โครงการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
**************************************
1. ชื่อโครงการ โครงการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
ประจำปีงบประมาณ 2563
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการ
ทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทำให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนำ
หลัก ธรรมาภิ บ าลไปปรับ ใช้กับ ทุก ภาคส่ วนไม่ว่าจะเป็ น ภาคส่วนการเมื อง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไก
การนำหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น
ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนำ
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึง
นับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็
ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย
หลั ก ความชอบธรรม (Legitimacy) หลั ก ความโปร่ ง ใส (Transparency) หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบและการ
ตรวจสอบ ได้ (Accountability) ห ลั ก ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และห ลั ก การมี ส่ ว น ร่ ว ม
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนำองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดำเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี จึงจัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น

-23. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
3.๒ เพื่ อให้ผู้บริหารท้ องถิ่น บุ คลากรมีค วามรู้ค วามเข้าใจและให้ ความสำคั ญ กับ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3.๓ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจในหลั ก และแนวคิ ด ปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้
3.4 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 26 ประกอบด้วย
- คณะผู้บริหารท้องถิ่น
จำนวน
- สมาชิกสภา อบต.
จำนวน
- พนักงานส่วนตำบล
จำนวน
- พนักงานจ้าง
จำนวน
รวมทั้งสิน้
จำนวน

4 คน
6 คน
8 คน
10 คน
28 คน

5. พื้นทีด่ ำเนินการ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
6. วิธีการดำเนินงาน
6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
6.2 มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผูท้ ี่เกีย่ วข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
6.4 จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม
6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. สถานที/ระยะเวลาดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563 ณ ทีท่ ำการองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยามู
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กำหนดการ
โครงการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
วันที่ 6 มีนาคม 2563
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
เวลา

เนื้อหา/กิจกรรม

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู กล่าวเปิด
โครงการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานฯ
09.00 – 10.15 น. บรรยาย เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล”

วิทยากร
นายหามะกอเซ็ง เจะมะ
นายก อบต.ยามู
นายวีรกร คงคาลิหมีน
(ปลัด อบต.ยามู)

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.30 น. บรรยาย เรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล” นายวีรกร คงคาลิหมีน
(ต่อ)
(ปลัด อบต.ยามู)
11.30 – 12.00 น. รับฟังความคิดเห็น อภิปราย
เสร็จสิ้นโครงการ

หมายเหตุ

การบรรยายหัวข้อ “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล”
โดย นายวีรกร คงคาลิหมีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ (Good Governance)
หลักธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไป
ในครรลองธรรม และการบริหารจัดการที่ดี
การศึกษาธรรมาภิ บาลกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นไทยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
และเพื่อนำผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาธรรมาภิบาลในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยใช้
วิธีก ารศึ ก ษาในเชิ งคุ ณ ภาพ และใช้ ข้ อ มู ล ในเชิ งปริม าณมาเสริม ผลการวิจั ย พบว่ า ธรรมาภิ บ าลมี ผ ลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ของการนำแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ไปประยุกต์ใช้ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และผลจากการสัมภาษณ์พบว่า ควรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานตามที่กฎหมายกำหนดโดยเน้นที่การ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา รวมถึงสามารถดำเนินการเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติระดับชั้นนำของเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน โดยการปฏิ บั ติ ร าชการจะต้ อ งมี ทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป้ าประสงค์ ที่ ชั ด เจน มี ก ระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2. หลักประสิทธิผล (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนแรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3. หลั ก การตอบสนอง (Responsiveness) คื อ การให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถดำเนิ น การได้ ภ ายใน
ระยะเวลาที่กำหนดและสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจรวมถึงตอบสนองความคาดหวัง หรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ
รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้ โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนใน
การดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการเรียนรู้ รับรู้ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่
สำคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7. หลั ก การการกระจายอำนาจ (Decentralization) คื อ การถ่ า ยโอนอำนาจการตั ด สิ น ใจ
ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น ๆ (บริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการ บริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มส่วนได้ ส่วนเสีย
9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่
มีการแบ่งแยกชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่น ๆ
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็ น จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์ และเสี ยประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบ โดยตรงซึ่งต้องไม่มี ข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้อง หมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542
ระบุว่าธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ 6 ประการ คือ
1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจ หรืออำนาจของตัวบุคคล จะต้อง
คำนึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วด้วย
2. หลักคุณธรรม (Morality) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม
ให้ บุ คลากรพั ฒ นาตนเองไปพร้อมกั น เพื่ อให้ บุ คลากรมีค วามซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบี ยบ วินั ย
ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย ประจำชาติ
3. หลักความโปร่งใส (Accountability) หลักความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามี
ความหมาย ตรงข้ามหรือเกือบตรงข้าม กับการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยที่เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น ให้มีความหมาย
ในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นคำศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจใน
เชิงสงบสุข ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบ
ความถูกต้องอย่างชัดเจนในการนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ขออัญเชิญพระ
ราชกระแสรับสั่งในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง
ได้แก่ ผู้ที่มีความสุจริต และบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มี
ความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้
มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มทางการบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งต่ า ง ๆ เช่ น เป็ น
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะทำงานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะนำ ปรึกษา ร่วม
วางแผนและร่วมปฏิบัติ
5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและ
หน้าที่ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหา การบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทำ
ของตนเอง
6. หลั ก ความคุ้ ม ค่ า (Cost – effectiveness or Economy) หลั ก ความคุ้ ม ค่ า หมายถึ ง การ
บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความ
ประหยัด ใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน

แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการจัดระเบียบการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในปัจจุบันมีอยู่ 2 ระบบ คือ
(1) ระบบทั่ ว ไปที่ ใช้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น ทั่ วไป ในปั จ จุ บั น มี อ ยู่ 3 รู ป แบบ คื อ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบล
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) ระบบพิเศษ ที่ใช้เฉพาะท้องถิ่นบางแห่ง ปัจจุบันมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยา
ซึ่งเจตนารมณ์ของการปกครองท้องถิ่นอยู่บนพื้นฐานแนวความคิด เพื่อพัฒนาระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะความต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบชุมชนตนเองและเท่ากับเป็นการ
เพิ่มความสามารถแลเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการบริการสาธารณะให้ทั่วถึงและตรงกับความต้องการของ
ประชาชในท้องถิ่นตามความจำเป็นในแต่ละท้องถิ่น หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามี
ส่ ว นร่ ว มตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล เช่ น กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น กระทรวงมหาดไทย สำนั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ
สถาบันพระปกเกล้า ได้มีมาตรการกลไก เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
มีการให้รางวัลแก่ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การบริหารงานตามหลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มี
การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กำหนดไว้ใน
มาตรา 52 ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
1) การจัดหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) การจัดทำโครงการประเมินผลและมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดีเป็นประจำทุกปี
3) การนำระบบอิเลคทรอนิคส์ (E-Auction) การโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับจ้างโดยตรง (E-Banking)
4) การวางแผนระยะยาว เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา ที่สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) ในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยนำความต้องการจากเวทีประชาคมมาบรรจุไว้ในแผน การให้
ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการพิจารณางบประมาณของสภาท้องถิ่น การตั้งตัวแทนประชาคมเป็นกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง การคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็ นคณะดำเนินงานหอกระจายข่าว การประเมิน ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมในท้องถิ่นเพื่อรับข้อ
ร้องเรียนจากประชาชน และการมอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้นิเทศงานในเรื่องการบริหารงานด้วยความี
ประสิทธิภาพและโปร่งใสอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เป็นต้น
การสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก็คือบริหารกิจการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่ละแห่งจะยังคงให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นหลักปฏิบัติ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์

อันดีงามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง จนทำให้ประชาชนมีความยอมรับนับถือ และสามารถเชื่อมั่นได้ว่า
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่บริหารท้องถิ่น มีความตั้งใจเข้ามาบริหารงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริง ไม่ใช่เข้ามาเพื่อตักตวงผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง
การสร้างธรรมาภิบาล คือ การสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล เช่น หลักความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วม เป็นต้น
นอกจากนั้นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่ง ที่สำคัญคือระบบการรควบคุมภายในที่ดี มีการวางระบบไว้
อย่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องพิจารณาดำเนินการเสริมสร้างระบบที่
ดี สร้างสภาพแวดล้อมภายในที่ดี และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณ ธรรม จริยธรรมอย่างแท้จริง เสริมสร้างและ
พัฒ นาทักษะอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน เช่น การสนับสนุนในการฝึกอบรมให้มีความรู้
ความเข้าใจและความชำนาญในงานที่จะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้อง การกำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรใช้แบบผสมผสาน คือ เน้นทั้งการบริหารที่มีความโปร่งใส การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการมากที่สุด แนวทางการสร้าง
ธรรมาภิ บ าลในองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น นั้ น ต้ อ งได้ รั บ ความร่วมมื อ จากทุ ก ภาคส่ วน ทั้ งภาครัฐ ภาค
ประชาชน และองค์กรท้องถิ่น เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างสะดวกและทั่วถึง
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร อปท. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของ อปท. การจัดทำ
บริหารสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในท้องถิ่น
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน
- รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมทุกระดับ
- พัฒนาการเมืองให้โปร่งใสสุจริต
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารท้องถิ่น
- ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างบทบาทในการมีส่วนร่วม
- เสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของกลไกการตรวจสอบภาคประชาชน
- สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมสันติวิธี และจัดให้มีกลไกที่ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่าง
สันติวิธี
 สร้างองค์กรที่ มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิ บาล เน้นการอำนวยความสะดวกแทนการกำกับ
ควบคุม
- พัฒนาพนักงานให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สูงขึ้น
- ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบ
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