์์ สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงงานข้้อมููล บริิหารแผนงาน
งบประมาณ นอกจากนี้้�ยังั มีีการสร้้างระบบบริิการสาธารณะใหม่่ที่่มี� คี วามเป็็นมืืออาชีีพ และสร้้างความเป็็น
หุ้้�นส่่วนในการพััฒนาแก่่บุุคลากร รวมทั้้�งมีีการสร้้างพลวััตรของนวััตกรรมการบริิการสาธารณะที่่�ทัันต่่อ
การเปลี่่�ยนแปลงและครอบคลุุมภารกิิจท้้องถิ่่�นทุุกด้้านในลัักษณะ “1 กองงาน 1 นวััตกรรม”
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นว่่า องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นให้้ความสำำ�คััญในการ
ขัับเคลื่่�อนธรรมาภิิบาลตามหลัักคุุณธรรม โดยพััฒนาบุุคลากรและประชาชนในพื้้�นที่่�ให้้มีีคุุณธรรม
จริิยธรรม มีีจิิตสำำ�นึึกความรัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� มุ่่�งผลประโยชน์์ส่่วนร่่วมมากกว่่าส่่วนตน

มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช (2561). ต้้นแบบแห่่งความสำำ�เร็็จองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�นที่่
่ �มีีการบริิหารจััดการที่่�ดีี ปีี 2561,
หน้้า 42 – 55. ได้้รัับรางวััลองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีการบริิหารจััดการที่่�ดีี ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทโดดเด่่น
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล รางวััลที่่� 1
20
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คุุณธรรม

กรณีีศึึกษาที่่�ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Case Study Don’ts

กรณีีศึึกษาที่่� 1 อนุุมััติิจััดซื้้�อที่่�ดิินราคาสููงกว่่าราคาที่่�ขายจริิง เพื่่�อประโยชน์์พวกพ้้อง21
เจ้้าของที่่�ดินรา
ิ ยหนึ่่�ง จะขายที่่�ดินิ ให้้แก่่ลููกเขยของนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล ในราคา
220,000 บาท ลููกเขยของนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล จึึงได้้ปลอมลายมืือชื่่�อของเจ้้าของที่่�ดิินรายนั้้�น
ในใบเสนอราคาขายที่่�ดินิ เป็็นเงิิน 594,000 บาท เพื่่�อนำำ�ไปยื่่�นต่่อองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล จากนั้้�นนายก
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลได้้ใช้้อำำ�นาจอนุุมััติิจััดซื้้�อที่่�ดิินดัังกล่่าวในราคาสููงกว่่าที่่�เจ้้าของที่่�ดิินรายนั้้�น
ต้้องการจะขาย และนำำ�เงิินส่่วนต่่างไปเป็็นประโยชน์์แก่่ลููกเขยของตน
	ศาลฎีีกาพิิพากษาว่่า การกระทำำ�ของนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล เป็็นการเอื้้อ� ประโยชน์์
แก่่ลููกเขยของตนและแสวงประโยชน์์โดยมิิชอบ ทำำ�ให้้ราชการได้้รับั ความเสีียหายต้้องซื้้อ� ที่่�ดินิ ในราคาสููงกว่่า
ที่่�ควรจะเป็็น จึึงมีีความผิิดฐานเจ้้าพนัักงานมีีหน้้าที่่�ซื้้�อทรััพย์์ใช้้อำำ�นาจในตำำ�แหน่่งโดยทุุจริิต อัันเป็็นการ
เสีียหายแก่่รััฐตามประมวลกฎหมายอาญา ลงโทษจำำ�คุุก 3 ปีี 9 เดืือน
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นถึึง การบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยไม่่ยึึดหลััก
คุุณธรรม ขาดจิิตสำำ�นึึกของการมีีคุุณธรรม ฝ่่าฝืืนประมวลจริิยธรรม เห็็นแก่่ประโยชน์์ส่่วนตนเป็็นที่่�ตั้้�ง

21

คำำ�พิิพากษาศาลฎีีกาที่่� 565/2558

40 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่

คุุณธรรม

กรณีีศึึกษาที่่�ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Case Study Don’ts

กรณีีศึึกษาที่่� 2 อนุุมัติั จัิ ดจ้
ั า้ งให้้พวกพ้้องเป็็นคู่่�สััญญากัับเทศบาลเพื่่อ� ประโยชน์์ของตน22
	นายกเทศมนตรีีได้้อนุุมััติิจััดจ้้างโดยวิิธีีพิิเศษให้้พรรคพวกของตนไปดำำ�เนิินการกำำ�จััดขยะ
ในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบของเทศบาล ด้้วยการทำำ�สััญญาจ้้างบุุคคลหนึ่่�งที่่�รู้้�จัักกัันเพื่่�อเป็็นผู้้�รัับจ้้างกำำ�จััดขยะ
ในราคาจ้้างเหมาเป็็นเงิิน 120,000 บาท ทั้้�ง ๆ ที่่�บุุคคลนั้้�น เป็็นช่่างตััดผมไม่่มีีที่่�ดิินสำำ�หรัับใช้้เป็็นที่่�ทิ้้�งขยะ
และไม่่ มีี เ ครื่่� อ งมืือในการกำำ� จัั ด ขยะ โดยนายกเทศมนตรีี ไ ด้้ สั่่� ง การให้้ พ นัั ก งานและรถของเทศบาล
ไปขุุดตัักดิินและนำำ�ขยะไปฝัังกลบในที่่�ดิินของบิิดาของตน แล้้วเบิิกจ่่ายค่่าจ้้างกำำ�จััดขยะมาเป็็นประโยชน์์
ของนายกเทศมนตรีี เ อง ศาลฎีี ก าพิิ พา กษาว่่ า นายกเทศมนตรีี ป ฏิิ บัั ติิ ห น้้ าที่่� โ ดยทุุ จ ริิ ต มีี ค วามผิิ ด
ตามประมวลกฎหมายอาญา ลงโทษจำำ�คุุก 6 ปีี
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นถึึง การบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยไม่่ยึึดหลััก
คุุณธรรม ดำำ�เนิินการจััดจ้้างให้้แก่่พวกพ้้องเพื่่�อเอื้้�อประโยชน์์ให้้แก่่ตนเอง
กรณีีศึึกษาที่่� 3 ใช้้อำำ�นาจบาตรใหญ่่ ไม่่มีีธรรมาภิิบาลในจิิตใจ23
ปลััด อบต. และรัักษาการหััวหน้้าสำำ�นัักงานปลััดฯ มีีสาเหตุุโกรธเคืืองส่่วนตััวกัับรองปลััด
อบต. อยู่่�ก่่อนแล้้ว ต่่อมารองปลััด อบต. เสนอขออนุุญาตไปอบรมต่่อนายก อบต. โดยไม่่ผ่่านปลััด อบต.
หลัังจากรองปลััด อบต. อบรมเสร็็จสิ้้�น ได้้เสนอบัันทึึกข้้อความขอส่่งเอกสารฎีีกาเบิิกจ่่ายเงิินตามระเบีียบ
เพื่่อ� เบิิกค่่าลงทะเบีียน แต่่ปลััด อบต. กลัับเขีียนในบัันทึกึ ข้้อความดัังกล่่าวของรองปลััด อบต. ด้้วยข้้อความ
ที่่�ไม่่เหมาะสม และไม่่พิิจารณาเบิิกเงิินให้้
	ศาลฎีีกาพิิพากษาว่่า การที่่�ปลััด อบต. ไม่่ตรวจและอนุุมัติั ฎีิ กี าซึ่่�งเป็็นการในหน้้าที่่� ก่่อให้้เกิิด
ความเสีียหายแก่่รองปลััด อบต. และทางราชการ รวมทั้้�งใช้้ถ้้อยคำำ�ที่่�ไม่่เหมาะสมกัับลููกน้้องเป็็นการใช้้
อำำ�นาจบาตรใหญ่่ มััวเมาในอำำ�นาจ อยู่่�ภายใต้้โทสะจริิต ไม่่มีธี รรมาภิิบาลในจิิตใจ เป็็นความผิิดตามประมวล
กฎหมายอาญา ลงโทษจำำ�คุุก 1 ปีี โดยรอลงอาญาไว้้ 2 ปีี ปรัับ 5,000 บาท
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นถึึง การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่โ� ดยไม่่ยึดึ หลัักคุุณธรรม ใช้้ดุลุ พิินิจิ
ด้้วยความอคติิ ไม่่มีีคุุณธรรม ไม่่ดำำ�รงตนตามประมวลจริิยธรรมและจรรยาวิิชาชีีพ

22
23

คำำ�พิิพากษาศาลฎีีกาที่่� 2183/2558
คำำ�พิิพากษาศาลฎีีกาที่่� 7322/2558
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3

หลัักความโปร่่งใส

Transparency

“บุุคลากรขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องมีีความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ตรงไปตรงมา รวมถึึง
การมีี วัั ฒ นธรรมและค่่ านิิ ย มขององค์์ ก รที่่� ใ ห้้ ค วามสำำ� คัั ญ กัั บ การเปิิ ด เผยข้้ อ มููลข่่ า วสารและสื่่� อ สาร
กัับประชาชน เพื่่�อให้้ประชาชนได้้รัับทราบถึึงข้้อมููลต่่างๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอเป็็นปััจจุุบััน และจััดให้้มีี
การวางระบบเพื่่�อให้้ประชาชนและภาคส่่วนอื่่�นๆ ในสัังคม สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารต่่างๆ ของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นได้้โดยง่่าย การดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นพึึงมีี
ความชััดเจน เป็็นระบบ เป็็นที่่�เข้้าใจ รัับรู้้� และคาดการณ์์ได้้ของสัังคม ซึ่่�งต้้องคำำ�นึึงถึึงความโปร่่งใส
3 ด้้าน ได้้แก่่ 3.1) ด้้านการบริิหารการเงิิน การคลััง และการพััสดุุ 3.2) ด้้านการบริิหารงานบุุคคล และ
3.3) ด้้านการจััดบริิการสาธารณะ/การบริิการประชาชน”
ตััวอย่่างข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึงในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�
3.1 ด้้านการบริิหารการเงิิน การคลััง และการพััสดุุ
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

1. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นเปิิดเผย
ข้้ อ มููลข่่ า วสารด้้ าน การเงิิ น การคลัั ง และ
การพััสดุุให้้ประชาชนได้้รัับทราบผ่่านเว็็บไซต์์
และช่่องทางต่่าง ๆ ตามบริิบทของพื้้�นที่่� เช่่น
แผนการใช้้จ่่ายงบประมาณประจำำ�ปีี รายงาน
การกำำ� กัั บ ติิ ด ตามการใช้้ จ่่ า ยงบประมาณ
ประจำำ� ปีี รายงานสรุุ ป ผลการใช้้ จ่่ า ยงบ
ประมาณประจำำ� ปีี ต ามวงรอบที่่� ก ฎหมาย/
ระเบีี ย บกำำ� หนด แผนการจัั ดซื้้� อ จัั ดจ้้ า ง
หรืือจััดหาพัั สดุุ และรายงานผลการจััดซื้้�อ
จััดจ้้างรายเดืือนและรายปีี

42 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

1. องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น จงใจ
ปกปิิดข้อ้ มููล ที่่�เป็็นประโยชน์์และมีีผลกระทบ
ต่่อประชาชน หรืือมีีการเปิิดเผยแต่่ไม่่คำำ�นึึง
ว่่าประชาชนจะสามารถเข้้าถึึงหรืือรัับรู้้�ข้้อมููล
ข่่าวสารนั้้�นได้้หรืือไม่่ เช่่น มีีการปิิดประกาศ
ไว้้ในตู้้�ที่่�มีีกระจกล็็อคกุุญแจทำำ�ให้้ประชาชน
หรืือบุุคคลทั่่�วไปไม่่สามารถเปิิดดููรายละเอีียด
ของเอกสาร หรืือมีีการเปิิดเผยข้้อมููลเมื่่�อพ้้น
ระยะเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้

ตััวอย่่างข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึงในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

2. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�นมี
่ ีการจััด
การประชุุ ม ที่่� เ ปิิ ด เผย โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง
การประชุุมเพื่่�อจััดทำำ�ข้้อบััญญััติิ/เทศบััญญััติิ
งบประมาณ เพื่่อ� ให้้ประชาชนในพื้้�นที่่สา
� มารถ
ติิดตามการดำำ�เนิินงานได้้ เช่่น จััดให้้มีีการ
ถ่่ายทอดสดการประชุุมสภาท้้องถิ่่�นในเรื่่�อง
งบประมาณ หรืือเรื่่� อ งที่่� มีี ผ ลกระทบต่่ อ
ประชาชนในพื้้� นที่่� ผ่่ าน หอกระจายข่่ า ว
เสีียงตามสาย/วิิทยุุชุุมชน/เว็็บไซต์์/สื่่�อสัังคม
ออนไลน์์

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

2. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นไม่่มีีการ
แจ้้ ง ให้้ ป ระชาชนทราบถึึ ง วิิ ธีี ก ารใช้้ สิิ ท ธิิ
การเข้้าร่ว่ มรัับฟััง การประชุุมสภาท้้องถิ่น่� ไม่่มีี
การประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลข่่าวสารที่่�เกี่่�ยวกัับ
การประชุุมและผลการดำำ�เนิินงานของสภา
ท้้องถิ่่�น รวมถึึงมีีการแก้้ไขหรืือเขีียนรายงาน
การประชุุมสภาท้้องถิ่่�นอัันเป็็นเท็็จโดยไม่่มีี
การประชุุมจริิง

ตััวอย่่างข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึงในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�
3.2 ด้้านการบริิหารงานบุุคคล
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

อ ง ค์์ ก ร ป ก คร อ ง ส่่ ว นท้้ อ ง ถิ่่� นมีี
กระบวนการบริิหารงานบุุคคลที่่�ได้้มาตรฐาน
โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ ครอบคลุุมทุุกประเด็็น
เช่่น การสรรหา การย้้าย/การโอน การเลื่่อ� นขั้้�น/
ระดัับ การฝึึกอบรม การศึึกษาดููงาน ทุุนการ
ศึึกษา

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นไม่่ประกาศ
หลัักเกณฑ์์การเลื่่อ� นขั้้�น/เลื่่อ� นตำำ�แหน่่ง/ค่่าจ้า้ ง
ล่่วงหน้้า ไม่่แจ้้งผลการประเมิินประเภทต่่าง ๆ
ให้้ผู้้�ถููกประเมิิน/ผู้้�เข้้ารัับการคััดเลืือกทราบ
และไม่่เปิิดเผยตำำ�แหน่่งและจำำ�นวนอััตราว่่าง
เพื่่อ� ให้้เกิิดการย้้าย/โอนที่่�โปร่่งใส หรืือถ้้าหาก
มีีการเปิิดเผยก็็จะประกาศให้้ทราบในวงจำำ�กััด
เท่่านั้้�น
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ตััวอย่่างข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึงในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�
3.3 ด้้านการจััดบริิการสาธารณะ/การบริิการประชาชน
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

อ ง ค์์ ก ร ป ก คร อ ง ส่่ ว นท้้ อ ง ถิ่่� น
ประชาสัั ม พัั นธ์์ ใ ห้้ ป ระชาชนในพื้้� นที่่� ไ ด้้ รัั บ
ทราบถึึ ง ข้้ อ มููลที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การจัั ดทำำ� บริิ ก าร
สาธารณะหรืือการให้้บริิการต่่าง ๆ รวมทั้้�ง
ประกาศเผยแพร่่ขั้้�นตอน/กระบวนการ ระยะ
เวลาแล้้วเสร็็จให้้ได้้รับั ทราบ รายงานความคืืบ
หน้้าและผลการดำำ�เนิินงานเป็็นระยะ ผ่่านสื่่�อ
เครื่่อ� งมืือประชาสััมพัันธ์ที่่์ เ� หมาะสมกัับบริิบท
ของพื้้�นที่่�

