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บทคัดย่อ
	 บทความนี้รวมรวมและวิเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรม	หนังสือ	งานวิจัย	บทความวิชาการ	บทความ

วิจัย	 เกี่ยวกับการน�าหลักธรรมาภิบาลมาบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยมีวัตถุประสงค์	 3	 ข้อ	 คือ	 เพื่อ

รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 วิเคราะห์เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล	 และการน�าเสนอหลักธร

รมาภิบาลมาบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานในการปกครองตาม

ระบบประชาธิปไตย	 ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง	 แต่ด้วยปัญหาในการบริหารงานไม่มี

ประสิทธิภาพ	 ไม่สนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน	 การทุจริตคอรัปช่ัน	 จึงได้น�าหลักธรรมาภิบาล	

ประกอบไปด้วย	หลักนิติธรรม	หลักคุณธรรม	หลักความโปร่งใส	หลักการมีส่วนร่วม	หลักความรับผิดชอบ	และหลัก

ความคุ้มค่า	 มาใช้แก้ปัญหาด้านบริหารงาน	ทุจริตคอรัปชั่น	บุคลากร	นักการเมืองท้องถิ่น	 และบริหารงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แนวทางการน�าหลักธรรมมาภิบาลไปบริหารองค์กร	อาทิ	การส่งเสริมการรวมกลุ่ม

ประชาชนและการสร้างประชาคม	 ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมือง	 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งข้าราชการประจ�าและข้าราชการการเมือง	 เพื่อเสริมสร้างพลังให้แก่ประชาชนและ

ชุมชนในท้องถิ่นและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพื่อเกิดการ

พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

ค�าส�าคัญ: หลักธรรมาภิบาล/	การบริหาร	/	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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Abstract  
	 This	paper	analyzed	and	synthesized	the	good	governance	and	Thai	local	administration	

based	from	the	literature	review,	books,	research,	academic	articles,	and	research	articles.	The	

objectives	of	this	paper	were	1)	to	study	the	principles	of	local	administrations,	2)	to	study	the	

principles	of	good	government,	and	3)	to	provide	the	guidelines	of	implementing	the	principles	of	

the	good	governance	to	Thai	local	administrations.	The	results	showed	that	local	administrations	

were	roots	of	the	democracy	governance	which	directly	and	locally	serve	people.	With	the	prob-

lems	of	inefficient	administration,	no	response	to	local	demand	and	needs,	and	the	corruption,	

the	good	governance	had	been	introduced	to	solve	these	mentioned	problems	such	as	its	admin-

istrations,	corruption,	personnel,	local	politicians,	and	budget	administration	of	local	administra-

tions.	The	good	governance	was	consisted	of	1)	the	principle	of	the	rule	of	law,	2)	the	principle	of	

morality,	3)	the	principle	of	transparency,	4)	the	principle	of	participation,	5)	the	principle	of	ac-

countabilities,	and	6)	the	principle	of	values.	the	guidelines	of	implementing	the	principles	of	the	

good	governance	to	Thai	local	administrations	were	the	promotion	of	integration	and	community,	

the	promotion	of	the	political	participation	and	involvement,	the	human	resource	development	

of	both	officials	and	politicians	 in	local	administrators	 in	order	to	strengthen	and	promote	the	

political	power	to	people	and	local	communities	as	to	make	guidelines	of	work	for	all	personnel	

in	local	administrations	and	to	promote	and	enhance	the	sustainable	development	locally.	

Keywords:	Good	governance	/	Administration	/	Local	administrative	organizations

ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งหย่อนประสิทธิภาพในการบริหารงาน	 ขาดการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในชุมชนเพื่อใช้ควบคุมและตรวจสอบการบริหารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้การ

บริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และประสิทธิผลเท่าที่ควร	ไม่สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ประชาชน	รวม

ถึงการช่วยเหลือพรรคพวกแสวงหาผลประโยชน์	 (สะพร่ัง	 สุขเวชชวรกิจ,	 2561)	 (Sukwatchavorakit	 Saprung	

(2018)

	 สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ที่ผ่านมาพบว่าเกิดจากหลาย

สาเหตุดังนี้	1)	สภาพปัญหาและสาเหตุการทุจริตด้านงบประมาณ	2)	เกิดจากตัวบุคคล	ใช้ต�าแหน่งของตนแสวงหา

ประโยชน์	 3)	 เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	 4)	 เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม	 5)เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ยังไม่มีความชัดเจนและมีความ

รัดกุมเพียงพอ	ขาดระบบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ	6)	เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย	7)	เกิดจากอ�านาจ

บารมี	 ที่ฝังรากลึกจิตใจคนในสังคมไทยมานาน	 เช่น	 ความเกรงกลัวอิทธิพล	 การนับถือผู้มีบารมี	 การส�านึกบุญคุณ

ของผู้มีพระคุณสิ่งเหล่านี้ท�าให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อ�านาจหน้าที่การงานในการแสวงหาผลประโยชน์	 (โกวิทย์	 พวง

งาม,	2559)	(Puang-Ngam	Kovit	(2016)

	 จากเหตุการณ์ทุจริตคอรัปชั่น	 การบริหารจัดการที่ผิดพลาดของภาครัฐและภาคเอกชน	 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ขาดประสิทธิภาพในการท�างาน	การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	สังคม	การเมืองของ
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ไทย	 ด้วยเหตุนี้หลักธรรมาภิบาลจึงเป็นประเด็นหลักในการน�ามาจัดการปัญหาเหล่านี้	 (เอกชัย	 เครืออินตะ,	 2560)	

(Kreainta	Ekachai	(2017)

	 หลักธรรมาภิบาลถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ดี	ส่งผลต่อความส�าเร็จขององค์กรทุกระดับ

ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชนและภาคประชาชน	 เนื่องจากหลักธรรมาภิบาลสามารถสร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	 และ

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนจึงจ�าเป็นต้องสร้างธรรมาภิบาลโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อเป็น

แนวทางในการบริหารราชการไทย	 (วิไลลักษณ์	 อ�านาจดี	 และศศิรดา	 แพงไทย,	 2562)	 (Ammaddee	Wilaiwan	

and	Pangthai	Sasirada	(2019)

	 องค์กรปกครองท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการ	 การบริหารบุคคลการ	 บริหารการคลัง	 มีกฎหมาย	

ระเบียบของตนเอง	 มีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งทุกระดับ	 เป็นการด�าเนินการตามทฤษฎีกระจายอ�านาจ	 แต่โดยที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมีจ�านวนมาก	มีขนาดพื้นที่	งบประมาณ	และภาระที่แตกต่างกัน	มีวิธีการท�างาน

ที่ผูกติดกับโครงสร้างอ�านาจในชุมชน	 จึงน�ามาซึ่งความไม่เข้มแข็งในการสร้างธรรมาภิบาลและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น

ในทางปฏิบัติถึงความไม่โปร่งใส	 จึงต้องรณรงค์สร้างจิตส�านึกของธรรมาภิบาลให้ปรากฏทุกระดับ	 ทั้งการบริหาร

ราชการ	คือตัวองค์กรเอง	ทั้งผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง	และฝ่ายตรวจสอบคือสภาท้องถิ่น	ตลอดทั้งบุคลากร	การ

เสริมสร้างหลักการบริหารกิจการที่ดี	 ด้วยหลักธรรมะ	 จะเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นประสบผลส�าเร็จ

	 บทความวิชาการฉบับน้ีจึงมุ่งเห็นความส�าคัญและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการน�าหลักธรรมาภิบาลมาบริ

หารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีก�าหนดวัตถุประสงค์ในการน�าเสนอ	3	ข้อ	ดังนี้	

	 1)	เพื่อรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 2)	เพื่อวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล	

	 และ3)เพ่ือน�าเสนอการน�าหลักธรรมาภิบาลมาบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ที่จะท�าให้เกิด

ประโยชน์เป็นองค์ความรู้ที่ส�าคัญต่อสาขาวิชาความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาตร์

แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่น

ดิน	พ.ศ.2534	ก�าหนดการบริหารราชการแผ่นดินเป็น	3	ส่วน	ได้แก่	ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง	การบริหาร

ราชการส่วนภูมิภาค	และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	

	 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นการบริหารที่รัฐบาลกลางกระจายอ�านาจทางการปกครองและการ

บริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง	 ๆ	 (ธันยวัฒน์	 รัตนสัค,	 2555)	 (Rattanasak	 Thanyawat	

(2012)	 ให้ประชาชนมีอ�านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการต่าง	 ๆ	 ที่เป็นสาธารณะของท้องถิ่นด้วยตนเอง	 ตาม

ภารกิจหน้าที่ที่ระบุให้ด�าเนินการอย่างชัดเจน	 มีพื้นท่ีรับผิดชอบชัดเจน	 มีผู้บริหารและสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกต้ัง

โดยตรงจากประชาชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบอ�านาจมีความรับผิดชอบต่อการด�าเนินงาน

และตัดสินใจอย่างอิสระในการปฏบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามอ�านาจหน้าที่ที่ได้ก�าหนดไว้	 มีการจัดสรร