44 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ขาดการ
ประชาสัั ม พัั นธ์์ / เผยแพร่่ ข้้ อ มููลที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ในการจััดทำำ�บริิการสาธารณะและชี้้�แจงสิิทธิิ
ของประชาชนในการใช้้บริิการต่่าง ๆ ให้้รับั ทราบ
หรืือประชาสััมพัันธ์แ์ ต่่ไม่่คำำ�นึึงถึึงความสะดวก
ต่่อการเข้้าถึึงข้้อมููล เช่่น ไม่่มีีการชี้้�แจงสิิทธิิ
ขั้้�นตอน เอกสาร แผนผัังแสดงขั้้�นตอนและ
ระยะเวลาในการให้้บริิการ การอนุุมัติั ิ อนุุญาต

กรณีีศึึกษาที่่�ควรปฏิิบััติิ & กรณีีศึึกษาที่่�ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Case Study
Do’s & Don’ts

ความโปร่่งใส
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Case Study Do’s

กรณีีศึึกษาที่่� 1 โครงการ “เสีียงไร้้สาย กระจายความรู้้� คู่่�ชุุมชน”24
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลข่่วงเปา อำำ�เภอจอมทอง จัังหวััดเชีียงใหม่่ ยึึดหลัักการที่่�ว่่าหาก
ประชาชนเข้้าถึงึ ข้้อมููลข่่าวสารของหน่่วยงานแล้้ว ย่่อมเป็็นการแสดงให้้เห็็นถึงึ ความโปร่่งใสในการบริิหารงาน
สร้้างความไว้้วางใจให้้เกิิดขึ้้�น และทำำ�ให้้ประชาชนได้้มีีส่่วนร่่วม จึึงดำำ�เนิินโครงการ “เสีียงไร้้สาย กระจาย
ความรู้้� คู่่�ชุุมชน” โดยการเปิิดเผยข้้อมููลและกระจายข้้อมููลข่่าวสารให้้ประชาชนทราบ ได้้แก่่ ผลการดำำ�เนิินงาน
ข้้อมููลการเงิินการคลัังและการพััสดุุ รายงานการประชุุมสภา แจ้้งการประชุุม และประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููล
ข่่าวสารอื่่�น ๆ เพื่่�อให้้ประชาชนในพื้้�นที่่�เข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารได้้อย่่างถููกต้้องและรวดเร็็ว ทัันต่่อเหตุุการณ์์
โดยการใช้้ระบบการบริิหารจััดการที่่�ทันสมั
ั ยั มีีการแต่่งตั้้ง� คณะทำำ�งานเพื่่อ� ติิดตามและประเมิินผล มีีการจััดทำำ�
ผัังรายการและช่่วงเวลาในการให้้ข้อ้ มููลข่่าวสารที่่�เหมาะสมโดยไม่่กระทบต่่อวิิถีชีี วิี ติ ของประชาชน มีีขั้้น� ตอน
การกรองข้้อมููลข่่าวสาร มีีแบบฟอร์์มการฝากข่่าวประชาสััมพัันธ์์ เปิิดโอกาสให้้ทุกุ ภาคส่่วนได้้ใช้้และพััฒนา
ระบบการสื่่อ� สารให้้มีคุี ณ
ุ ภาพ เพื่่อ� ให้้สามารถกระจายข่่าวสารได้้ทั่่ว� ถึึงและครอบคลุุมประชาชนในทุุกพื้้�นที่่�
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นว่่า องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� มีีธรรมาภิิบาลตามหลััก
ความโปร่่งใส มีีการเผยแพร่่ข้อ้ มููลข่่าวสารขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่� ให้้ประชาชนได้้รับั ทราบด้้วย
ความรวดเร็็ว ทัันต่่อเหตุุการณ์์ และสามารถเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ติิดตาม
และตรวจสอบการดำำ�เนิินงานได้้

สถาบัันพระปกเกล้้า (2558). รางวััลพระปกเกล้้า’58, หน้้า 86 – 89. ได้้รัับรางวััลพระปกเกล้้า ประจำำ�ปีี 2558 ด้้านความโปร่่งใส
และการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน
24
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Case Study Do’s

กรณีีศึึกษาที่่� 2 โครงการระบบข้้อมููลสาธารณะโปร่่งใส พร้้อมก้้าวไปกัับเทศบาลเมืืองลำำ�พูนู 25
เทศบาลเมืืองลำำ�พููน จัังหวััดลำำ�พููน ให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างความโปร่่งใสของหน่่วยงาน
โดยทำำ�ให้้ กระบวนการตัั ดสิินใจของเทศบาลเป็็ น ไปอย่่ า งเปิิ ด เผย มุ่่�งเน้้ น การสื่่� อ สารข้้ อมููลนโยบาย
และการดำำ�เนิินงานของเทศบาลให้้ประชาชนได้้รัับทราบ โดยนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ในกระบวนการเปิิดเผย
ข้้อมููลสาธารณะ มีีช่่องทางที่่�ในการติิดต่่อสื่่�อสารลัักษณะออนไลน์์เพื่่�อรัับแจ้้งข้้อมููลและการตอบสนอง
ต่่อความต้้องการของประชาชนอย่่างทัันท่ว่ งทีีผ่าน
่ เว็็บไซต์์ อีีเมล์์ สื่่อ� สัังคมออนไลน์์ และยัังพััฒนาแอปพลิิเคชััน
ต่่าง ๆ ที่่�ตอบสนองต่่อความต้้องการของประชาชนอย่่างทัันท่่วงทีี เช่่น QR Code น้้องพอใจ, line
ส่่ ว นงานต่่ า ง ๆ (รัั บ เรื่่� อ งร้้ อ งเรีี ย นผ่่ าน ผู้้� บ ริิ ห ารเทศบาลโดยตรง) รวมทั้้� ง มีี ก ารเผยแพร่่ E-book
“คู่่�มืือประชาชน” เกี่่�ยวกัับการปฏิิบัติั ิงาน ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงาน อััตราค่่าธรรมเนีียม และระยะเวลาของ
ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานที่่�สามารถดาวน์์โหลดได้้
นอกจากนี้้�ยัังได้้ดำำ�เนิินโครงการ “การบริิหารงานบุุคคลโปร่่งใส มั่่�นใจระบบคุุณธรรม”
โดยนำำ�หลัักธรรมาภิิบาลมาประยุุกต์์ใช้้ในระบบการบริิหารงานบุุคคล ตั้้�งแต่่การวางแผนอััตรากำำ�ลััง
การสรรหา การคััดเลืือก การแต่่งตั้้ง� การเลื่่อ� นระดัับ การฝึึกอบรม การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน การโอนย้้าย
เงิินเดืือนและค่่าจ้้าง การรัักษาวิินััย และการพ้้นจากราชการ เพื่่�อให้้ได้้ทรััพยากรบุุคคลที่่�มีีคุุณภาพ
มีีความรู้้�ความสามารถ จััดวางคนที่่�เหมาะสม เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดในการปฏิิบััติิงาน โดยมุ่่�งเน้้น
การเปิิดเผยข้้อมููลผ่่านทางเว็็บไซต์์ เพื่่�อให้้บุุคลากรและประชาชนทุุกคนได้้รัับรู้้�สถานภาพของเทศบาล
ภายใต้้แนวคิิด “การบริิหารทรััพยากรบุุคคลเป็็นหััวใจสำำ�คัญ
ั ในการจััดทำำ�บริิการสาธารณะ และการสร้้าง
ความไว้้วางใจสาธารณะ จึึงต้้องมีีความโปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้ และสามารถตอบสนองความ
ต้้องการของประชาชนได้้อย่่างสููงสุุด”
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นว่่า องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีธรรมาภิิบาลตามหลััก
ความโปร่่งใส โดยมีีการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ การดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ และการบริิหารงานบุุคคล
ให้้ประชาชนได้้รัับทราบผ่่านสื่่�อออนไลน์์หลากหลายรููปแบบ

สถาบัันพระปกเกล้้า (2563), รางวััลพระปกเกล้้า’63, หน้้า 50 – 52. ได้้รัับรางวััลพระปกเกล้้าทองคำำ� ประจำำ�ปีี 2563 ด้้านความ
โปร่่งใสและส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน
25

46 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่
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Case Study Don’ts

กรณีีศึึกษาที่่� 1 ไม่่มีีการปิิดประกาศเผยแพร่่การสอบราคาโดยเปิิดเผย26
	นายกเทศมนตรีีและปลััดเทศบาล อนุุมััติิและดำำ�เนิินการจััดซื้้�อจััดจ้้างโครงการต่่าง ๆ ของ
เทศบาล จำำ�นวน 16 โครงการ โดยไม่่มีกี ารปิิดประกาศเผยแพร่่ไว้้โดยเปิิดเผย ณ ที่่�ทำำ�การสำำ�นัักงานเทศบาล
และประชาสััมพัันธ์์การสอบราคาให้้ประชาชนทั่่�วไปทราบ ส่่งผลให้้ผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้างทั่่�วไปไม่่มีีโอกาส
เข้้าแข่่งขัันราคาอย่่างเป็็นธรรม มีีเพีียงบริิษััทรัับเหมาของพรรคพวกนายกเทศมนตรีีเพีียงรายเดีียวเท่่านั้้�น
ที่่�รู้้�และยื่่�นซองเสนอราคา
	ศาลฎีีกาวิินิิจฉััยข้้อเท็็จจริิงว่่า นายกเทศมนตรีีและบริิษััทรัับเหมากระทำำ�ความผิิดร่่วมกััน
โดยมุ่่�งประโยชน์์แก่่ตนเองและพวกพ้้อง ไม่่ถููกต้้องตามทำำ�นองคลองธรรม ทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ผู้�อื่้ ่�น
และสัังคมโดยส่่วนรวมจึึงเป็็นเรื่่�องร้้ายแรง
	ศาลฎีีกาจึึงพิิพากษาว่่า นายกเทศมนตรีี ปลััดเทศบาล บริิษััทรัับเหมา และผู้้�แทนบริิษััท
รัับเหมา มีีความผิิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายว่่าด้้วยความผิิดเกี่่�ยวกัับการเสนอราคา
ต่่อหน่่วยงานของรััฐ ลงโทษจำำ�คุุกนายกเทศมนตรีีและปลััดเทศบาล คนละ 5 ปีี ส่่วนบริิษััทรัับเหมา
และผู้้�แทนบริิษััทรัับเหมา ลงโทษฐานร่่วมกัันเป็็นผู้้�สนัับสนุุน ปรัับบริิษััทรัับเหมา จำำ�นวน 200,000 บาท
และจำำ�คุุกผู้้�แทนบริิษััทรัับเหมา เป็็นเวลา 3 ปีี 4 เดืือน จำำ�เลยทั้้�งหมดให้้การรัับสารภาพ คงจำำ�คุุกนายก
เทศมนตรีีและปลััดเทศบาล คนละ 2 ปีี 6 เดืือน จำำ�คุุกผู้้�แทนบริิษััทรัับเหมา เป็็นเวลา 1 ปีี 8 เดืือน
และปรัับบริิษััทรัับเหมา จำำ�นวน 100,000 บาท
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นถึึง การบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยไม่่คำำ�นึึงถึึง
หลัักความโปร่่งใส ไม่่ให้้ความสำำ�คััญในการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารในการดำำ�เนิินการจััดซื้้�อจััดจ้้างให้้
เป็็นไปตามกฎหมาย ขาดความโปร่่งใส เอื้้�อประโยชน์์ต่่อตนเองและพวกพ้้อง
กรณีีศึึกษาที่่� 2 ออกประกาศเพิ่่�มเติิมคุุณวุุฒิขิ องผู้้�สมััครสอบ ไม่่โปร่่งใส27
	นายกเทศมนตรีี แ ละปลัั ด เทศบาล ร่่ ว มกัั น ออกประกาศเพิ่่� ม เติิ ม คุุ ณ วุุ ฒิิ ข องผู้้�สมัั คร
สอบแข่่งขัันเพื่่�อบรรจุุเป็็นพนัักงานเทศบาลภายหลัังเวลาปิิดรัับสมััคร เพื่่�อเอื้้�อประโยชน์์ให้้ผู้้�สมััครสอบ
รายหนึ่่� ง ที่่� มีี วุุ ฒิิ ไ ม่่ ต รงตามที่่� กำำ� หนดในประกาศเดิิ ม เมื่่� อ ผู้้�สมัั ครส อบรายดัั ง กล่่ า วสอบได้้ แ ละได้้ รัั บ
การบรรจุุแต่่งตั้้�งแล้้ว ย่่อมทำำ�ให้้ผู้�ที่่้ �สอบได้้รายอื่่�นได้้รัับความเสีียหาย การกระทำำ�ของนายกเทศมนตรีี
และปลััดเทศบาลดัังกล่่าว เป็็นการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่โ� ดยมิิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา ศาลฎีีกาจึึงพิิพากษา
ให้้ลงโทษจำำ�คุุกคนละ 1 ปีี แต่่ให้้รอการลงโทษไว้้คนละ 1 ปีี
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นถึึง การบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยไม่่คำำ�นึึงถึึง
หลัั ก ความโปร่่ ง ใสในกระบวนการสรรหาคัั ด เลืือกบุุ ค ลากร ดำำ� เนิิ น การไม่่ เ ป็็ น ไปตามกฎหมาย
และระเบีียบ
26
27

คำำ�พิิพากษาศาลฎีีกาที่่� 10237/2558
คำำ�พิิพากษาศาลฎีีกาที่่� 2418/2526
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Case Study Don’ts

กรณีีศึึกษาที่่� 3 ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานไม่่โปร่่งใสและไม่่เป็็นธรรม28
	นายกเทศมนตรีีมีีคำำ�สั่่�งไม่่เลื่่�อนขั้้�นเงิินเดืือนรองปลััดเทศบาล โดยการพิิจารณาเลื่่�อนขั้้�น
เงิินเดืือนนั้้�นไม่่มีีการประกาศหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน ไม่่แจ้้งผลการประเมิิน
ให้้ทราบเป็็นรายบุุคคล ไม่่เปิิดโอกาสให้้รองปลััดเทศบาลได้้เข้้าพบในทัันทีีที่่�ทราบผลการพิิจารณา ก่่อนมีี
คำำ�สั่่ง� ไม่่เลื่่อ� นขั้้�นเงิินเดืือน และไม่่ได้้มีกี ารจััดทำำ�ข้้อตกลงในการปฏิิบัติั งิ านเพื่่อ� ใช้้ประกอบผลการปฏิิบัติั งิ าน
ตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยได้้มีีการนำำ�ผลการปฏิิบััติิงานที่่�ผ่่านพ้้นไปในรอบก่่อนของ
รองปลััดเทศบาลมาประกอบการพิิจารณาประเมิินผลการปฏิิบััติงิ านในรอบนี้้�ด้ว้ ย การดำำ�เนิินการดัังกล่่าว
ของนายกเทศมนตรีีเป็็นการดำำ�เนิินการที่่�ไม่่โปร่่งใสและไม่่เป็็นธรรมต่่อผู้้�ถููกประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
	ศาลปกครองสููงสุุดจึึงมีีคำำ�พิิพากษา ให้้เพิิกถอนคำำ�สั่่�งไม่่เลื่่�อนขั้้�นเงิินเดืือนเฉพาะในส่่วน
ที่่�เกี่่�ยวกัับการเลื่่�อนขั้้�นเงิินเดืือนของรองปลััดเทศบาลให้้มีีผลย้้อนหลัังไปถึึงวัันออกคำำ�สั่่�ง โดยให้้นายก
เทศมนตรีีดำำ�เนิินการพิิจารณาเลื่่�อนขั้้�นเงิินเดืือนและมีีคำำ�สั่่�งใหม่่โดยไม่่ให้้นำำ�เหตุุผลในการประเมิินครั้้�งที่่�
ผ่่ านพ้้ น ไปในรอบก่่ อ นมาใช้้ ป ระกอบการพิิ จ ารณาและให้้ ดำำ� เนิิ น การให้้ แ ล้้ ว เสร็็ จ ภายในสามสิิ บ วัั น
นัับแต่่วัันที่่�มีีคำำ�พิิพากษา
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นถึึง การบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยไม่่คำำ�นึึงถึึง
หลัักความโปร่่งใสในการบริิหารงานบุุคคล โดยไม่่เปิิดเผยหลัักเกณฑ์์และผลการประเมิิน รวมทั้้�งประเมิิน
ผลตามอำำ�เภอใจ ไม่่คำำ�นึึงถึึงข้้อเท็็จจริิง

28

คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่� อ.481/2555
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4

หลัักการมีีส่่วนร่่วม

Participation

การปฏิิบััติิงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นพึึงต้้องยึึดหลัักการกระจายอำำ�นาจและ
การมีีส่ว่ นร่่วมในการตััดสินิ ใจ โดยเปิิดโอกาสให้้ผู้ป้� ฏิิบัติั งิ าน และประชาชนในท้้องถิ่น่� ได้้รับั รู้้� เรีียนรู้้� และร่่วม
แสดงความคิิดเห็็น หรืือเสนอปััญหา และประเด็็นต่า่ งๆ ที่่�จำำ�เป็็นต้อ้ งได้้รับั การแก้้ไขและพััฒนา นอกจากนั้้�น
ประชาชนยัังต้้องมีีส่ว่ นร่่วมในการดำำ�เนิินการ และร่่วมตรวจสอบการปฏิิบัติั งิ าน รวมถึึงการแสวงหาฉัันทามติิ
ร่่วมกัันของประชาชนภายในท้้องถิ่�น่ โดยมีี 2 องค์์ประกอบย่่อย ได้้แก่่ 4.1) การมีีส่่วนร่่วม/การพยายาม
แสวงหาฉัันทามติิ และ 4.2) การกระจายอำำ�นาจ
องค์์ประกอบย่่อย 4.1 การมีีส่่วนร่่วม / การพยายามแสวงหาฉัันทามติิ

“องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องเปิิดโอกาสให้้ประชาชนได้้มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ
แสดงความคิิดเห็็นและเสนอปััญหาภายในท้้องถิ่่�นในประเด็็นต่่างๆ ที่่�จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการแก้้ไขและพััฒนา
เพื่่�อให้้เกิิดฉัันทามติิร่่วมกััน ซึ่่�งอย่่างน้้อยควรมีีส่่วนร่่วมใน 3 ด้้าน ได้้แก่่
4.1.1) การมีีส่่วนร่่วมกำำ�หนดทิิศทาง นโยบาย หรืือแผนงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
4.1.2) การมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารงานและการจััดทำำ�บริิการสาธารณะ
4.1.3) การมีีส่่วนร่่วมในการตรวจสอบ ติิดตาม และประเมิินผล”
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ตััวอย่่างข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึงในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�

4.1.1 การมีีส่่วนร่่วมกำำ�หนดทิิศทาง นโยบาย หรืือแผนงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

1. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่นส่
่� ง่ เสริิม
และเปิิดโอกาสให้้ประชาชนสามารถแสดง
ความคิิดเห็็น หรืือเข้้าร่่วมประชุุมประชาคม
เพื่่�อกำำ�หนดทิิศทาง นโยบาย หรืือแผนพััฒนา
ท้้องถิ่่�นด้้วยความสมััครใจ ตามวัันเวลาและ
สถานที่่�ที่่�เหมาะสม สอดคล้้องกัับวิิถีีชุุมชน
ไม่่ชี้้�นำำ� ครอบคลุุมตามสััดส่่วนทุุกพื้้�นที่่29�

1. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีการ
ชี้้�นำำ�หรืือจััดตั้้�งมวลชนโดยเลืือกปฏิิบััติิเฉพาะ
บางกลุ่่�ม บางฝ่่าย เพื่่�อให้้กระบวนการเป็็นไป
ตามหลัักเกณฑ์์เงื่อ่� นไข โดยละเลยความสำำ�คััญ
ต่่อการรัับฟัังความเห็็นและการมีีส่ว่ นร่่วมของ
ประชาชนอย่่างแท้้จริิง30

2. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นนำำ�ผล/
ข้้อเสนอต่่าง ๆ จากการประชาคม/รัับฟััง
ความคิิดเห็็นของประชาชนไปขัับเคลื่่อ� นอย่่าง
เป็็นรููปธรรม ผ่่านการจััดทำำ�แผนพััฒนาท้้องถิ่่น�
ข้้อบััญญััติิ/เทศบััญญััติิงบประมาณรายจ่่าย

2. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นละเลย
ไม่่ดำำ�เนิินการ/ปิิดกั้้�นภาคประชาชนในการ
ชี้้แ� จงและรัับฟัังความคิิดเห็็น กรณีีที่่จ� ะดำำ�เนิิน
โครงการที่่� มีีผ ลกระทบอย่่ า งกว้้ า งขวางใน
ท้้องถิ่่�น31 เช่่น การสร้้างสถานที่่�กำำ�จััดขยะ
สร้้างถนน หรืือคัันกั้้�นน้ำำ�� รวมทั้้�งเพิิกเฉยต่่อ
การนำำ�ข้้อเสนอจากการประชุุมประชาคมไป
ปฏิิบััติิอย่่างเป็็นรููปธรรม โดยปราศจากการ
ชี้้�แจงเหตุุผลให้้ประชาชนในพื้้�นที่่�ได้้รัับทราบ

อ้้างถึึงใน สภาขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปประเทศ, รายงานของสภาขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปประเทศด้้านการปกครองท้้องถิ่่�น
เรื่่�อง การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในการปกครองท้้องถิ่�น่ , 2559, หน้้า 20-45
30
อ้้างถึึงใน เรื่่�องเดีียวกััน, หน้้า 20-45
31
ดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� ระเบีียบสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี ว่่าด้้วยการรัับฟัังความคิิดเห็็นของประชาชน พ.ศ. 2548
29
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4.1.2 การมีีส่่วนร่่วมในการบริิหาร และการจััดทำำ�บริิการสาธารณะ
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

1. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่นส่
�่ ง่ เสริิม/
เปิิ ด โอกาสให้้ ป ระชาชนที่่� มีี คุุ ณ วุุ ฒิิ / วัั ย วุุ ฒิิ
เหมาะสม หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียได้้เข้้าร่่วม
เป็็นคณะกรรมการ/คณะทำำ�งานขององค์์กร
ปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ในจำำ� นวนสัั ดส่่ ว นที่่� มีี
ผลต่่อการตััดสิินใจในการบริิหารโครงการ/
กิิจกรรมต่่าง ๆ32

1. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นแต่่งตั้้�ง
ผู้้�มีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อนหรืือพวกพ้้องเข้้าเป็็น
คณะกรรมการหรืือคณะทำำ� งานที่่� สำำ� คัั ญ
โดยไม่่ เ ปิิ ด โอกาสให้้ ป ระชาชนผู้้�มีี ค วามรู้้�
ความสามารถตามความเหมาะสมเข้้ าร่่ ว ม
เช่่ น คณะกรรมการเปิิ ด ซองสอบราคา
คณะกรรมการตรวจการจ้้าง คณะกรรมการ
จััดซื้้�อจััดจ้้างโดยวิิธีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์

2. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่นมี
่� กี ารนำำ�
ความคิิดเห็็น/ข้้อเสนอแนะของบุุคลากรและ
ประชาชนไปเป็็ น แนวทางในการปรัั บ ปรุุ ง
กระบวนการทำำ�งานและการให้้บริิการให้้มีี
คุุณภาพยิ่่�งขึ้้�น

2. ผู้้บ� ริิหารองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น�่
เ พิิ ก เ ฉ ย ต่่ อ ก ารรัั บ ฟัั ง ค ว า ม คิิ ด เ ห็็ น /
ข้้อเสนอแนะในการบริิหารงานที่่�ได้้รัับการ
สะท้้ อ นจากบุุ ค ลากรหรืือประชาชน หรืือ
รัับฟัังแต่่พวกพ้้องบุุคคลใกล้้ชิดิ เช่่น ไม่่จัดั ให้้มีี
แบบสอบถามหรืือช่่ อ งทางในการแสดง
ความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ และความพึึงพอใจ
ต่่อการบริิหารหรืือบริิการสาธารณะที่่เ� หมาะสม

อ้้างถึึงใน สภาขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปประเทศ, รายงานของสภาขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปประเทศด้้านการปกครองท้้องถิ่่�น
เรื่่�อง การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในการปกครองท้้องถิ่�น่ , 2559, หน้้า 77
32
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4.1.3 การมีีส่่วนร่่วมในการตรวจสอบ ติิดตาม และประเมิินผล
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

1. องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� นมีี
การกำำ�หนดกลไกให้้บุคุ ลากรมีีส่ว่ นร่่วมในการ
ตรวจสอบการเบิิกจ่่ายงบประมาณในลัักษณะ
การสอบยัันความถููกต้้อง (Cross Check)33

1. องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ขาด
ระบบการสอบทาน / ตรวจสอบที่่�เข้้มงวด
ขาดการวิิ เ คราะห์์ ค วามเสี่่� ย งการทุุ จ ริิ ต
อัันอาจทำำ�ให้้เกิิดข้้อผิิดพลาดหรืือการทุุจริิต
เช่่น การเบิิกจ่่ายเท็็จ ปลอมแปลงแก้้ไขเอกสาร
การเบิิกจ่่าย

2. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นกำำ�หนด
ให้้มีี / ปรัับปรุุงประกาศสภาท้้องถิ่่�น เรื่่�อง
ระเบีี ย บว่่ าด้้ ว ยการให้้ ป ระชาชนเข้้ าฟัั ง
การประชุุมและการปรึึกษาของสภาท้้องถิ่่�น
ตามระเบีียบฯ ให้้มีีความเหมาะสมกัับบริิบท
แต่่ละพื้้�นที่่� เพื่่�อส่่งเสริิม/อำำ�นวยความสะดวก
ให้้ประชาชนสามารถเข้้าร่ว่ มรัับฟัังการประชุุม
สภาท้้องถิ่่�น รวมทั้้�งประชาสััมพัันธ์์เกี่่�ยวกัับ
วัันเวลาและกำำ�หนดการประชุุมสภาท้้องถิ่่�น34

2. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นปิิดกั้้�น
การตรวจสอบติิ ด ตามของประชาชนใน
การเข้้าถึึงข้้อมููลการประชุุมสภาท้้องถิ่่�น เช่่น
ไม่่ให้้เข้้าร่่วมรัับฟัังการประชุุมสภาท้้องถิ่่�น
หรืือมิิได้้มีกี ารเผยแพร่่รายงานการประชุุมของ
สภาท้้องถิ่่�นผ่่านช่่องทางที่่�เหมาะสม หรืือมิิได้้
จััดทำำ�ระเบีียบหลัักเกณฑ์์ที่่�เหมาะสมเพื่่�อให้้
ประชาชนเข้้าร่ว่ มรัับฟัังการประชุุมสภาท้้องถิ่่น�

เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงต่่อข้้อผิิดพลาดและการทุุจริิต หรืือการกระทำำ�ที่่�ไม่่เหมาะสม ควรใช้้กัับงานที่่�มีีลัักษณะเสี่่�ยงต่่อความผิิดพลาด
หรืือเสีียหายได้้ง่่าย โดยแยกหน้้าที่่�การอนุุมััติิ การจดบัันทึึก การเก็็บรัักษา และ การสอบทานออกจากกััน เช่่น พนัักงานคนเดีียวไม่่ควร
มีีหน้้าที่่�อนุุมััติิการจ่่ายเงิิน เก็็บรัักษาเงิิน นำำ�เงิินฝากธนาคาร บัันทึึกบััญชีีธนาคาร บััญชีีลููกหนี้้�และจััดทำำ�งบพิิสููจน์์ยอดเงิินฝากธนาคาร
ดููรายละเอีียดได้้ที่่� กรมตรวจบััญชีีสหกรณ์์. (28 มกราคม 2564). การควบคุุมภายใน. เข้้าถึึงได้้จาก กรมตรวจบััญชีีสหกรณ์์:
https://www.cad.go.th/download/1_3control.pdf
34
ระเบีียบกระทรวงมหาดไทยว่่าด้้วยข้้อบัังคัับการประชุุมสภาท้้องถิ่่�น พ.ศ. 2547 แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ.2554 ข้้อ 117 วรรคสี่่�
33

52 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่

องค์์ประกอบย่่อย 4.2 การกระจายอำำ�นาจ

“การปฏิิบััติิราชการควรมีีการมอบอำำ�นาจและกระจายความรัับผิิดชอบในการตััดสิินใจ
และการดำำ�เนิินการให้้แก่่ผู้้�ปฏิิบััติิงานในระดัับต่่าง ๆ ได้้อย่่างเหมาะสม รวมทั้้�งมีีการโอนถ่่ายบทบาท
และภารกิิจให้้แก่่ภาคส่่วนอื่่�นๆ ในสัังคม โดยพิิจารณา 2 ประเด็็น ได้้แก่่ 4.2.1) การกระจายอำำ�นาจ
ในการตััดสิินใจ 4.2.2) การกระจายอำำ�นาจไปสู่่�ภาคส่่วนอื่่�น”
ตััวอย่่างข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึงในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�

4.2.1 การกระจายอำำ�นาจในการตััดสิินใจ
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

ผู้้�บัั ง คัั บ บัั ญ ชาขององค์์ ก รปกครอง
ส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� นส่่ ง เสริิ ม ให้้ มีี ก ารมอบอำำ� นาจ
เพื่่� อ กระจายอำำ� นาจการตัั ดสิิ น ใจและ
ความรัับผิิดชอบที่่�เหมาะสม ซึ่่ง� ไม่่เป็็นการเพิ่่�ม
ขั้้�นตอนหรืือระยะเวลาในการใช้้อำำ�นาจ และ
ไม่่ต้้องผ่่านการพิิจารณาของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ต่่าง ๆ มากเกิินความจำำ�เป็็น ดัังนี้้�35
• เพิ่่� ม การมอบอำำ� นาจบางเรื่่� อ งให้้
ระดัั บ รองผู้้� บ ริิ ห ารท้้ อ งถิ่่� น หรืือพนัั ก งาน
ท้้องถิ่�น่ ในการอนุุมััติิ อนุุญาต
•	จัั ดทำำ� คำำ� สั่่� ง มอบหมายผู้้�รัั ก ษา
ราชการแทน กรณีีไม่่อาจปฏิิบัติั งิ านได้้
• กรณีีการลงนามอนุุมัติั ิ อนุุญาตตาม
กฎหมายเฉพาะ มีีการจััดทำำ�บััญชีีสรุุปการ
มอบอำำ�นาจแนบท้้ายคำำ�สั่่�ง
• กรณีีอำำ�นาจเฉพาะของผู้้�บริิหารไม่่
สามารถมอบอำำ�นาจได้้ หรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
มอบอำำ�นาจให้้ผู้้�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบโดยตรง
ให้้จััดทำำ�เป็็นคำำ�สั่่�งและประกาศให้้ประชาชน
ทราบด้้วย

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

ผู้้�บัั ง คัั บ บัั ญ ชาขององค์์ ก รปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่นร
� วบอำำ�นาจไว้้ที่่ต� นเองเพีียงผู้้เ� ดีียว
ละเลยการมอบอำำ�นาจความรัับผิิดชอบในการ
ตััดสิินใจให้้ผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาใช้้ดุุลพิินิิจในการ
อนุุมััติิ อนุุญาต และการจััดบริิการสาธารณะ
เช่่น ไม่่มีีการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ / ปรัับปรุุง
แนวทางการมอบอำำ�นาจให้้มีีความเหมาะสม
รวมทั้้�งไม่่มีีการสอบทาน / ตรวจสอบติิดตาม
การใช้้อำำ�นาจภายหลัังการมอบอำำ�นาจ

พระราชกฤษฎีีกาว่่าด้้วยการมอบอำำ�นาจ พ.ศ. 2550 มาตรา 5 อ้้างถึึงใน กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น, คู่่�มืือหลัักเกณฑ์์
การบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีีขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น, 2563, หน้้า 42
35

สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล 53

ตััวอย่่างข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึงในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�

4.2.2 การกระจายอำำ�นาจไปสู่่�ภาคส่่วนอื่่�น
ควรปฏิิบััติิ

36

Do’s

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

1. อ ง ค์์ ก ร ป ก คร อ ง ส่่ ว นท้้ อ ง ถิ่่� น
ส่่งเสริิม/สนัับสนุุน/เปิิดโอกาสให้้ประชาชน
ตััวแทนจากภาคธุุรกิจิ เอกชน และภาคประชา
สัังคมในท้้องถิ่่�น เข้้าร่่วมในการดำำ�เนิินงาน
ในกิิจกรรมสาธารณะและบริิการสาธารณะ
ผ่่านการเป็็นคณะกรรมการ คณะทำำ�งาน และ
อาสาสมััครประเภทต่่าง ๆ

1. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่นคั
� ดั เลืือก/
แต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�ไม่่เหมาะสมทางสัังคม หรืือ
มีี คุุ ณ วุุ ฒิิ วัั ย วุุ ฒิิ ไม่่ เ หมาะสมกัั บ ภารกิิ จ
หรืือเลืือกเฉพาะพวกพ้้องของตนเอง

2. อ ง ค์์ ก ร ป ก คร อ ง ส่่ ว นท้้ อ ง ถิ่่� น
สนัั บ สนุุ น /อุุ ด หนุุ น เงิิ น งบประมาณที่่� ใ ห้้ แ ก่่
หมู่่�บ้้ าน /ชุุ ม ชน/กลุ่่�มองค์์ ก ร/ภาครัั ฐ /ภาค
ประชาชนตามระเบีี ย บ เพื่่� อตอบสนองต่่ อ
ปััญหาและความต้้องการอย่่างทั่่�วถึึง36 ทั้้�งนี้้�
ต้้องคำำ�นึึงถึึงว่่าโครงการที่่�จะให้้เงิินอุุดหนุุน
ต้้ อ งเป็็ นภารกิิ จ ที่่� อ ยู่่�ในอำำ� นาจหน้้ าที่่� ข อง
หน่่วยงาน/กลุ่่�ม/องค์์กรที่่�ขอรัับเงิินอุุดหนุุน
และหน้้าที่่ข� ององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่นด้
�่ ว้ ย
รวมทั้้�งพิิจารณาถึึงฐานะทางการเงิินการคลััง
ศัักยภาพ และประโยชน์์ที่่�ประชาชนในเขต
พื้้�นที่่�จะได้้รัับ

2. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่� ขาดการ
ติิ ด ตามและประเมิิ นผ ลการดำำ� เนิิ น งานว่่ า
หน่่วยงานองค์์กรหรืือกลุ่่�มที่่�เป็็นผู้้�ขอรัับเงิิน
อุุดหนุุนได้้นำำ�เงิินที่่�ได้้รัับไปดำำ�เนิินการตาม
วััตถุุประสงค์์ของโครงการหรืือไม่่ หรืือการ
ตั้้�งงบประมาณและการเบิิกจ่่ายเงิินอุุดหนุุน
โดยไม่่คำำ�ถึึงฐานะทางการการเงิินและการคลััง
ที่่�มีีอยู่่� เป็็นการดำำ�เนิินการเพื่่�อหวัังคะแนน
นิิยมทางการเมืืองเพีียงอย่่างเดีียว เช่่น การ
ตั้้�งงบประมาณและการเบิิกจ่่ายเงิินอุุดหนุุน
ให้้แก่่กลุ่่�ม องค์์กร เฉพาะที่่�เป็็นพวกพ้้องของตน
หรืือกลุ่่�ม องค์์กรที่่�มิไิ ด้้ดำ�ำ เนิินการเพื่่อ� ประโยชน์์
โดยรวมของสมาชิิกหรืือประชาชนในท้้องถิ่่�น

ดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� ระเบีียบกระทรวงมหาดไทยว่่าด้้วยเงิินอุุดหนุุนขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ พ.ศ. 2559

54 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่

กรณีีศึึกษาที่่�ควรปฏิิบััติิ & กรณีีศึึกษาที่่�ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Case Study
Do’s & Don’ts

การมีีส่่วนร่่วม

กรณีีศึึกษาที่่� 1

หลัักการมีีส่่วนร่่วม

กรณีีศึึกษาที่่�ควรปฏิิบััติิ

Case Study Do’s

องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลไม่่อนุุญาตให้้ผู้ป้� ระกอบการสร้้างโรงงาน เนื่่อ� งจากมีีการ
รัับฟัังความคิิดเห็็นจากประชาชนจำำ�นวนน้้อยเกิินไป37

ผู้้�ประกอบการรายหนึ่่�งจะดำำ�เนิินโครงการสร้้างโรงงานแปรรููปไม้้ซึ่่�งอาจมีีผลกระทบต่่อ
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม โดยผู้้� ป ระกอบการรายนั้้� นดำำ� เนิิ น การจัั ด ให้้ มีี ก ารรัั บ ฟัั ง ความคิิ ด เห็็ น จากประชาชนทุุ ก
หมู่่�บ้้านในพื้้�นที่่�ตำำ�บลโคกกระเทีียม อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดลพบุุรีี ตามระเบีียบขั้้�นตอน ด้้วยพื้้�นที่่�ดัังกล่่าว
คณะรััฐมนตรีีได้้เห็็นชอบที่่�จะประกาศเป็็นพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ชนบทและเกษตรกรรม ทั้้�งนี้้�เมื่่�อได้้นำำ�เสนอ
เรื่่อ� งโรงงานแปรรููปไม้้เข้้าสู่่�สภาองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลโคกกระเทีียม จึึงมีีมติิเอกฉัันท์ไ์ ม่่อนุุญาตให้้ดำำ�เนิิน
โครงการฯ ในพื้้�นที่่� เนื่่�องจากการรัับฟัังความคิิดเห็็นมีีสััดส่่วนที่่�น้้อยเกิินไปเมื่่�อเทีียบกัับจำำ�นวนประชากร
ที่่�มีีอยู่่�จริิง และแบบสอบถามมีีลัักษณะเป็็นคำำ�ถามปลายปิิด มีีตััวเลืือกให้้ตอบเพีียง “เห็็นด้้วยมาก”
“เห็็นด้้วย” และ “เห็็นด้้วยน้้อย” เท่่านั้้�น ไม่่มีีตััวเลืือกคำำ�ตอบว่่า “ไม่่เห็็นด้้วย” อัันเป็็นการลิิดรอนสิิทธิิ
ของผู้้�มิไิ ด้้เข้้าร่ว่ มรัับฟัังความคิิดเห็็น ซึ่่ง� ต่่อมาศาลปกครองสููงสุุดพิจิ ารณาแล้้วเห็็นว่า่ กรณีีดังั กล่่าวไม่่ถืือว่่า
มีี ก ารรัั บ ฟัั งความคิิ ดเห็็ นจากประชาชนอย่่ า งรอบด้้ าน ดัั ง นั้้� น การที่่� สภา องค์์ ก ารบริิ ห ารส่่ วนตำำ�บล
โคกกระเทีียมมีีมติิไม่่อนุุญาตให้้ผู้ป้� ระกอบการรายนั้้�นดำำ�เนิินโครงการฯ จึึงเป็็นการกระทำำ�ที่่�ชอบด้้วยกฎหมาย
และการที่่�นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลโคกกระเทีียมมีีหนัังสืือแจ้้งมติิการไม่่อนุุญาตดัังกล่่าวไปยััง
ผู้้�ประกอบการรายนั้้�น จึึงเป็็นการกระทำำ�ที่่�ชอบด้้วยกฎหมายเช่่นกััน
กรณีีศึึ ก ษาดัั ง กล่่ า วสะท้้ อ นให้้ เ ห็็ น ว่่ า องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น มีีธรรมาภิิ บ าล
ตามหลัักการมีีส่่วนร่่วม โดยคำำ�นึงึ ถึึงการรัับฟัังความคิิดเห็็นของประชาชนอย่่างรอบด้้านและครอบคลุุม
ทุุกชุุมชนและตรวจสอบการดำำ�เนิินงานได้้
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คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่� อ. 595/2559
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การมีีส่่วนร่่วม

กรณีีศึึกษาที่่�ควรปฏิิบััติิ

Case Study Do’s

กรณีีศึึกษาที่่� 2 “การสร้้างสุุขภาพแบบการมีีส่่วนร่่วมโดยกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพ”38
เทศบาลนครภููเก็็ต จัังหวััดภููเก็็ต ร่่วมกัับสำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิจััดตั้้�ง
“กองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพเทศบาลนครภููเก็็ต” โดยมีีเป้้าหมายให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการดููแล
และบริิหารจััดการระบบสุุขภาพ และการดำำ�เนิินงานของกองทุุนฯ เพื่่อ� ให้้เกิิดความโปร่่งใส ตรวจสอบได้้ ดัังนี้้�
1. การมีีส่่วนร่่วมในการคิิด/ริิเริ่่�ม เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในทุุกระดัับ ทั้้�งตััวแทนภาครััฐ
เอกชน และภาคประชาชน NGO เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการระดมความคิิด เสนอข้้อมููล สภาพปััญหา ค้้นหา
สาเหตุุของปััญหาในชุุมชนหรืือองค์์กรของตนเอง รวมถึึงการศึึกษาหาข้้อมููลและวิิเคราะห์์ปััญหาเพื่่�อสนอง
ความต้้องการของชุุมชน มีีการจััดทำำ�แผนที่่�ทางเดิินยุุทธศาสตร์์ (SRM) ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องมืือในการกำำ�หนด
ทิิศทางสู่่�ความสำำ�เร็็จในการพััฒนาสุุขภาพประชาชน มีีการระดมความคิิดเห็็นของประชาชนในหลายชุุมชน
เพื่่อ� จััดทำำ�แผนสุุขภาพชุุมชน โดยประชาชนสามารถกำำ�หนดกิิจกรรมโครงการต่่าง ๆ เพื่่อ� ขอรัับการสนัับสนุุน
งบประมาณจากกองทุุนฯ
2. การมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ มีีการคััดเลืือกคณะกรรมการเพื่่�อบริิหารงานกองทุุนฯ
3. การมีี ส่่ ว นร่่ ว มในการปฏิิ บัั ติิ ก าร ส่่ ง เสริิ ม กระบวนการมีี ส่่ ว นร่่ ว มตามความพร้้ อ ม
ความเหมาะสม และความต้้องการของประชาชน โดยเปิิดโอกาสให้้ประชาชนเข้้ามาขอรัับงบประมาณ
เพื่่�อไปดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการเสริิมสร้้างสุุขภาพ การป้้องกัันโรค และการฟื้้�นฟููสมรรถภาพที่่�จำำ�เป็็น
ต่่อสุุขภาพ
4. การมีีส่ว่ นร่่วมในการประเมิินผล มีีการนิิเทศติิดตามประเมิินผลการดำำ�เนิินงานกิิจกรรม /
โครงการ ผ่่านคณะอนุุกรรมการด้้านประเมิินผลโครงการ ซึ่่�งมีีการจััดประชุุมทุุก 3 เดืือน และรายงานผล
การดำำ�เนิินงานให้้ประชาชนทราบอย่่างทั่่�วถึึง
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นว่่า องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีธรรมาภิิบาลตามหลััก
การมีีส่่วนร่่วม โดยมีีกลไกในการบริิหารจััดการในรููปแบบการมีีส่่วนร่่วม เริ่่�มตั้้�งแต่่กระบวนคิิดริิเริ่่�ม
การตััดสิินใจ ลงมืือปฏิิบััติิ และการติิดตามประเมิินผล เพื่่�อให้้งบประมาณหรืือทรััพยากรที่่�จััดสรรลงไป
สามารถสอดคล้้องกัับกลุ่่�มเป้้าหมายและความต้้องการของประชาชนได้้อย่่างแท้้จริิง
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สถาบัันพระปกเกล้้า (2562), รางวััลพระปกเกล้้า’62, หน้้า 25 – 28.

56 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่

การมีีส่่วนร่่วม

กรณีีศึึกษาที่่�ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Case Study Don’ts

เทศบาลด�ำเนินการรื้อทางเท้าและตัดต้นไม้ที่ปลูกบนทางเท้าออก
กรณีีศึึกษาที่่� 1 โดยสอบถามความคิิดเห็็นของประชาชนไม่่ครบถ้้วน39
เทศบาลได้้ดำำ�เนิินการสอบถามความคิิดเห็็นของประชาชนในการดำำ�เนิินโครงการก่่อสร้้าง
ปรัับปรุุงขยายผิิวการจราจรเพื่่อ� ทำำ�เป็็นที่่จ� อดรถ แต่่คำำ�ถามในแบบสอบถามมีีเพีียงคำำ�ถามที่่�เกี่่ย� วกัับปััญหา
จราจร การขยายผิิวการจราจร และการเพิ่่�มพื้้�นที่่จ� อดรถเพื่่อ� แก้้ไขปััญหาจราจรเท่่านั้้น� โดยไม่่ปรากฏข้้อมููล
หรืือมีีคำำ�ถามใดที่่�ระบุุถึึงการจะขยายผิิวการจราจรด้้วยการรื้้�อทางเท้้าที่่�มีีอยู่่� และตััดหรืือย้้ายต้้นไม้้ที่่�ปลููก
บนทางเท้้าออกทั้้�งหมดหรืือบางส่่วน อัันเป็็นข้้อมููลสาระสำำ�คััญของโครงการฯ
กรณีี ดัั ง กล่่ า วไม่่ ถืื อว่่ า เป็็ น การสอบถามความคิิ ด เห็็ น ของประชาชนตามโครงการฯ
ศาลปกครองสููงสุุดจึึงมีีคำำ�พิิพากษาให้้เทศบาลดำำ�เนิินการจััดให้้มีีทางเท้้าตามเดิิม รวมทั้้�งปลููกต้้นไม้้
บนทางเท้้าให้้เหมาะสมกัับสภาพการใช้้ประโยชน์์ โดยให้้แล้้วเสร็็จภายใน 180 วััน
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นถึึง การบริิหารงานและการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ไม่่สอดคล้้อง
กัับหลัักการมีีส่่วนร่่วม โดยไม่่ได้้เปิิดโอกาสให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจอย่่างแท้้จริิง
เพีียงดำำ�เนิินการสอบถามไปตามขั้้�นตอน และไม่่ได้้ให้้ข้้อมููลที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญในการดำำ�เนิินการ
ต่่อประชาชน
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การมีีส่่วนร่่วม

กรณีีศึึกษาที่่�ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Case Study Don’ts

กรณีีศึึกษาที่่� 2 สภาเทศบาลต้้องส่่งเสริิมการตรวจสอบการปฏิิบััติิงานของเทศบาล40
	สมาชิิกสภาเทศบาลรายหนึ่่�งได้้ทำำ�หนัังสืือร้้องเรีียนต่่อนายอำำ�เภอและผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด
ให้้ตรวจสอบการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีี และนำำ�เรื่่�องที่่�ร้้องเรีียนไปพููดจา
ตามสถานที่่�ต่่าง ๆ รวมทั้้�งได้้ทำำ�หนัังสืือแถลงข่่าวต่่อสื่่�อมวลชน โดยสภาเทศบาลเห็็นว่่าการดำำ�เนิินการ
ของสมาชิิกสภาเทศบาลดัังกล่่าวเป็็นความประพฤติิที่่จ� ะนำำ�มาซึ่่�งความเสื่่อ� มเสีียหรืือกระทำำ�การอัันเสื่่อ� มเสีีย
ประโยชน์์หรืือก่่อความไม่่สงบเรีียบร้้อยแก่่เทศบาล จึึงมีีมติิถอดถอนจากสมาชิิกภาพ
	ศาลปกครองสููงสุุดวิินิิจฉััยว่่า สมาชิิกสภารายดัังกล่่าวได้้การกระทำำ�ตามสิิทธิิในความเป็็น
สมาชิิกสภาเทศบาลตามกฎหมายและฐานะประชาชนในท้้องถิ่่�น ย่่อมมีีสิิทธิิติิดตามและร้้องขอให้้มีีการ
ตรวจสอบการปฏิิบััติิหน้้าที่่�หน่่วยงานของรััฐหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ อัันเป็็นสิิทธิิที่่�รัับรองโดยรััฐธรรมนููญ
แห่่งราชอาณาจัักรไทย ซึ่่�งไม่่ถืือว่่าการกระทำำ�ดัังกล่่าวเป็็นความประพฤติิที่่�จะนำำ�มาซึ่่�งความเสื่่�อมเสีีย
หรืือกระทำำ�การอัันเสื่่�อมเสีียประโยชน์์ของสภาเทศบาล หรืือก่่อความไม่่สงบเรีียบร้้อยแก่่เทศบาล จึึงมีี
คำำ�พิิพากษาเพิิกถอนมติิถอดถอนสมาชิิกสภาเทศบาลให้้พ้้นจากสมาชิิกภาพ
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นถึึง การบริิหารงานและการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ไม่่สอดคล้้อง
กัับหลัักการมีีส่่วนร่่วม โดยไม่่เปิิดโอกาสให้้สมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นและประชาชน เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการ
ตรวจสอบการปฏิิบััติิงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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58 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่