และจัดหางบประมาณเพื่อบริหารกิจการภายใน	 สามารถก�าหนดนโยบายและโครงการของตนเองได้	 โดยประชาชน

ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น	(โกวิทย์	พวงงาม,2559)	(Puang-Ngam	Kovit	(2016)

	 โดยการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีอยู่	2	รูปแบบ	(สมคิด	เลิศไพฑูรย์,	2543)	(Le-

rtpaitoon	Somkid	(2000)	ดังต่อไปนี้	



242 ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 3  กนัยายน - ธนัวาคม 2563

 1. รูปแบบที่ใช้ในการบริหารงานท้องถิ่นทั่วไป	มี	3	ประเภท	ได้แก่	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	(อบจ.)	

เทศบาล	และองค์การบริหารส่วนต�าบล	(อบต.)	

 2. รูปแบบพิเศษซึ่งใช้ในการบริหารงานท้องถิ่นบางแห่งมี	2	ประเภท	ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	และเมือง

พัทยา	

	 ผู้บริหารองค์กรท้องถ่ินมีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของท้องถิ่น	 เช่น	 การก�าหนดนโยบาย	 การ

อนุญาต	 และการอนุมัติเกี่ยวกับราชการ	 การแต่งตั้ง	 การถอดถอน	 การลงโทษข้าราชการ	 การวางระเบียบราชการ	

การควบคุมและรับผิดชอบการบริหารราชการและเป็น	 ผู้บังคับบัญชาราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นนั้นๆ	เป็นต้น	ส่วนสมาชิกสภาท้องถิ่นมีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการต่างๆ	ของท้องถิ่น	เช่น	อ�านาจในมาตรา

ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ	 อ�านาจในการเปิดอภิปราย	 อ�านาจในการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย	 เป็นต้น	 ดังนั้น

การเมืองท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางของการปกครองท้องถิ่น	มีขอบเขตควบคุมถึงการใช้อ�านาจและผลประโยชน์ของท้อง

ถิ่นทั้งหมด	เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่น	ซึ่งมาจากการเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบนั่นเอง	

	 ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(2563)	(Department	of	Local	Government(2020),	พบ

ว่า	 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย	 มีจ�านวน	 7,852	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 1)	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	

จ�านวน	76	แห่ง	2)	เทศบาล	จ�านวน	2,454	แห่ง	โดยแบ่งเป็น	เทศบาลนคร	จ�านวน	30	แห่ง	เทศบาลเมือง	187	แห่ง	

เทศบาลต�าบล	จ�านวน	2,237	แห่ง	องค์การ	บริหารส่วนต�าบล	5,320	แห่งกรุงเทพมหานคร	และเมืองพัทยา	

	 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานของการส่งเสริมระบบประชาธิปไตยอย่าง

แท้จริงเนื่องจากอยู่ใกล้ชิดประชาชน	 โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�ากับติดตามผลการด�าเนินงาน	 ให้

ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นร่วมกัน	รับผิดชอบและเป็นหูเป็นตาในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง	

หลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
	 ประเทศไทยมีความตื่นตัวและสนใจเรื่องธรรมาภิบาล	(Good	Governance)	อย่างแพร่หลาย	โดยเฉพาะ

ภายหลังการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 ซึ่งเป็นหลักที่เกื้อหนุนสังคม

ประชาธิปไตย	 ได้มีระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	 พ.ศ.	

2542	 และพัฒนาเป็นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 พ.ศ.	 2546	 และ

ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.2560	 ได้ก�าหนดให้	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือปฏิบัติตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคือการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลนั่นเอง	

	 ความหมายของธรรมาภิบาลของไชยวัฒน์	ค�้าชู	และคณะ	(2545)	(Khamchoo	C.	Wacharasathen	P,	

Kedbunchoo	K,	Pitipat	S.	(2002)	คือ	การมีส่วนร่วม	ความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	และการมีความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติงานเพื่อให้	 หลักประกันว่าการด�าเนินนโยบายทางการเมือง	 สังคม	 และเศรษฐกิจวางอยู่บนฉันทานุมัติ

อย่าง	กว้างขวางของสังคม	

	 จรัส	สุวรรณเวลา	(2546)	(Suwanwela,	Charas	(2003)	กล่าวว่าธรรมาภิบาล	หมายถึง	การปกครองที่ดี	

ธรรม	คือ	ความดี	อภิบาล	คือ	คุ้มครอง	ปกป้อง	ดูแล	บ�ารุง	รักษา	อภิ	หมายถึง	สูง	เหนือ	ยิ่ง	บาล	หมายถึง	รักษา

ปกครอง	และใน	ภาษาอังกฤษ	มาจากค�าว่า	Governor	ในภาษา	ลาติน	หรือค�าว่า	Gubernare	ภาษากรีก	หมายถึง	

to	steer	หรือ	ถือหางเสือ	(เช่น	เรือ)	แต่เดิม	ในภาษาอังกฤษค�านี้ใช้เป็นค�านาม	หมายถึง	รัฐบาล	

	 บวรศักดิ์	อุวรรณโณ	(2552)	(Uwanno	Borwornsak	(2010)	ได้ให้ความหมายว่า	ธรรมาภิบาล	หมายถึง	

ระบบโครงสร้างกระบวนการต่างๆ	ที่วางกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของประเทศ

เพื่อที่ภาคต่าง	ๆ	ของสังคมจะพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ	
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	 นอกจากน้ี	 หลักธรรมาภิบาลมีความหลากหลายขององค์ประกอบจากนักวิชาการต่าง	 ๆ	 อาทิ	 ระเบียบ

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	 (2542)	 (Office	 of	 the	 Prime	

Minister,	Office	of	 the	 Prime	Minister’s	 Regulation	of	 the	 Prime	Minister	 on	Good	Governance	

(B.E.2542),	จิรวรรณ	ภักดีบุตรและประกอบ	สุทธิกาโมทย์	 (2550)	 (Pakdeebut	Jirawan	and	Suddhikamod	

Prakob	(2007),	สุเมธ	แสงนิ่มนวล	(2552)	(Sangnimnuan	Sumet	(2009),	สถาบันพระปกเกล้า	(2006)	(King	

Prajadhipok’s	Institute	(2006)	,	สิริกาญจน์	เอี่ยมอาจหาร	(2554)	(Lamardharn	Sirikarn	(2011),	พระมหา

ขวัญชัย	กิตติเมธีและคณะ	(2019)	(Phramaha	Khwanchai	Kittimethi,	and	Pharamaha	Weeratis	Warinto	

(2019)	สามารถสรุปหลักธรรมาภิบาล	ได้	6	องค์ประกอบ	ได้แก่	หลักนิติธรรม	หลักคุณธรรม	หลักความโปร่งใส	หลัก

การมีส่วนร่วม	หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า	หลักประสิทธิภาพและหลักประสิทธิผล	ซึ่งน�ามาเป็นองค์

ประกอบหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดังนี้

	 1.	 หลักนิติธรรม	 (Rule	 of	 Law)	 คือ	 กฎเกณฑ์ที่มีความเที่ยงตรงเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในสังคม	 ไม่เลือก

ปฏิบัติ	เป็นการปฏิบัติตาม	กฎ	ระเบียบข้อบังคับต่าง	ๆ	ที่รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้อง

ถิ่น	

	 2.	หลักคุณธรรม	(Morality)	คือ	การมีจิตส�านึก	ยึดมั่นในความถูกต้อง	ความดีงาม	ความมี	ธรรม	ไม่เอารัด

เอาเปรียบ	ซื่อสัตย์สุจริต	ขยัน	อดทน	ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน	ถือเป็นหลักส�าคัญเป็นแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบัติ	ให้เป็นมาตรฐานที่ดีงามในสังคม	

	 3.	 หลักความโปร่งใส่	 (Transparency)	 คือ	 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	 โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง	 มี

กระบวนการท�างานตามกฎเกณฑ์	การปรับปรุงระบบและกลไกการท�างานขององค์กรให้สามารถตรวจสอบความถูก

ต้อง	มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกตลอดจน	

	 4.	หลักการมีส่วนร่วม	(Participation)	คือ	ประชาชนในสังคมทุกกลุ่ม	ทุกระดับมีโอกาส	เสนอความเห็น	

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ของสังคม	 อาทิ	 การเสนอความคิดเห็น	 การ

ไต่สวนสาธารณะ	การประชาพิจารณ์	การแสดงประชามติหรืออื่น	ๆ	และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาค

ธุรกิจเอกชน	ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคี	ความร่วมมือ	ร่วมใจระหว่างภาครัฐ	ภาคธุรกิจเอกชน	และภาคประชาชน

	 5.	 หลักความรับผิดชอบ	 (Responsiveness)	 คือ	 การตระหนักในสิทธิและหน้าที่	 มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง	สังคม	ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ	และสามารถก�ากับติดตามได้	มีความรับผิด

ชอบต่อความการตัดสินใจต่อการด�าเนินการรวมถึงแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความผิดพลาดในหน้าที่การงานที่ตนรับผิด