5

หลัักความรัับผิิดชอบ Accountability

การปฏิิบััติิงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องมุ่่�งให้้การทำำ�งานมีีคุุณภาพ สร้้างความ
เชื่่�อมั่่�นไว้้วางใจ และตอบสนองต่่อความคาดหวัังของประชาชน ตลอดจนผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายในท้้องถิ่่�น
หากการทำำ�หน้้าที่่�นั้้�นเกิิดปััญหาหรืือข้้อขััดข้้อง องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องสามารถตอบคำำ�ถาม
และอธิิบายให้้ทราบถึึงรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับประเด็็นปััญหาเหล่่านั้้�น รวมทั้้�งองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ยัังต้้องมีีการจััดทำำ�ระบบการรายงานความก้้าวหน้้าและผลสััมฤทธิ์์ต� ามเป้้าหมาย ตลอดจนระบบการบรรเทา
ปััญหาและผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น โดยคำำ�นึึงถึึง 2 องค์์ประกอบย่่อย ได้้แก่่ 5.1) ความรัับผิิดชอบ และ
5.2) การตอบสนอง
องค์์ประกอบย่่อย 5.1 ความรัับผิิดชอบ

“  องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� สามารถตอบคำำ�ถามและชี้้แ� จงได้้เมื่่�อมีีข้้อสงสััย รวมทั้้�งต้้องมีี
การจััดวางระบบการรายงานความก้้าวหน้้าและผลสััมฤทธิ์์� ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ต่่อสาธารณะ เพื่่�อให้้
ประชาชนตรวจสอบ และกำำ�หนดให้้มีีการจััดเตรีียมระบบการแก้้ไขหรืือบรรเทาปััญหาและผลกระทบใดๆ
ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินงานตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ทั้้�งนี้้� อย่่างน้้อย
ให้้พิิจารณาความรัับผิิดชอบให้้ครอบคลุุมใน 3 ประเด็็น ได้้แก่่
5.1.1) การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานและการรายงาน
5.1.2)  ระบบควบคุุมภายใน ตรวจสอบภายใน และการบริิหารความเสี่่�ยง
5.1.3) การจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนและบรรเทาผลกระทบ ”
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ตััวอย่่างข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึงในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�

5.1.1 การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานและการรายงาน
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

1. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจััดให้้มีี
กลไกและกระบวนการประเมิินผลการบริิหาร
และปฏิิ บัั ติิ รา ชการ เพื่่� อ นำำ� ผลที่่� ไ ด้้ จ าก
การประเมิิ น มาเป็็ น เครื่่� อ งมืือที่่� ช่่ ว ยในการ
วางแผนบริิหารงานองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น�่
โดยพิิจารณาประเมิินในมิิติิต่่าง ๆ41 เช่่น
1)	ผลสััมฤทธิ์์�ของภารกิิจ
2)	คุุณภาพของบริิการ
3)	ความคุ้้�มค่่าของภารกิิจ
4)	ความพึึงพอใจของประชาชน
ต่่อการบริิการ

1. องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ขาด
กระบวนการสร้้างแรงจููงใจและความตระหนััก
ที่่�เป็็นรููปธรรม เช่่น
• การฝึึกอบรมเพื่่�อพััฒนาทัักษะ
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
• การมอบหมายงานให้้เหมาะสม
กัับความสามารถ
• การมีีระบบประเมิินที่่�ดีี
• การยกย่่องหรืือมอบรางวััลให้้กัับ
ผู้้�ที่่�สามารถปฏิิบััติิงานได้้บรรลุุเป้้าหมาย
ที่่�กำำ�หนด
	รวมถึึง การไม่่กำำ�หนด/ปรัับปรุุงตััวชี้้�วััด
และเป้้าหมายในการปฏิิบััติิงาน และละเลย
ในการติิดตามและประเมิินผลด้้านต่่าง ๆ

2. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีการ
ประเมิินบุคค
ุ ล โดยคำำ�นึึงถึึงผลการปฏิิบััติิงาน
ของพนัักงานส่่วนท้้องถิ่่�นในตำำ�แหน่่งที่่�ปฏิิบััติิ
และประโยชน์์ ที่่� ห น่่ ว ยงานได้้ รัั บ จากการ
ปฏิิ บัั ติิ ง านของพนัั ก งานส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ผู้้�นั้้� น
ตามประกาศหลัักเกณฑ์์การบริิหารงานบุุคคล
ที่่� กจ. กท. หรืือ ก.อบต. กำำ�หนด42

2. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่นกำ
� ำ�หนด
ตำำ�แหน่่งในส่่วนราชการต่่าง ๆ ตามโครงสร้้าง
การแบ่่งส่่วนราชการไม่่เหมาะสมกัับภารกิิจ
อำำ�นาจหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ ลัักษณะงาน
และปริิ มาณงาน ขาดการเชื่่� อมโยงผลการ
ปฏิิบัติั งิ านตามตำำ�แหน่่งหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบ
กัับแรงจููงใจหรืือการให้้คุุณให้้โทษ43 เช่่น การ
ประเมิินผลบุุคคลไม่่มีีการพิิจารณาตามภาระ
งานหรืือผลงาน แต่่ประเมิินตามความพอใจ
เนื่่�องจากเป็็นบุุคคลใกล้้ชิิด หรืือพรรคพวก

อ้้างถึึงใน กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่น� , คู่่�มืือหลัักเกณฑ์์การบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่ดี� ขี ององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น�่ , 2563, หน้้า 58-61
อ้้างถึึงใน เรื่่�องเดีียวกััน หน้้า 61
43
กรมส่่งเสริิมการปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ , คู่่�มืือการจััดทำำ�หรืือปรัับปรุุงแผนอััตรากาลััง 3 ปีี ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (แนบท้้ายหนัังสืือสำำ�นัักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่่� มท 0809.2/ว 70 ลงวัันที่่� 19 มิิถุนา
ุ ยน 2563), หน้้า 3
41

42
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5.1.2 ระบบควบคุุมภายใน ตรวจสอบภายใน และการบริิหารความเสี่่�ยง
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

1. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นส่่งเสริิม
ใ ห้้ มีี ก ารจัั ด ว า ง ร ะ บบค ว บคุุ ม ภา ย ใ น
การตรวจสอบภายใน และการบริิหารความเสี่่ย� ง
ตามหลัั ก เกณฑ์์ ข องกระทรวงการคลัั ง
ผ่่ านรูู ปแบบคณะกรรมการเพื่่� อ ทำำ� หน้้ าที่่�
เกี่่ย� วกัับประเมิินผลและจััดทำ�ำ รายงานประเมิินผล
ส่่งให้้ผู้�กำ้ �ำ กัับดููแล44 (นายอำำ�เภอ/สำำ�นัักงาน
ส่่งเสริิมท้้องถิ่่นจั
� งั หวััด และผู้้�ว่ารา
่ ชการจัังหวััด)

1. อ ง ค์์ ก ร ป ก คร อ ง ส่่ ว นท้้ อ ง ถิ่่� น
ละเลยต่่ อ การจัั ดร ะบบการควบคุุ ม ภายใน
การตรวจสอบภายใน และการบริิหารความเสี่่ย� ง
และไม่่มีกี ารนำำ�ผลจากการวิิเคราะห์์/ประเมิินผล
ความเสี่่ย� งไปใช้้ในการปรัับปรุุงการบริิหารงาน
อย่่างเป็็นรููปธรรม

2. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจััดให้้มีี
กระบวนการบริิหารจััดการเหตุุการณ์์ที่่อ� าจจะ
เกิิดขึ้้�นและส่่งผลกระทบต่่อหน่่วยงานของรััฐ
เพื่่�อให้้สามารถดำำ�เนิินการบรรลุุวััตถุุประสงค์์
และเพิ่่� ม ศัั ก ยภาพและขีี ดค วามสามารถ
ให้้หน่่วยงานของรััฐ โดยการแต่่งตั้้ง� ผู้้�รับั ผิิดชอบ
ดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�45
1)	จััดทำ�ำ แผนการบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง
2)	ติิดตามประเมิินผลการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยง
3)	จััดทำำ�รายงานผลตามแผนการบริิหาร
ความเสี่่�ยง
4) พิิจารณาทบทวนแผนการบริิหาร
ความเสี่่�ยง
	ทั้้�งนี้้� ควรวิิเคราะห์์และจััดทำำ�แผนบริิหาร
ความเสี่่�ยงภายใต้้สภาพพื้้�นที่่� บริิบท/เงื่่�อนไข
ตามความเสี่่�ยงด้้านต่่าง ๆ ของตนเอง

2. องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ไม่่ มีี
บุุ ค ลากรในตำำ� แหน่่ ง งานตรวจสอบภายใน
หรืือไม่่ มีี ก ารมอบหมายให้้ มีี ผู้�้ ป ฏิิ บัั ติิ ง าน
ในตำำ�แหน่่งหน้้าที่่ดั� งั กล่่าวตามความเหมาะสม
ละเลยการส่่งเสริิม/สนัับสนุุนให้้ผู้�รั้ ับผิิดชอบ
มีี ค วามรู้้� อ ย่่ า งเพีี ย งพอต่่ อ การควบคุุ ม
และบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง มีีการลอกเลีียน
แผนการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงจากองค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่นอื่
่� น่� จนไม่่ทราบความเสี่่ย� ง
ด้้านต่่าง ๆ ที่่�แท้้จริิงของตนเอง

หลัักเกณฑ์์กระทรวงการคลัังว่่าด้้วยมาตรฐานและหลัักเกณฑ์์ปฏิิบััติิการควบคุุมภายในสำำ�หรัับหน่่วยงานของรััฐ พ.ศ. 2561 อ้้างถึึงใน
กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่�น่ , คู่่�มืือหลัักเกณฑ์์การบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีีขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ , 2563, หน้้า 20-21
45
หลัักเกณฑ์์กระทรวงการคลัังว่่าด้้วยมาตรฐานและหลัักเกณฑ์์ปฏิิบััติิการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงสำำ�หรัับหน่่วยงานของรััฐ พ.ศ. 2562
อ้้างถึึงใน เรื่่�องเดีียวกััน หน้้า 25
44
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ควรปฏิิบััติิ

Do’s

3. องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� นมีี
การประเมิิ นค วามเสี่่� ย งที่่� อ าจเกิิ ดขึ้้� น อย่่ า ง
ครอบคลุุมรอบด้้าน เช่่น
•	ความเสี่่�ยงในเรื่่�องการทุุจริิต
•	ความเสี่่�ยงในเรื่่�องการบริิหาร
งบประมาณ
•	ความเสี่่�ยงในการบริิหารงานบุุคคล
	รวมถึึง การกำำ�หนดให้้มีีแผน/กลไกใน
การจััดการความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�น

62 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

3. องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ขาด
การบริิ ห ารความเสี่่� ย ง ไม่่ ใ ห้้ ค วามสนใจ
การประเมิิ นปัั จ จัั ย หรืือเหตุุ บ่่ ง ชี้้� ที่่� อ าจส่่ ง
ผลกระทบทางลบและไม่่มีีการกำำ�หนดวิิธีีการ
บริิหารจััดการเพื่่�อลดความเสี่่�ยงในด้้านต่่าง ๆ
อย่่างเป็็นรููปธรรม

ตััวอย่่างข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึงในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�

5.1.3 การจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนและบรรเทาผลกระทบ
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

1. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีการ
อำำ�นวยความสะดวกแก่่ประชาชน โดยกำำ�หนด
ให้้มีหี ลัักเกณฑ์์ วิิธีกี ารในการจััดการเรื่อ�่ งร้้องเรีียน
ร้้องทุุกข์์หลากหลายช่่องทาง มีีการแต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนร้้องทุุกข์์
เพื่่� อ ดำำ� เนิิ น การตามกระบวนการให้้ เ ป็็ น ไป
อย่่างรวดเร็็ว และมีีการแจ้้งผลกลัับไปยัังผู้้�ร้อ้ ง
เรีียนทราบภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด

1. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นละเลย
เมื่่อ� มีีผู้ไ�้ ด้้รับั ความเดืือดร้้อนหรืือเสีียหาย หรืือ
คาดว่่ า จะเดืือดร้้ อ นหรืือเสีี ย หายจากการ
ปฏิิ บัั ติิ ง าน รวมถึึ ง ไม่่ ใ ห้้ ค วามใส่่ ใจต่่ อ การ
หาทางแก้้ไข บรรเทาความเดืือดร้้อนให้้แก่่
ผู้้�ที่่� ต้้ อ งการรัั บ ความช่่ ว ยเหลืือ เยีี ย วยา
ปลดเปลื้้� อ งทุุ ก ข์์ ใ นเวลาอัั นส มควร เช่่ น
กำำ� หนดช่่ อ งทางการร้้ อ งเรีี ย นที่่� มีี ลัั ก ษณะ
เข้้ าถึึ ง ยาก สร้้ า งขั้้� น ตอนเกิิ นค วามจำำ� เป็็ น
และไม่่สะดวกต่่อผู้้�ได้้รัับความเดืือดร้้อน

2. อ ง ค์์ ก ร ป ก คร อ ง ส่่ ว นท้้ อ ง ถิ่่� น
มีี ก ารจัั ดทำำ� คู่่�มืือปฏิิ บัั ติิ ง านเกี่่� ย วกัั บ การ
รัับเรื่่�องร้้องเรีียน ร้้องทุุกข์์เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทาง
ปฏิิ บัั ติิ ใ ห้้ มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภาพ เป็็ น มาตรฐาน
เดีี ย วกัั น และมีี ก ารจัั ดทำำ� ฐานข้้ อ มููลเรื่่� อ ง
ร้้องเรีียน เพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการวิิเคราะห์์และ
กำำ�หนดแนวทางในการป้้องกััน และแก้้ไขไม่่ให้้
เกิิดปััญหาในลัักษณะเดิิมขึ้้�นอีีก

2. องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ไม่่ มีี
การเผยแพร่่ ป ระชาสัั ม พัั นธ์์ ถึึ ง ช่่ อ งทาง
กระบวนการ และระยะเวลาดำำ�เนิินการใน
การร้้องเรีียน ร้้องทุุกข์์ ให้้ประชาชนทราบ
ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ เช่่น คู่่�มืือฉบัับประชาชน
แผ่่นพัับ แผนผัังแสดง ณ จุุดบริิการ
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องค์์ประกอบย่่อย 5.2 การตอบสนอง

“องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องสามารถให้้บริิการได้้อย่่างมีีคุุณภาพ สามารถดำำ�เนิินการ
แล้้วเสร็็จภายในกรอบระยะเวลาที่่กำ� ำ�หนด สร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ไว้้วางใจ รวมถึึงตอบสนองตามความคาดหวััง /
ความต้้องการของประชาชนผู้้�รับั บริิการ และผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียที่่มีีค
� วามหลากหลายและมีีความแตกต่่างกััน
ได้้อย่่างเหมาะสม”
ตััวอย่่างข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึงในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�

5.2.1 การบริิการอย่่างมีีคุุณภาพ
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

1. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีการ
ปรัับปรุุงและยกระดัับคุุณภาพการให้้บริิการ
ในรููปแบบที่่�หลากหลาย เพื่่�อตอบสนองต่่ อ
ความต้้องการของประชาชนได้้อย่่างสะดวก
และรวดเร็็ ว โดยการนำำ� ข้้ อ มููลและระบบ
สารสนเทศมาประยุุ ก ต์์ ใช้้ ใ นการให้้ บ ริิ ก าร
อย่่ า งมีี คุุ ณ ภาพ เช่่ น การจองคิิ ว ออนไลน์์
จุุดบริิการแบบเบ็็ดเสร็็จ (One Stop Service)
การชำำ�ระภาษีีผ่านร
่ ะบบอิินเทอร์์เน็็ต การจััด
ให้้ มีี บ ริิ ก ารเชิิ ง รุุ ก ในรููปแบบการให้้ บ ริิ ก าร
เคลื่่�อนที่่�ลงไปในระดัับชุุมชน

1. องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ให้้
บริิ ก ารตามรููปแบบเดิิ ม ที่่� มีี ค วามล่่ าช้้ า
ใช้้ เ อกสารจำำ� นวนมาก มีี ร ะยะเวลาในการ
พิิจารณานาน เพราะต้้องผ่่านหลายขั้้�นตอน
ขาดการปรัับปรุุงทบทวนพััฒนาคุุณภาพ ในการ
ให้้บริิการตามความคาดหวัังของประชาชน
ที่่�ต้้องการบริิการที่่�สะดวก รวดเร็็ว

2. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีการ
ติิ ด ตามและประเมิิ นผ ลการให้้ บ ริิ ก าร
อย่่างเป็็นระบบ เช่่น จััดให้้มีีการประเมิินผล
ความพึึ ง พอใจของประชาชนผู้้�รัั บ บริิ ก าร
ณ จุุดให้้บริิการในรููปแบบที่่�ง่่ายและสะดวก
รวมทั้้�งมีีการประมวลผล สรุุปและวิิเคราะห์์
ผลการประเมิิ นค วามพึึ ง พอใจเสนอต่่ อ
ผู้้� บ ริิ ห ารองค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น
เป็็ นรายเดืือน หรืือรายไตรมาส พร้้ อมทั้้� ง
เผยแพร่่ให้้บุุคลากรภายในองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นให้้รัับทราบ เพื่่�อนำำ�ไปปรัับปรุุง
และพััฒนาคุุณภาพการให้้บริิการ

2. องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ขาด
การพัั ฒ นาศัั ก ยภาพและส่่ ง เสริิ ม ให้้ มีี
การแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ระหว่่างผู้้�ปฏิิบััติิงาน
เพื่่� อ นำำ� ปัั ญ หา อุุ ป สรรค และข้้ อ คิิ ด เห็็ น
ของประชาชนมาประกอบการพิิ จ ารณา
ปรัั บ ปรุุ ง คุุ ณ ภาพการบริิ ก ารให้้ ทัั นต่่ อ
การเปลี่่�ยนแปลง

64 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่
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5.2.2 การตอบสนองต่่อปััญหาและความต้้องการของประชาชน
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่นมี
่� กี ารพััฒนา
คิิดค้น้ หรืือ นำำ�นวััตกรรมในการให้้บริิการมาใช้้
เพื่่อ� จััดบริิการสาธารณะต่่าง ๆ สามารถตอบสนอง
ปััญหา ความต้้องการของประชาชนได้้อย่่าง
สะดวก รวดเร็็ว ทั่่�วถึึง และเป็็นธรรม และในกรณีี
ที่่เ� กิิดข้อ้ ขััดข้อ้ งในการดำำ�เนิินงาน องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องสามารถอธิิบายเหตุุผลหรืือ
ตอบข้้อสงสััยของประชาชนได้้

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ขาดการ
ปลููกฝัั ง แนวคิิ ด ทัั ศนคติิ ใ ห้้ กัั บ บุุ ค ลากร
ในการเป็็นผู้้�ให้้บริิการที่่�ดีี ละเลยการพััฒนา
องค์์ความรู้้�สมัยั ใหม่่ เพื่่อ� ยกระดัับรููปแบบหรืือ
วิิธีีการให้้บริิการ
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กรณีีศึึกษาที่่�ควรปฏิิบััติิ & กรณีีศึึกษาที่่�ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Case Study
Do’s & Don’ts

ความรัับผิิดชอบ

หลัักความรัับผิิดชอบ

กรณีีศึึกษาที่่�ควรปฏิิบััติิ

Case Study Do’s

กรณีีศึึกษาที่่� 1 การจััดการปััญหาเรื่่อ� งร้้องเรีียนและบรรเทาผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน46
พื้้�นที่่�ตำำ�บลคลองกิ่่�วมีีทำำ�เลที่่�เหมาะสมในการจััดตั้้�งเป็็นแหล่่งอุุตสาหกรรมและการพาณิิชย์์
ประกอบกัับที่่�ดินมี
ิ ราคาถูู
ี
กและอยู่่�ไม่่ห่า่ งจากแหล่่งอุุตสาหกรรมในเขตพื้้�นที่่อำ� �ำ เภอศรีีราชา จึึงมีีผู้ป�้ ระกอบการ
จำำ�นวนมากที่่�เข้้าข่่ายประกอบธุุรกิิจลัักษณะที่่�ส่่งผลอัันตรายต่่อสุุขภาพประสงค์์เข้้ามาจััดตั้้�งโรงงาน
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลคลองกิ่่�ว อำำ�เภอบ้้านบึึง จัังหวััดชลบุุรีี ให้้ความสำำ�คััญในการ
เฝ้้าระวััง ป้้องกััน และดููแลรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมในตำำ�บลให้้คงสภาพอยู่่�ได้้โดยไม่่มีี
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งการอยู่่�ร่่วมกัันได้้อย่่างราบรื่่�นระหว่่างคนในชุุมชนและสถานประกอบการ
จึึงได้้จััดทำำ�ประชาคมและได้้ข้้อสรุุปเป็็นหลัักเกณฑ์์เพื่่�อกำำ�หนดทิิศทางร่่วมกัันระหว่่างผู้้�ประกอบการ
กัับคนในชุุมชน ภายใต้้หลััก “การเฝ้้าระวัังป้้องกัันไว้้ดีีกว่่า การตามแก้้ไขปััญหาภายหลััง” โดยเมื่่อ� มีีกรณีี
ปััญหาเรื่่�องร้้องเรีียนเกิิดขึ้้�นก็็จะใช้้กลไกภายใต้้บัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือด้้านอนุุรัักษ์์ ฟื้้�นฟูู และรัักษา
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมระหว่่างภาคประชาชน ภาคราชการ ซึ่่�งเป็็นพัันธสััญญาร่่วมกัันในการ
วางแผนป้้องกัันปัญ
ั หาสิ่่�งแวดล้้อมล่่วงหน้้า รวมทั้้�งกำำ�หนดเงื่อ่� นไข ขั้้น� ตอน และระยะเวลาในการติิดตามผล
การแก้้ไขปััญหาของโรงงานในพื้้�นที่่� จนกระทั่่�งสามารถแก้้ไขปััญหาด้้านฝุ่่�นละออง เสีียง และแรงสั่่นส
� ะเทืือน
จากเครื่่อ� งจัักร จนเป็็นที่่พ� อใจของประชาชนและชุุมชน ทำำ�ให้้สภาพวิถีิ ชีี วิี ติ ของประชาชนในตำำ�บลอยู่่�อย่่าง
ปกติิสุุขท่่ามกลางการพััฒนาทางสัังคม เศรษฐกิิจ และอุุตสาหกรรม
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นว่่า องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� มีีธรรมาภิิบาลตามหลััก
ความรัับผิิดชอบ คำำ�นึงึ ถึึงการจััดการแก้้ไขปััญหาและบรรเทาผลกระทบต่่อปััญหาให้้ประชาชนในพื้้�นที่่�

46

สถาบัันพระปกเกล้้า (2558). รางวััลพระปกเกล้้า’58, หน้้า 66 – 69.

66 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่

ความรัับผิิดชอบ

กรณีีศึึกษาที่่�ควรปฏิิบััติิ

Case Study Do’s

กรณีีศึึกษาที่่� 2 ศููนย์์บริิการเป็็นเลิิศเทศบาลเมืืองแม่่เหีียะ47
	ที่่�ประชุุมประจำำ�เดืือนของภาคีีเครืือข่่ายเทศบาลเมืืองแม่่เหีียะ ได้้สะท้้อนปััญหาเกี่่�ยวกัับ
ความไม่่สะดวกในการร้้องเรีียนร้้องทุุกข์์ว่่ามีีการตอบสนองต่่อข้้อร้้องเรีียนล่่าช้้า และไม่่สามารถติิดตาม
ผลการร้้องเรีียนร้้องทุุกข์์ได้้
เทศบาลเมืืองแม่่เหีียะ จัังหวััดเชีียงใหม่่ จึึงจััดตั้้�งศููนย์์บริิการจุุดเดีียวเบ็็ดเสร็็จ (One Stop
Service) เพื่่�อเป็็นศููนย์์กลางในการให้้บริิการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนร้้องทุุกข์์จากการจััดให้้บริิการสาธารณะ
ทุุกประเภท ซึ่่�งประชาชนสามารถติิดต่่อกัับศููนย์์ฯ ดัังกล่่าวผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ได้้แก่่ การติิดต่่อด้้วยตนเอง
โทรศััพท์์ เว็็บไซต์์เทศบาล และกลุ่่�มไลน์์ประจำำ�หมู่่�บ้้าน หากเจ้้าหน้้าที่่ข� องศููนย์์ฯ ได้้รับั เรื่่อ� งแล้้วจะดำำ�เนิินการ
ส่่งเรื่่�องต่่อไปยัังผู้้�รัับผิิดชอบโดยตรง ขณะเดีียวกัันก็็จะแจ้้งเลขคำำ�ร้้องให้้ผู้�ร้้ ้องเรีียนเพื่่�อใช้้ติิดตามสถานะ
ว่่าเรื่่�องร้้องเรีียนดัังกล่่าวอยู่่�ในขั้้�นตอนใดผ่่านทางเว็็บไซต์์ นอกจากประชาชนจะสามารถติิดตามเรื่่�อง
ร้้องเรีียนได้้ ผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�นในฐานะผู้้�กำำ�กัับดููแลพนัักงานยัังสามารถติิดตามการทำำ�งานเพื่่�อตอบสนอง
ต่่อข้้อร้้องเรีียนได้้เช่่นเดีียวกััน
	ศููนย์์ฯ ดัังกล่่าวมีีการนำำ�เทคโนโลยีีมาช่่วยในการบริิหารจััดการเพื่่�อตอบสนองต่่อปััญหา
และความต้้องการของประชาชน เกิิดการติิดต่่อสองทางระหว่่างเทศบาลกัับประชาชน มีีช่่องทางติิดต่่อ
ที่่�หลากหลาย เป็็นการลดขั้้�นตอน ประหยััดเวลา และงบประมาณของประชาชน ขณะเดีียวกัันการปฏิิบัติั งิ าน
ก็็มีีระยะเวลาลดลง ทำำ�ให้้ประชาชนได้้รัับการแก้้ไขปััญหาหรืือพััฒนาได้้รวดเร็็วทัันท่่วงทีี เป็็นการแสดงถึึง
ความโปร่่งใสหรืือการเปิิดเผยในการทำำ�งาน อัันจะช่่วยสร้้างความไว้้วางใจต่่อเทศบาลต่่อไป
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นว่่า องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� มีีธรรมาภิิบาลตามหลััก
ความรัับผิิดชอบ มีีการบริิหารจััดการเพื่่�อตอบสนองต่่อปััญหาและความต้้องการของประชาชน

ONE STOP
SERVICE

สถาบัันพระปกเกล้้า (2563), บัันทึึกเรื่่�องเด่่นรางวััลพระปกเกล้้า : “สมรรถนะองค์์กร” กัับการสร้้างสรรค์์นวััตกรรมท้้องถิ่่�น,
หน้้า 108
47

สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล 67

ความรัับผิิดชอบ

กรณีีศึึกษาที่่�ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Case Study Don’ts

กรณีีศึึกษาที่่� 1 วิ่่ง� ออกกำำ�ลังั กายตกรางระบายน้ำำ�� เทศบาลต้้องรัับผิิดชอบชดใช้้ค่า่ สิินไหม48
เทศบาลไม่่จััดหาตะแกรงหรืือฝาปิิดรางระบายน้ำำ��บนบาทวิิถีีถนนหรืือทำำ�เครื่่�องหมายเตืือน
ทำำ�ให้้ประชาชนพลััดตกรางระบายน้ำำ�� ขณะมีีการก่่อสร้้างรางระบายน้ำำ��และบาทวิิถีี ซึ่่ง� เป็็นการจััดทำำ�บริิการ
สาธารณะตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ของเทศบาล ไม่่สามารถอ้้างได้้ว่่าเป็็นความผิิดของผู้้�ฟ้้องคดีีที่่�ไม่่ระมััดระวััง
ให้้ดีี เพราะเป็็นคนต่า่ งท้้องที่่�และไม่่คุ้้�นเคยสถานที่่�เกิิดเหตุุ และวิ่่ง� ออกกำำ�ลัังกายบนบาทวิิถีี ซึ่่ง� ไม่่ใช่่สถานที่่�
ออกกำำ�ลัังกาย ในช่่วงเวลาเช้้าที่่�มีีทััศนวิสัิ ัยไม่่ชััดเจนและมีีหมอกลงจััด
	ศาลปกครองสููงสุุดวิินิิจฉััยว่่า ตามสภาพแวดล้้อมและรููปแบบการก่่อสร้้างบาทวิิถีี สามารถ
คาดการณ์์ได้้ว่่าอาจเกิิดภยัันตรายต่่อผู้้�สััญจรบนบาทวิิถีีได้้ เทศบาลมีีหน้้าที่่�ต้้องจััดทำำ�เครื่่�องหมายหรืือ
สััญญาณใด ๆ เพื่่อ� แจ้้งเตืือน หรืือจััดทำำ�ฝาหรืือตะแกรงปิิดรางระบายน้ำำ��หรืือทำำ�รั้้ว� กั้้น� เพื่่อ� ป้้องกัันภยันั ตราย
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ซึ่่�งอยู่่�ในวิิสััยที่่�พึึงกระทำำ�ได้้ การไม่่ดำำ�เนิินการถืือเป็็นการละเลยต่่อหน้้าที่่�ในการจััดให้้มีี
และบำำ�รุุงรัักษารางระบายน้ำำ�� เมื่่อ� ผู้้ฟ้� อ้ งคดีีวิ่่ง� ออกกำำ�ลัังกายไปตามบาทวิิถีถนน
ี แล้้วตกลงไปในรางระบายน้ำำ��
ได้้รัับบาดเจ็็บสาหััส จึึงเป็็นการที่่�เทศบาลกระทำำ�ละเมิิดต่่อผู้้�ฟ้้องคดีีอัันเกิิดจากการละเลยต่่อหน้้าที่่�
ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้ต้้องปฏิิบััติิ จึึงมีีคำำ�พิิพากษาให้้เทศบาลต้้องรัับผิิดชดใช้้ค่่าสิินไหมทดแทน
แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีี
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นถึึง การดำำ�เนิินงานที่่�ไม่่คำำ�นึึงถึึงธรรมาภิิบาลตามหลััก
ความรัับผิิดชอบ โดยละเลยและปฏิิเสธความรัับผิิดชอบในการจััดการใด ๆ เพื่่�อบรรเทาปััญหาและ
ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น

48

คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุด หมายเลขแดงที่่� อ. 698/2557 เมื่่�อวัันที่่� 2 ธัันวาคม 2557.
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ความรัับผิิดชอบ

กรณีีศึึกษาที่่�ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Case Study Don’ts

กรณีีศึึกษาที่่� 2 เทศบาลต้้องร่่วมรัับผิิดชอบ หากสั่่�งการตามกฎหมาย49
เทศบาลในฐานะเจ้้าของรถบรรทุุกขยะ ได้้ว่่าจ้้างพนัักงานคนหนึ่่�งให้้ขัับรถบรรทุุกขยะ
โดยระหว่่างการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ออกไปเก็็บขยะมููลฝอยได้้เกิิดอุุบััติิเหตุุชนผู้้�อื่่�นถึึงแก่่ความตายและบาดเจ็็บ
สาหััส
	ศาลฎีีกาวิินิจิ ฉััยพฤติิการณ์์ว่า่ ด้้านข้า้ งรถบรรทุุกขนขยะมีีข้อ้ ความแสดงถึึงชื่่อ� ของเทศบาล
ซึ่่ง� มีีฐานะเป็็นเจ้้าของรถบรรทุุกขยะคัันเกิิดเหตุุ และพนัักงานคนดัังกล่่าวได้้ขับั รถบรรทุุกออกไปปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
เก็็บขนถ่่ายขยะตามคำำ�สั่่�งของนายกเทศมนตรีี ขณะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ขัับรถด้้วยความประมาทเป็็นเหตุุให้้
บุุคคลที่่�สัญ
ั จรบนถนนถึึงแก่่ความตาย และได้้รับั บาดเจ็็บสาหััส พนัักงานคนดัังกล่่าวถืือว่่าได้้ขับั รถเพื่่อ� เก็็บ
ขนขยะตามคำำ�สั่่ง� นายกฯ และเป็็นหน้้าที่่ใ� นภารกิิจของเทศบาล ดัังนั้้�นเทศบาลจึึงต้้องร่่วมรัับผิิดกับั พนัักงาน
ในอุุบััติิเหตุุครั้้�งนี้้�ด้้วย ศาลฎีีกาพิิพากษาให้้เทศบาลและพนัักงานคนดัังกล่่าวร่่วมกัันหรืือแทนกัันชำำ�ระ
ค่่าสิินไหมทดแทนแก่่บุคค
ุ ลผู้้�ได้้รัับผลกระทบทั้้�งหมด
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นถึึง การดำำ�เนิินงานที่่�ไม่่คำำ�นึึงถึึงหลัักความรัับผิิดชอบ
ขาดการจััดการบรรเทาปััญหาและผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินงานตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น