ชอบอยู่	

	 6.	 หลักความคุ้มค้า	หรือหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 (Effectiveness	 and	 Efficiency)	 คือ	 การ

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค้า	 ไม่ฟุ่มเฟือย	 ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน

ชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

สรุป	หลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คือ	การปกครอง	การบริหาร	การจัดการ	ควบคุมดูแลกิจการ

ต่าง	 ๆ	 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปในครรลองธรรม	 มีความโปร่งใสตรวจสอบได้	 ปราศจากการ

แทรกแซงจากองค์กรภายนอก	 เป็นการบริหารจัดการท้ังภาครัฐ	 โดยน�าองค์ประกอบทั้ง	 6	 ประการมาใช้ในการ

ด�าเนินการ	ได้แก่	หลักนิติธรรม	หลักคุณธรรม	หลักความโปร่งใส	หลักการมีส่วนร่วม	หลักความรับผิดชอบและหลัก

ความคุ้มค่า	หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล	โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง

สงบสุข	
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ปัญหาของหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 การน�าหลักธรรมาภิบาลน�ามาปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 สามารถสรุปและพบปัญหาในการ

ด�าเนินงาน	ดังนี้

	 1)	 ด้านการน�าหลักธรรมาภิบาลไปบริหารองค์กร	 มีนักวิจัยได้น�าเสนอ	 อาทิ	 สุวิดา	 แสงประดับ	 (2557)	

(Sangpradub	Suwida	(2014)	พบว่า	การบริหารงานเทศบาลเมืองเบตงโดยรวมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	ส่วน

ปัญหาในการบริหารงาน	 พบว่า	 1.	 เจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับระเบียบและกฎหมาย	 2.	

ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการเท่าท่ีควร	 3.	 ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนยังมีน้อย	

จากการได้ศึกษาของนิชาภา	เชยะสิทธิและคณะ	(2561)	(Cheyasit	N,	Kamkiew	W.	Phetsatit	P.	(2019)	พบว่า	

สภาพปัญหาในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในกรมทรัพยากรน�้าบาดาล	คือ	1.	ความเป็นระบบราชการสูง	ท�าให้

เกิดความล่าช้า	ไม่ยืดหยุ่น	ไม่คล่องตัว	ไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	ซึ่งขัดกับหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล	การ

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 การมีส่วนร่วม	 และการกระจายอ�านาจ	 2.ระบบอุปถัมภ์ในกรบริหารท�าให้ขาดหลัก

คุณธรรม	จริยธรรม	ความเสมอภาค	ความโปร่งใส	การตรวจสอบได้	หลักนิติธรรม	กระบวนการมีส่วนร่วม	เนื่องจาก

การใช้พรรคพวกในการเอื้อผลประโยชน์ต่อกัน	3.	 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย	มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการบริหารองค์กร	 เน่ืองจากการแทรกแซงด้านการบริหารงาน	 โยกย้ายงาน	 4.	 ข้อมูลสารสนเทศมี

กระจัดกระจาย	ขาดหลักเปิดเผย	โปร่งใส	หลักภาระรับผิดชอบ	สามารถตรวจสอบได้	และหลักเทคโนโลยี	

	 2)	ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สรุปได้ดังนี้	ตระกูล	มีชัย	(2548)	(Meechai	

Trakoon	(2546)	ศึกษาเรื่อง	การเมืองท้องถิ่น:	การเลือกตั้ง	องค์การบริหารส่วนต�าบล	พบว่า	การจัดซื้อ	จัดจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้างมีการสมยอมด้านราคาหรือการฮั้วในการจัดซื้อจัดจ้างภายใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรงมากขึ้นถือว่าเป็นการคอรัปชั่น	 หรือกรณีศึกษาของอรทัย	

ก๊กผล	(2552)	(Kokpol	Orathai	(2009)	ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการจัดซื้อ	จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	 พบว่า	 กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริต	 คอรัปช่ันหลากหลายรูปแบบ	

เริ่มตั้งแต่กระบวนการการจัดซ้ือจัดจ้าง	 การกีดกันการปิดประกาศประกวดราคา	 การสมยอมกันในการเสนอราคา	

การฮั้วราคา	การปลอมเอกสาร	ซึ่งถือว่าไม่โปร่งใสในกระบวนการท�างาน	

	 3)	 ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จากการศึกษาของรมณีย์	 วงษา	

(2559)	 (Wongsa	 Rommanee	 (2016)	 ได้ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

พนักงานส่วนต�าบลองค์กรบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอพระนครศรีอยุธยา	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 พบว่า	 1.	

สภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยเรียงจากค่าเฉล่ียมาสุดไปน้อยสุด	 คือ	

หลักความรับผิดชอบ	 หลักคุณธรรม	 หลักนิติธรรม	 หลักความโปร่งใส	 หลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่า	 2.	

ปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนต�าบล	 พบว่า	 หลักนิติธรรมคือการขาดการ

ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติต�าบลให้แก่ประชาชนเข้าใจ	 หลักคุณธรรมคือการมาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา	 หลักความ

โปร่งใส	 คือ	 ไม่ได้จัดท�าขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน	หลักการมีส่วนร่วม	 คือ	 การขาดการจัดท�าะชาคม	ขาด

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	 หลักความรับผิดชอบ	 คือ	 ไม่มีการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพัก

เที่ยง	 และหลักความคุ้มค่า	 คือ	 การใช้งบประมาณไม่เหมาะสมกับโครงการ/กิจกรรม	นอกจากนี้ชาญยุทธ	พวงก�า

หยาด	(2560)	(Phuangkamyad	Chanyut	(2017)	เสนอว่า	ปัญหาและอุปสรรคในการน�าหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง	 1	 พบว่า	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานส่งผลต่อขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน

ท�าให้เกิดความล่าช้า	 กระบวนการด�าเนินงานไม่โปร่งใส	 ไม่มีประสิทธิภาพท�าให้ไม่สนองต่อความต้องการของ

ประชาชน	 และการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับต�่าเนื่องจากประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือ
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ท�างานเป็นกะ	ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาลได้

	 สุรปได้ว่าปัญหาในการน�าหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากปัญหาด้านนโยบาย	

ด้านบุคลากร	 การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ซ่ึงมีความส�าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นของไทยแต่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเพียงพอ	

	 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า	 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีระบบอุปถัมภ์ที่แทรกแซงการท�างานอยู	่

การขาดการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงโดยแสดงถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน	 การ

ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลท้ังข้าราชการการเมืองและนักการเมืองท้องถิ่น	 ซึ่งเป็นส่ิงส�าคัญที่

จะต้องน�ามาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อไปเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานราชการ	ผู้บริหารท้องถิ่น

และสภาท้องถิ่นได้มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน	ทุกการกระท�าส่งผลกระทบต่อประชาชนและท้องถิ่น

โดยตรง	 การด�าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป

ตามหลักธรรมาภิบาลจึงมีความส�าคัญ	 เพื่อลดการทุจริต	ความคุ้มค่าในงบประมาณ	หรือการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน	 การสร้างความเป็นพลเมืองท้องถิ่นเป็นสิ่งส�าคัญ	 ส่งผลให้เกิดการศึกษาธรรมาภิบาลกับการบริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพื่อหาแนวทางส่งเสริมการด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปการที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น�าตามหลักธรรมาภิ

บาลมาเป็นหลักในการบริหารจัดการ	เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

การน�าหลักธรรมาภิบาลมาบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 จากปัญหาและอุปสรรคหลายประการในการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนในท้องถ่ินและการเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งเป็นประเด็นหลักของการปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่ง

จากศึกษาในงานวิจัยต่างๆสามารถวิเคราะห์และงานวิจัยฉบับนี้เสนอโดยน�าหลักธรรมาภิบาลมาด�าเนินการให้เกิด

รูปธรรมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจนได้	ดังนี้

 1) นโยบายการส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน	ทั้งในรูปของการจัดตั้งเป็นชุมชนในหมูบ้านเดียวกัน	

หรือ	การรวมกลุ่มตามความสนใจ	เช่น	กลุ่มอาชีพ	กลุ่มสิ่งแวดล้อม	และกลุ่มเยาวชน	ซึ่งการรวมกันในลักษณะเช่นนี้

เป็นการเสริมสร้างการรวมกลุ่มพัฒนาให้คนมีมุมมองที่กว้างกว่าเรื่องของตนเองและเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม

มากขึ้น	ท�าให้เกิดความผูกพันและสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน	ในที่สุดท�าให้เกิดการรวมพลังกันท�างานเพื่อส่วน

รวมเน้นผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน	 เนื่องจากประชาชนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการรวมกลุ่มใน

ลักษณะนี้	 การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการให้ความ

ช่วยเหลือภาคประชาชนในการจัดตั้งประชาคม	 กลุ่มและชมรมต่างๆ	 ได้	 ทั้งน้ีโดยการสนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่

อาศัยในหมู่บ้านเดียวกันรวมตัวกันเป็นชุมชน	 มีการเลือกตั้งประธานชุมชน	 และคณะกรรมการชุมชน	 เพื่อท�าให้

หน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนในชุมชน	 สนับสนุนให้มีการประชุมหมู่บ้าน