49
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6

หลัักความคุ้้�มค่่า

Cost-Effectiveness / Economy

การปฏิิบััติิงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�่นต้้องมีีการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์เชิิงยุุทธศาสตร์์
ตลอดจนเป้้ า หมายและพัั น ธกิิ จ ที่่� มีี ค วามชัั ด เจน โดยต้้ อ งมีี ลัั ก ษณะที่่� ต อบสนองต่่ อ ความคาดหวัั ง
ของประชาชน นอกจากนี้้�การปฏิิบัติั งิ านตามเป้้าหมายและวิิสัยั ทััศน์ดั์ งั กล่่าว ต้้องคำำ�นึึงถึึงการใช้้ทรััพยากร
อย่่างประหยััดและคุ้้�มค่่า รวมถึึงใช้้ระยะเวลาในการดำำ�เนิินการที่่�รวดเร็็วและเหมาะสม โดยคำำ�นึึงถึึง
2 องค์์ประกอบย่่อย ได้้แก่่ 6.1) ประสิิทธิิผล และ 6.2) ประสิิทธิิภาพ
องค์์ประกอบย่่อย 6.1 ประสิิทธิิผล

“องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องมีีวิิสััยทััศน์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ของประชาชนและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามพัันธกิิจให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ วางเป้้าหมาย
การปฏิิบััติิงานที่่�ชััดเจนและอยู่่�ในระดัับที่่�ตอบสนองต่่อความคาดหวัังของประชาชน โดยสร้้างกระบวนการ
ปฏิิบััติิงานอย่่างเป็็นระบบและมีีมาตรฐาน มีีการจััดการความเสี่่�ยงและมุ่่�งเน้้นผลการปฏิิบััติิงานเป็็นเลิิศ
รวมถึึงมีีการติิดตามประเมิินผลและพััฒนาปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงานให้้ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งอย่่างน้้อย
ต้้องครอบคลุุม 2 ประเด็็น ได้้แก่่
6.1.1) การจััดทำำ�แผนพััฒนาท้้องถิ่่�น
6.1.2) แนวทางการปฏิิบััติิงานที่่�ทำำ�ให้้บรรลุุเป้้าหมาย”
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ตััวอย่่างข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึงในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�

6.1.1 การจััดทำำ�แผนพััฒนาท้้องถิ่�น่
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

อ ง ค์์ ก ร ป ก คร อ ง ส่่ ว นท้้ อ ง ถิ่่� นมีี
กระบวนการจัั ดทำำ� แผนพัั ฒ นาท้้ อ งถิ่่� นที่่� มีี
การวิิ เ คราะห์์ แ ละกำำ� หนดเป้้ า หมายในการ
ดำำ�เนิินงานอย่่างรอบด้้าน ตามความจำำ�เป็็น
และผลประโยชน์์ที่่�ประชาชนจะได้้รัับ และให้้
ความสำำ�คััญกัับการประสานแผนในแต่่ละระดัับ
เพื่่�อการจััดทำำ�แผนในพื้้�นที่่�มีีความสอดคล้้อง
และ ไม่่ซ้ำ��ำ ซ้้อนกััน สามารถนำำ�โครงการ/กิิจกรรม
ที่่� เ กิิ นศัั ก ยภาพประสานเข้้ าสู่่� แผนพัั ฒ นา
ในระดัั บ สููงขึ้้� นไปได้้ ตามระเบีี ย บกระทรวง
มหาดไทยว่่าด้้วยการจััดทำำ�แผนและประสาน
แผนพัั ฒ นาพื้้� นที่่� ใ นระดัั บ อำำ� เภอและตำำ� บล
พ.ศ. 256250

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ขาดการ
กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่่�เหมาะสม
กัั บ สภาพทางเศรษฐกิิ จ และสัั ง คมของตน
หรืือคััดลอกวิิสััยทััศน์์ดัังกล่่าวมาจากองค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่นอื่
� น�่ และไม่่มีกี ารบููรณาการ
และประสานแผนพััฒนาประเภทต่่าง ๆ ใน
ระดัับพื้้�นที่่� ละเลยการทบทวนหรืือปรัับปรุุง
โครงการ/กิิ จ กรรมที่่� เ กิิ นศัั ก ยภาพให้้ เ กิิ ด
การเชื่่� อ มโยงกัั นร ะหว่่ า งพื้้� นที่่� ข ององค์์ ก ร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นตั้้�งแต่่ 2 แห่่งขึ้้�นไป หรืือ
หน่่วยงานอื่่�น ๆ ต่่างคนต่่างทำำ�จนเกิิดความ
ซ้ำำ��ซ้้อน สิ้้�นเปลืืองงบประมาณ

อ้้างถึึงใน กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น, คู่่�มืือหลัักเกณฑ์์การบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีีขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น, 2563,
หน้้า 31-34
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6.1.2 แนวทางการปฏิิบััติิงานที่่�ทำำ�ให้้บรรลุุเป้้าหมาย
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

1. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีการ
บริิหารจััดการโครงการ/กิิจกรรมได้้บรรลุุผล
สัั ม ฤทธิ์์� ต ามแผนพัั ฒ นาท้้ อ งถิ่่� น สามารถ
อธิิบายผลลััพธ์์ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อประชาชน
ในเชิิงเศรษฐกิิจ สัังคม วััฒนธรรม และอื่่�น ๆ

1. องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ไม่่ มีี
การกำำ�หนดตััวชี้้�วััดการปฏิิบััติิงานโครงการ/
กิิจกรรมเพื่่�อบรรลุุตามเป้้าหมายให้้ชััดเจน
และเหมาะสมตามมาตรฐานการบริิหารหรืือ
การจััดบริิการสาธารณะขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่น�่ 51 ที่่ก� รมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่น�
กำำ�หนดไว้้เพื่่�อนำำ�ไปใช้้เป็็นแนวทางปฏิิบััติิ

2. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีการ
ติิดตามประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามภารกิิจ
อย่่างต่่อเนื่่�อง และนำำ�มาเป็็นแนวทางในการ
ปรัับปรุุงการปฏิิบัติั ิงานให้้ดียิ่่ี �งขึ้้�น

2. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ขาดการ
จัั ด การสารสนเทศ เพื่่� อ สนัั บ สนุุ นข้้ อ มููล
ที่่�จำำ�เป็็นต้้องใช้้ในการบริิหาร เช่่น
• ระบบสารสนเทศด้้านการจััดการ
ขยะมููลฝอย52
• ระบบบััญชีีคอมพิิวเตอร์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่น�่ (e-LAAS)53 เพื่่�อจััดการ
ด้้านการเงิิน การบััญชีี การคลััง และการจััด
เก็็บภาษีีประเภทต่่าง ๆ
	รวมถึึงไม่่มีกี ารกำำ�หนดแผนงาน ทิิศทาง
เป้้าหมายในการบริิหารทรััพยากรที่่�ชััดเจน

มาตรฐานการบริิหารหรืือการจััดบริิหารสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ มีีจำำ�นวน 48 มาตรฐาน จำำ�แนกเป็็น 6 กลุ่่�ม ได้้แก่่
(1) กลุ่่�มโครงสร้้างพื้้�นฐาน จำำ�นวน 11 มาตรฐาน (2) กลุ่่�มอาชีีพและรายได้้ จำำ�นวน 4 มาตรฐาน (3) กลุ่่�มการศึึกษาศิิลปวััฒนธรรม
จำำ�นวน 5 มาตรฐาน และ (4) กลุ่่�มสัังคมและสวััสดิิการ จำำ�นวน 6 มาตรฐาน (5) กลุ่่�มสิ่่�งแวดล้้อมและสาธารณะสุุข จำำ�นวน 13 มาตรฐาน
(6) กลุ่่�มความมั่่�นคงปลอดภััย จำำ�นวน 9 มาตรฐาน, สามารถเข้้าถึงึ และดููรายละเอีียดได้้ที่่เ� ว็็บไซต์์กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่น� : http://
www.dla.go.th/work/e_book/eb1/eb1.htm
52
สามารถดููรายละเอีียดได้้ที่่� กองสิ่่�งแวดล้้อมท้้องถิ่่�น, กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น, คู่่�มืือสำำ�หรัับผู้้�ใช้้งานระบบสารสนเทศด้้าน
การจััดการขยะมููลฝอยขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น, เข้้าถึึงระบบได้้ที่่� http://waste.dla.go.th/
53
สามารถดููรายละเอีียดได้้ที่่� http://www.laas.go.th/ และ http://km.laas.go.th/laaskm2020/index.php
51
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องค์์ประกอบย่่อย 6.2 ประสิิทธิิภาพ

           “องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องใช้้ทรััพยากรอย่่างประหยััด เกิิดผลิิตภาพ ที่่คุ้้�� มค่่าต่่อการลงทุุน
และบัังเกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อส่่วนรวม ทั้้�งนี้้� ต้้องมีีการลดขั้้�นตอน และระยะเวลาในการปฏิิบััติิงาน
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกและลดภาระค่่าใช้้จ่่าย ตลอดจนยกเลิิกภารกิิจที่่�ล้้าสมััยและไม่่มีีความจำำ�เป็็น
โดยอย่่างน้้อยต้้องดำำ�เนิินการให้้ครอบคลุุม 3 ประเด็็น ได้้แก่่ 6.2.1) ความประหยััด 6.2.2) ความรวดเร็็ว
และ 6.2.3) มาตรฐานและการพััฒนาคุุณภาพการให้้บริิการ”
ตััวอย่่างข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึงในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�

6.2.1 ความประหยััด
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

1. องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� นนำำ�
ระบบบริิ ห ารจัั ด การสมัั ย ใหม่่ ม าใช้้ โดยมีี
การประยุุ ก ต์์ ใช้้ เ ทคโนโลยีี สารสน เทศหรืือ
โทรคมนาคมตามความเหมาะสมและกำำ�ลััง
งบประมาณในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่แ� ละขัับเคลื่่อ� น
ภารกิิ จ ต่่ า ง ๆ เพื่่� อ ช่่ ว ยลดขั้้� น ตอน เพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพ ประหยััดค่่าใช้้จ่่าย ลดต้้นทุุน
ค่่าใช้้จ่า่ ยในการดำำ�เนิินงาน โดยไม่่เกิิดผลเสีียหาย
แก่่ภารกิิจ54

1. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีการ
จัั ดตั้้� ง /คำำ� นวณงบประมาณในการดำำ� เนิิ น
โครงการ/กิิจกรรมในวงเงิินประมาณที่่�สููงกว่่า
ที่่�ควรจะเป็็น ไม่่คุ้้�มค่่า ละเลยการตรวจสอบ
ต้้นทุนุ ในการปฏิิบัติั งิ านและการดำำ�เนิินโครงการ
ใช้้งบประมาณและทรััพยากรฟุ่่�มเฟืือย

2. กรณีีภารกิจิ ขององค์์กรปกครองส่่วน
ท้้องถิ่่�นใดมีีความเกี่่�ยวข้้องหลายหน่่วยงาน
หรืือเป็็นภารกิิจที่่�ใกล้้เคีียงหรืือต่่อเนื่่�องกััน
ควรจัั ด ให้้ มีีก ารบููรณาการความร่่ วมมืือกัั น
ระหว่่ า งองค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น หรืือ
หน่่วยงานอื่่น� ๆ ตามแนวทางที่่ค� ณะกรรมการ
การกระจายอำำ� นาจให้้ แ ก่่ อ งค์์ ก รปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่�น่ ได้้ประกาศไว้้55

2. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นไม่่คำำ�นึึง
ถึึงลำำ�ดัับความสำำ�คััญและความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน
ขาดการวางแผนที่่� ดีี ละเลยการประสาน
ความร่่ ว มมืือกัั บ ภาคส่่ ว นอื่่� น ๆ เพื่่� อ ให้้
การดำำ�เนิินการบรรลุุผลตามภารกิิจ เกิิดความ
คุ้้�มค่่าและประหยััด

อ้้างถึึงใน กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น, คู่่�มืือหลัักเกณฑ์์การบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีีขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น, 2563,
หน้้า 43
55
อ้้างถึึงใน เรื่่�องเดีียวกััน, หน้้า 36
54
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ควรปฏิิบััติิ

Do’s

3. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีการ
ประเมิินความคุ้้�มค่่าในเชิิงภารกิิจก่่อนและหลััง
การดำำ�เนิินโครงการ/กิิจกรรม โดยพิิจารณา
เปรีียบเทีียบ จากประโยชน์์ที่่ป� ระชาชนจะได้้รับั
กัั บ วงเงิิ น งบประมาณที่่� ใ ช้้ จ่่ า ยไป ทั้้� ง นี้้�
ประโยชน์์ที่่�ประชาชนจะได้้รัับต้้องรวมไปถึึง
ผลทั้้� ง ที่่� คำำ� นวณเป็็ นตัั ว เงิิ น และไม่่ สา มารถ
คำำ�นวณเป็็นตััวเงิินได้้
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ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

3. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่นดำ
� �ำ เนิินการ
ตามนโยบายฝ่่ายการเมืือง โดยละเลยการศึึกษา
วิิ เ คราะห์์ ผ ลดีี ผ ลเสีี ย ทุุ ก ด้้ าน ไม่่ คำำ� นึึ ง ถึึ ง
ประโยชน์์ ห รืือผลกระทบทั้้� ง ทางตรงและ
ทางอ้้อมต่่อประชาชน
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ควรปฏิิบััติิ

Do’s

4. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีการ
พิิจารณาทบทวน ปรัับปรุุง เปลี่่ย� นแปลงภารกิิจ
ที่่�ไม่่คุ้้�มค่่าหรืือไม่่ตอบสนองต่่อความต้้องการ
ของประชาชนในพื้้�นที่่� เพื่่�อลดภาระค่่าใช้้จ่่าย
ทั้้�งนี้้� ต้้องคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิ ความเสมอภาค ความ
เท่่าเทีียมกัันและการแก้้ปัญ
ั หาความเหลื่่อ� มล้ำำ��
หรืือการสร้้างโอกาสให้้ประชาชนทุุกกลุ่่�มด้้วย
เช่่น การทำำ�ทางลาดสำำ�หรัับคนพิิการ

56

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

4. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นบริิหาร
จััดการทรัั พยากรโดยไม่่ คำำ�นึึ งถึึ งประโยชน์์
สููงสุุดต่่อผลสััมฤทธิ์์�ตามภารกิิจ ไม่่คำำ�นึึงถึึง
การช่่วยเหลืือประชาชนตามระเบีียบ56 ให้้การ
สนัับสนุุนหรืือช่่วยเหลืือในลัักษณะซ้ำำ��ซ้้อนกัับ
หน่่วยงานอื่่�น ๆ รวมทั้้�งใช้้งบประมาณอย่่าง
ฟุ่่�มเฟืือยในภารกิิจที่่�ไม่่มีีความจำำ�เป็็น เช่่น
• ทำำ�ทางจัักรยานบนถนนตามกระแส
โดยไม่่สามารถใช้้งานได้้จริิง
• แจกผ้้าห่่มกัันหนาวซ้ำำ��ซ้้อนกัับ
หน่่วยงาน/องค์์กร/มููลนิิธิิการกุุศลอื่่�น
• จััดซื้้�อวััสดุุครุภัุ ัณฑ์์ที่่�ล้้าสมััย
• จััดทำำ�และติิดตั้้�งป้้ายประชาสััมพัันธ์์
งานเดีียวกัันซ้ำำ��ซ้้อนกัับหน่่วยงานอื่่น�
• จััดสร้้างอาคาร สถานีี และสิ่่�งก่่อสร้้าง
ที่่�มีขี นาดใหญ่่เกิินความจำำ�เป็็น หรืือไม่่สามารถ
ใช้้ประโยชน์์ได้้จริิง
• ปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์ตามไหล่่ทาง/
เกาะกลางโดยไม่่สอบถามความต้้องการของ
ประชาชน