อย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อร่วมกันระบุปัญหาและแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน	ก่อนน�าเสนอต่อองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต่อไป	รวมถึงสนับสนุนให้ชุมชนมีกิจกรรมท�าร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อสร้างความใกล้ชิด	คุ้นเคย	และ

ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสมาชิกในชุมชน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของอาภิสญา	 กุลบุญญาและนลิน	ี

ทองประเสริฐ	 (2559)	 (Kulbunya	 Apisaya	 and	 Thongpraserd	 Narinee	 (2016)ที่กล่าวว่า	 การส่งเสริมให้

ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	 จะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประสบความส�าเร็จในการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 โดยกิจกรรมน้ีอาจ

เป็นกิจกรรมพัฒนาชุมชน	 หรือกิจกรรมตามประเพณีของท้องถิ่นก็ได้	 นอกจากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
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ต้องมีกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะในการท�างานให้กับผู้น�าและสมาชิกของกลุ่มด้วย	 ขนาดของชุมชนหรือกลุ่ม

ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป	 เพราะจะท�าให้ยากต่อการสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกในชุมชนด้วยกัน	 และอาจ

ท�าให้การพูดคุยหารือระหว่างสมาชิกเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง	

 2) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	คือ	การสร้างความร่วมมือและการประสานงานระหว่างชุมชน	

เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานและประชาชนในชุมชน	 นอกเหนือจากการสร้างเสริมความเข้มแข็ง

แต่ละกลุ่มและชุมชนแล้ว	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นโดยภาพรวมด้วย	คือ	ควร

สนับสนุนให้ชุมชนและกลุ่มต่าง	 ๆ	 ในพื้นท่ีมีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งในรูปของการสร้างความร่วมมือ	 เช่น	

การท�ากิจกรรมพัฒนาท้องถ่ิน	 ขุดคลอง	 ท�าความสะอาดถนนร่วมกัน	 และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ออกข้อบัญญัติต่างให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 มณฑิรา	 มีรสและสุเนตร	 สุวรรณ

ละออง	 (2559)	 (Meeros	Monthira	 and	 Suwanlaong	 Sunat	 (2016)	 เสนอว่า	 การด�าเนินโครงการจะให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	 ในการตัดสินในการท�าโครงการต่างๆผ่านประชาคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามความเหมาะ

สมและต้องการ	และในรูปแบบของการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกัน	(Knowledge	Transfer)	และให้ความส�าคัญ

กับกระบวนการมีส่วนร่วม	และสะพรั่ง	สุขเวชชวรกิจ	 (2561)	 (Sukwatchavorakit	Saprung	 (2018)	 ได้ศึกษาธร

รมาภิบาลในการเมืองท้องถิ่นของไทย	พบว่า	บทบาทนักการเมืองท้องถิ่นกับการแก้ปัญหาการขาดธรรมาภิบาลและ

การน�าไปใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างจิตส�านึกในประชาชน	 การสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในการเมือง

การปกครองส่วนท้องถิ่น	การท�าให้ธรรมาภิบาลกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชน	เพื่อแก้ปัญหาคอรัปชั่น	ซึ่งกิจกรรม

ที่เป็นรูปธรรม	 อาทิ	 การเชิญตัวแทนประชาชนจากชุมชนที่มีความรู้ด้านการจัดท�าแผนพัฒนาชุมชนไปเป็นวิทยากร

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชนอื่น	หรือการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แต่ละชุมชมมีความถนัดต่างกัน	

เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ต่างชุมชนได้มีโอกาสพบปะและสร้างความคุ้นเคยกัน	ทั้งในลักษณะท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ	เพื่อสร้างบุคคลต้นแบบให้แก่ท้องถิ่น	และธรรศพงศ์	วงษ์สวัสดิ์และอเนก	นอบเผือก	(2561)	(Wongsawad	

Thutsapong	 and	Nobpheuk	 Anake	 (2018)	 ได้เสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการออกข้อบัญญัติต�าบลให้สอดคล้องกับความต้องการประชาชน	 เช่น	 การจัดประชุมการท�าประชา

พิจารณ์	การบริหารงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	ปลูกจิตส�านึกด้านจิตอาสา	เป็นต้น

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้กลุ่มองค์กรต่าง	ๆ	มีกิจกรรมและร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น

และภาคส่วนอื่น	 ๆ	 อย่างต่อเน่ือง	 การพัฒนาให้ประชาชนตระหนักในพลังของตนและกลุ่มหรือชุมชน	ต้องมีการ

ท�างานอย่างต่อเนื่อง	เพราะกิจกรรมต่าง	ๆ	เปิดเรื่องของกระบวนการเรียนรู้	(Learning	Process)	ดังนั้น	ควรมีการ

สนับสนุนกลุ่มชุมชนให้มีบทบาทในการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เช่น	 การส่งเสริมให้มีการ

ประกวดชุมชนดีเด่นหรือ	 ชุมชนธรรมาภิบาล	หรือ	 การประกวดชุมชนน่ามองต่าง	 ๆ	 รวมทั้งในกรณีของกลุ่มอาชีพ

ต่าง	ๆ	ส่งเสริมให้มีการประกวดการด�าเนินงานและแสดงผลงานในเวทีระดับภาคหรือระดับชาติ

 3) การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จากงานวิจัยของกนกอร	 ห้อยยี่ภู่	 (2557)	

(Hoyyeepu	Kanokon	 (2013)	 ได้ศึกษาเรื่อง	การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในเขตอ�าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม	 พบว่า	 การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักความโปร่งใส	 ก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน	 และควรได้รับการพัฒนาความรู้เพื่อเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ

ตนเองให้สูงขึ้น	พร้อมทั้งส่งเสริมบุคคลต้นแบบในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล	 โดยวรชัย	 สิงหฤกษ์และประสพ

ชัย	พสุนนท์	(2559)	(Singharerk	Worachai	and	Pasunon	Prasobchai	(2016).	ได้เสนอแนวทางการน�าหลักธร

รมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ากัดให้บรรลุความส�าเร็จ	คือ	มี

การจัดตั้งคณะอนุกรรมการในการตรวจประเมินแต่จะต้องมีการก�าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
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ส�าคัญ	 ควรจัดหาซีดีหลักธรรมาภิบาลมาเผยแพร่เพื่อเพิ่มการปลูกฝังหลักธรรมาภิบาลให้เข้าใจมากยิ่งข้ึน	 และการ

สื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจตรงกันในหลักธรรมาภิบาลและปลูกจิตส�านึกในการรักองค์กร

	 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า	 การน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลให้เกิด

การรวมกลุ่มของประชาชน	 ท�าให้เกิดเครือข่ายต่างๆในชุมชน	 เพื่อสร้างความโปร่งใสในการท�างาน	 ควบคุมตรวจ

สอบอย่างชัดเจน	รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้	เสริมสร้างพลังในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลมาบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
	 ตามแนวคิดหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อการส่งเสริมภาคประชาชน	 ควรเข้าใจถึงวิสัยทัศน์	 กลยุทธ์	

กระบวนการท�างานและแนวทางปฏิบัติ	 รวมถึงสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ	 (Sense	 of	 belonging)	 ให้เกิดข้ึนต่อ

ประชาชนในฐานะพลเมืองของท้องถิ่น	และจะเป็นการปลูกฝังจิตส�านึกในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนให้มาก

ขึ้น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชน	ส่งผลให้การท�างานราบรื่น	ได้รับความร่วมมือ

จากประชาชนมากกว่าที่เป็นอยู่เดิม	 จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่

ประชาชนในสังคมประชาธิปไตย	หัวใจส�าคัญคือการเปลี่ยนหรือปลูกฝังทัศนคติให้ประชาชนเห็นว่าตนเป็นพลเมือง	

	 หลักธรรมาภิบาลมีความส�าคัญต่อการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง	 เพื่อยกระดับขีด

ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตอบสนองความต้องการของประชาชน	 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องมีความรับผิดชอบ	มีความโปร่งใส	มีการตรวจสอบการด�าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต	ปฏิบัติตามหลัก

นิติธรรม	การเคารพสิทธิ	มนุษยชน	และสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน	หลักนิติธรรม	ซึ่งเป็นส่วน	หนึ่งของหลักธร

รมาภิบาล	 ตามกรอบของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 ช่วยส่งเสริมให้เกิดมีความส�าคัญต่อการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการของรัฐบาลที่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดยิ่งกว่า

หน่วยงานราชการอื่น	ๆ 	อีกทั้งต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเป็นการระดมพลังงาน

และความมุ่งมั่นของประชาชนทุ่มเทให้กับการพัฒนาท้องถิ่น	 และเกิดการกระจายผลประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน	 ท่ีท�าให้ประชาชน	 ได้ปกครองตนเอง	 และท�าให้ประชาชนได้เรียนรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย	 และสามารถส่งเสริมความเป็นพลเมืองของประชาชน	 อันเป็นผลดีต่อการปกครองท้องถ่ินและเป็น

รากฐานของการเมืองการปกครองระดับชาติอีกด้วย
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