ระเบีียบกระทรวงมหาดไทยว่่าด้้วยค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อช่่วยเหลืือประชาชนตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ พ.ศ. 2560
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ตััวอย่่างข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึงในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�

6.2.2 ความรวดเร็็ว
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีการนำำ�วิิธีี
การบริิหารจััดการ/นวััตกรรม ที่่�เหมาะสมกัับ
บริิบทของท้้องถิ่น�่ มาใช้้ในการดำำ�เนิินงาน เพื่่อ� ให้้
เกิิดความรวดเร็็ว ในการแก้้ไขปััญหา ลดขั้้�นตอน
ระยะเวลา และประหยััดค่า่ ใช้้จ่่าย เช่่น
• การมีีระบบการเตืือนภััยที่่�เกิิดจาก
ธรรมชาติิ
• การแจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียน ร้้องทุุกข์์ และ
ตอบกลัับผ่่านระบบออนไลน์์
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ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ไม่่ มีี ก าร
ทบทวน ปรัับปรุุงกระบวนงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ทำำ� ให้้ ก ารดำำ� เนิิ น งานเพื่่� อ แก้้ ไขปัั ญ หาและ
การจััดบริิการสาธารณะเกิิดความล่่าช้้า

ตััวอย่่างข้้อแนะนำำ�ที่่�ควรคำำ�นึึงในการบริิหารงานและปฏิิบััติิหน้้าที่่�

6.2.3 มาตรฐานและการพััฒนาคุุณภาพการให้้บริิการ
ควรปฏิิบััติิ

Do’s

ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Don’ts

1. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีการ
จััดทำำ�คู่่�มืือมาตรฐานการปฏิิบัติั งิ าน/มาตรฐาน
การให้้ บ ริิ ก าร เพื่่� อ เสริิ ม สร้้ า งความเข้้ า ใจ
ในการปฏิิบััติิงานของบุุคลากร

1. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ขาดการ
สื่่�อสารทำำ�ความเข้้าใจให้้บุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทราบถึึงมาตรฐานและแนวทางปฏิิบััติิ ไม่่มีี
การจััดทำำ�ข้้อตกลงการปฏิิบััติิราชการ รวมถึึง
การติิดตามความก้้าวหน้้าของการดำำ�เนิินการ
อย่่างต่่อเนื่่�อง

2. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจััดทำำ�
ฐานข้้อมููล บัันทึึกสถิิติิการใช้้บริิการ ข้้อมููล
การประเมิินความพึึงพอใจ ตลอดจนข้้อคิิดเห็็น
และข้้อเสนอแนะของประชาชน เพื่่�อนำำ�มา
ปรัั บ ปรุุ ง คุุ ณ ภาพการให้้ บ ริิ ก ารประชาชน
ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

2. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นขาดการ
เตรีี ย มความพร้้ อ มทั้้� ง ในด้้ าน องค์์ ค วามรู้�้
อััตรากำำ�ลัังที่่�เหมาะสม การจััดทำ�ำ หรืือการจััดซื้้อ�
พััสดุครุ
ุ ภัุ ณ
ั ฑ์์ เครื่่อ� งมืือที่่�ทันสมั
ั ยั มาใช้้สนัับสนุุน
การให้้บริิการ การพััฒนาระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศเพื่่�อใช้้ในการปรัับปรุุงและพััฒนา
คุุณภาพมาตรฐานในการดำำ�เนิินการ
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กรณีีศึึกษาที่่�ควรปฏิิบััติิ & กรณีีศึึกษาที่่�ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Case Study
Do’s & Don’ts
ความคุ้้�มค่่า

หลัักความคุ้้�มค่่า

กรณีีศึึกษาที่่�ควรปฏิิบััติิ

Case Study Do’s

กรณีีศึึกษาที่่� 1 โครงการ “รู้้�น้ำ�ำ� รู้้�ชีีวิิต”57
	จัังหวััดชััยภููมิิ มัักจะประสบปััญหาน้ำำ��ท่่วมในฤดููฝนและขาดน้ำำ��ในฤดููแล้้ง ซึ่่ง� แต่่เดิิมเป็็นการ
แก้้ไขปััญหาของหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอยู่่�ในลัักษณะชั่่�วคราวเฉพาะหน้้า
เพีียงหน่่วยงานเดีียว ขาดการรัับผิิดชอบร่่วมกัันระหว่่างพื้้�นที่่� หากมีีน้ำำ��มากต่่างก็็ผลัักดัันน้ำำ��ออกจากพื้้�นที่่�
ของตนและช่่วงน้ำำ��แล้้งก็็จะแย่่งน้ำำ��กัันอุุปโภคบริิโภค
เทศบาลเมืืองชััยภููมิิ จัังหวััดชััยภููมิิ เห็็นถึึงการแก้้ปััญหาน้ำำ��ท่่วมและฝนแล้้ง ไม่่สามารถ
ดำำ�เนิินการให้้เกิิดความยั่่�งยืืนได้้เพีียงลำำ�พััง จึึงบููรณาการการมีีส่่วนร่่วมการทำำ�งานร่่วมกัันในลัักษณะ
เชื่่�อมโยงกััน 3 มิิติิ ประกอบด้้วย
1) การเชื่่�อมโยงทางกายภาพ โครงสร้้างพื้้�นฐานในการระบายน้ำำ��และกัักเก็็บน้ำำ��ตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��
2) การเชื่่อ� มโยงด้้านอำำ�นาจหน้้าที่่ข� องหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง ได้้แก่่ กรมโยธาธิิการและผัังเมืือง
กรมชลประทาน และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในพื้้�นที่่�ประสบปััญหา จำำ�นวน 9 แห่่ง
3) การเชื่่อ� มโยงด้้านผลประโยชน์์ โดยการกระจายผลประโยชน์์ส่ง่ ต่่อและเชื่่อ� มโยงกัันให้้แก่่
ประชาชนในพื้้�นที่่�ทุุกส่่วน
การบููรณาการความร่่ ว มมืือดัั ง กล่่ า ว ทำำ� ให้้ ก ารดำำ� เนิิ น งานเป็็ น ไปในทิิ ศ ทางเดีี ย วกัั น
เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด สอดประสานสู่่�เป้้าหมายเดีียวกััน ส่่งผลให้้กลุ่่�มเป้้าหมายในพื้้�นที่่�คืือ ประชากรกว่่า
36,973 ครััวเรืือน มีีน้ำำ��อุุปโภคบริิโภคอย่่างเพีียงพอ และไม่่ต้้องประสบปััญหาน้ำำ��ท่่วมอีีกต่่อไป
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นว่่า องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� มีีธรรมาภิิบาลตามหลััก
ความคุ้้�มค่่า โดยกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ มุ่่�งเน้้นที่่�จะจััดการแก้้ไขปััญหาซ้ำำ��ซากที่่�มีีมานาน
สามารถบููรณาการทำำ�งานร่่วมกัันกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเป็็นระบบ

สำำ�นัักงานปลััดสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี (2563), หนัังสืือที่่�ระลึึกในพิิธีีมอบรางวััลองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีการบริิหารจััดการที่่�ดีี
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563, หน้้า 20 - 22. ได้้รัับรางวััลองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีการบริิหารจััดการที่่�ดีี ประจำำ�ปีี 2563
ประเภทโดดเด่่น องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นขนาดใหญ่่ รางวััลชมเชย
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78 แนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่

ความคุ้้�มค่่า

กรณีีศึึกษาที่่�ควรปฏิิบััติิ

Case Study Do’s

กรณีีศึึกษาที่่� 2 โครงการ “สมาร์์ท ประปา แม่่ขรีี”58
เทศบาลตำำ�บลแม่่ขรีี อำำ�เภอตะโหมด จัังหวััดพััทลุุง ถืือว่่าเป็็นพื้้�นที่่�เศรษฐกิิจสำำ�คััญทางใต้้
ของจัังหวััดพััทลุุง สภาพพื้้�นที่่�มีีลัักษณะชุุมชนเมืืองที่่�มีีการขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งการยกระดัับ
คุุณภาพการให้้บริิการสาธารณะของเทศบาลจึึงเป็็นสิ่่ง� ที่่�มีคี วามจำำ�เป็็น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การบริิหารกิิจการ
ประปาให้้มีีคุุณภาพตามเกณฑ์์มาตรฐาน มีีปริิมาณเพีียงพอและใช้้ได้้ตลอด 24 ชั่่�วโมง โดยการนำำ�ระบบ
เทคโนโลยีีมาใช้้ในการบริิหารกิิจการประปา หากมีีการจดหน่่วยน้ำำ��จากมาตรวััดน้ำำ�� ประชาชนผู้้�ใช้้น้ำำ��
จะทราบได้้ทัันทีีว่่ามีีการใช้้น้ำำ��ไปจำำ�นวนเท่่าใดในแต่่ละเดืือน และผู้้�ใช้้น้ำำ��สามารถไปชำำ�ระค่่าน้ำำ��ที่่�เทศบาล
ได้้ทัันทีี ขณะเดีียวกัันเทศบาลยัังสามารถตรวจสอบได้้ว่่าระบบประปาของผู้้�ใช้้น้ำำ��มีีความผิิดปกติิหรืือ
เกิิดการรั่่�วไหลหรืือไม่่ และทราบยอดค่่าใช้้น้ำำ��ในแต่่ละเดืือน พร้้อมทั้้�งยอดชำำ�ระค่่าน้ำำ��ที่่�จัดั เก็็บได้้ในแต่่ละวััน
นำำ�มาเป็็นข้อ้ มููลประกอบการพิิจารณาเพื่่อ� การบริิหารกิิจการประปาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพในการตรวจสอบ
ข้้อมููลผู้้�ใช้้น้ำำ��ที่่�ค้้างชำำ�ระในแต่่ละเดืือนได้้อย่่างสะดวก
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นว่่า องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� มีีธรรมาภิิบาลตามหลััก
ความคุ้้�มค่่า มีีการสร้้างมาตรฐานและการพััฒนาคุุณภาพการให้้บริิการ เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก
ลดขั้้�นตอนและระยะเวลาในการปฏิิบััติิงาน

สำำ�นัักงานปลััดสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี (2562), หนัังสืือที่่�ระลึึกในพิิธีีมอบรางวััลองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีการบริิหารจััดการที่่�ดีี
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562, หน้้า 120 – 122. ได้้รัับรางวััลองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�นที่่
่ �มีีการบริิหารจััดการที่่�ดีี ประจำำ�ปีี 2562
ประเภททั่่�วไป องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นขนาดเล็็ก รางวััลชมเชย
58
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ความคุ้้�มค่่า

กรณีีศึึกษาที่่�ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Case Study Don’ts

กรณีีศึึกษาที่่� 1 มอบหมายงานโดยไม่่คำำ�นึึงถึึงผลสััมฤทธิ์์�ของงาน59
โครงการก่่อสร้้างถนนคอนกรีีตเสริิมเหล็็กเกิิดความเสีียหายภายหลัังการตรวจรัับ เนื่่อ� งจาก
องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด แต่่งตั้้ง� คณะเจ้้าหน้้าที่่ชุ� ดุ หนึ่่�งเป็็นประธานและกรรมการตรวจการจ้้างโครงการฯ
โดยที่่�ไม่่มีีบุุคคลผู้้�มีีความรู้้�หรืือความชำำ�นาญในหลัักวิิชาการช่่างตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด และในช่่วงเวลา
เดีียวกัันยังั แต่่งตั้้ง� คณะเจ้้าหน้้าที่่ชุ� ดุ เดิิมรัับผิิดชอบตรวจรัับงานหลายโครงการซ้้อนกััน ส่่งผลให้้โครงการดััง
กล่่าวเกิิดความเสีียหาย ศาลปกครองสููงสุุดวินิิ จิ ฉััยว่่า ความเสีียหายจากกรณีีดังั กล่่าว เกิิดจากความบกพร่่อง
ของระบบการดำำ�เนิินงาน และเจ้้าหน้้าที่่ไ� ม่่สามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ค� วบคุุมงานและตรวจการจ้้างแต่่ละโครงการ
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดต้้องรัับผิิดร่่วมกัับคณะเจ้้าหน้้าที่่�ชุุด
ดัังกล่่าวด้้วย
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นถึึง การบริิหารงานที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับหลัักความคุ้้�มค่่า
โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงความรู้้�ความสามารถและประสบการณ์์ รวมทั้้�งปริิมาณภารกิิจของบุุคลากร ส่่งผลให้้
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ไม่่มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล

59

คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่� อ.659/2561
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ความคุ้้�มค่่า

กรณีีศึึกษาที่่�ไม่่ควรปฏิิบััติิ

Case Study Don’ts

กรณีีศึึกษาที่่� 2 จััดการขยะไม่่ได้้มาตรฐาน ทำำ�ให้้ประชาชนเดืือดร้้อน60
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลมีีภารกิิจในการเก็็บขยะและนำำ�ไปทิ้้�งในบ่่อขยะ โดยใช้้วิิธีีการ
กำำ�จััดขยะด้้วยการขุุดบ่่อและนำำ�ขยะไปทิ้้�งให้้เต็็มแล้้วจึึงฝัังกลบ ขณะเดีียวกัันบ่่อที่่�มีีขยะไม่่เต็็มกลัับไม่่มีี
การดำำ�เนิินการใด ๆ เพื่่�อป้้องกัันกลิ่่�นเหม็็น แมลงวััน และสััตว์์ต่่าง ๆ มีีเพีียงการถมดิินรอบบ่่อเพื่่�อไม่่ให้้น้ำำ��
จากบ่่อขยะไหลออก แต่่เมื่่�อฝนตกก็็จะเกิิดน้ำำ��เน่่าเสีียไหลไปสู่่�พื้้�นที่่�ข้้างเคีียง สร้้างความเดืือดร้้อนให้้แก่่
ประชาชนในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง ซึ่่�งจากการตรวจสอบของสำำ�นัักงานทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
พบว่่าการจััดการขยะดัังกล่่าวขององค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลไม่่ถููกหลัักสุุขาภิิบาล
	ศาลปกครองสููงสุุ ด เห็็ นว่่ า การสร้้ า งระบบป้้ อ งกัั นน้ำำ�� จากบ่่ อ ขยะที่่� ไ หลออกนอกบ่่ อ
ขององค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลยัังไม่่มีปี ระสิิทธิิภาพที่่ดี� พี อ มีีการปล่่อยปละละเลยให้้มีขี ยะมููลฝอยภายในเขต
รัับผิิดชอบของตน ก่่อให้้เกิิดความเดืือดร้้อนรำำ�คาญแก่่ประชาชนที่่�อยู่่�ใกล้้เคีียง เป็็นการละเลยต่่อหน้้าที่่�
ตามกฎหมาย จึึงพิิพากษาให้้องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลดำำ�เนิินการกำำ�จััดขยะที่่�อยู่่�บริิเวณบ่่อขยะให้้แล้้วเสร็็จ
ภายใน 90 วััน และห้้ามนำำ�ขยะไปทิ้้�งที่่�บ่่อขยะดัังกล่่าว จนกว่่าจะได้้กำำ�จััดขยะที่่�มีีอยู่่�เดิิมให้้เรีียบร้้อย
และกำำ�หนดวิิธีีการกำำ�จััดขยะที่่�ถููกหลัักสุุขาภิิบาล
กรณีีศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นถึึง การปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงหลัักความคุ้้�มค่่า
ขาดประสิิทธิิภาพในการบริิการสาธารณะ จนส่่งผลให้้คุุณภาพการให้้บริิการหรืือดำำ�เนิินงานไม่่ได้้
มาตรฐาน
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