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บทน าและแนวความคิด 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ในปัจจุบัน ทั้งในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล 

แ ล ะ อ งค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล  ซึ่ ง เ ห็ น ว่ า  อ ง ค์ ก ร ป กค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ทั้ ง ห ล า ย 
ก็ยังได้ถูกจับตามองจากสังคมภายนอกว่า มีการทุจริตคอร์รัปชันเช่นกัน การถูกจับตามองและถูก

วิพากษ์วิจารณ์ในท านองดังกล่าว ย่อมไม่เป็นผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งอาจมีผลกระทบต่อ

ความน่าเชื่อถือของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นทั้งในแง่ของงาน 

(ภารกิจ) งบประมาณ (เงิน) และบุคลากรของท้องถิ่นอยู่ไม่น้อยเช่นกัน ภายใต้การถ่ายโอนภารกิจและ

งบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ด าเนินภารกิจ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าในการปฏิบัติงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าลังถูกท้าทายความสามารถในเชิงการบริหารจัดการให้มีความ

น่าเชื่อถือและความโปร่งใส  
ข้อมูลการก ล่าวหาและ เรื่ อ งร้อ ง เ รี ยนบุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่ น  

ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น ถูกกล่าวหากระท าการทุจริตต่อ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) พ.ศ. 2543-2550 รวม 8 ปี สามารถเรียง

การกล่าวหาตามล าดับ  องค์การบริหารส่วนต าบล มี 3,235 เรื่อง ผู้ถูกกล่าวหา 5,778 ราย เทศบาลมี 

1,705 เรื่อง ผู้ถูกกล่าวหา 2,766 ราย องค์การบริหารส่วนจังหวัด มี 283 เรื่อง ผู้ถูกกล่าวหา 441 ราย 

กรุงเทพมหานคร มี 273 เรื่อง ผู้ถูกกล่าวหา 442 ราย เมืองพัทยา 12 เรื่อง ผู้ถูกกล่าวหา 40 ราย 

(ส านักงาน ป.ป.ช., 2550) 
งานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกทุจริตใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้

สะท้อนสภาพการทุจริตใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง และการญาติและพวก

พ้องเป็นผู้รับเหมา ระบบการตรวจสอบไม่ทั่วถึง การขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และขาด

คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น ซึ่งในงานวิจัยได้มีข้อเสนอให้มีการส่งเสริมกลไกภาครัฐและองค์กร

อิสระให้มีประสิทธิภาพ กลไกใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเปิดช่องทางให้กับประชาชน ที่ส าคัญ

ที่สุด กลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม (โกวิทย์ พวงงาม, 2550) 
ดังนั้น การสร้างเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็น

เป้าหมายส าคัญย่ิง เพื่อส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการที่ดี (Good 

                                                 
*
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Governance) โดยเฉพาะการมุ่งให้ประชาชนและภาคประชาสังคม เข้ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีตัวอย่างกลุ่มเฝ้าระวังและตรวจสอบการท างานของรัฐและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

กลุ่มภาคพลเมืองของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นกรณีศึกษาและเป็นต้นแบบของการเกิดกลุ่มตรวจสอบ

การทุจริตโดยภาคประชาชน บทความเรื่อง People’s Solidarity for Participatory Democracy (PSPD) 
หรือกลุ่มเอกภาพพลเมืองเพื่อการมีส่วนร่วม แปลโดย โกวิทย์ พวงงาม (2551) ได้น าเสนอหลักการ

ปฏิรูปสังคมสู่ระบอบประชาธิปไตยของประเทศเกาหลีซึ่งตกอยู่ภายใต้อ านาจการปกครองแบบเผด็จ

การมากว่า 30 ปี จนถึงปี 1993 กลุ่ม PSPD จึงมีการคิดค้นแนวทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการท างานของรัฐบาลในกรณีต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลการปฏิรูปทางกฎหมายและนโยบาย และ

น าเสนอหลัก 4 ประการ ได้แก่ 
1) การมีส่วนร่วมของพลเมือง (Participation of Citizens) มีการจัดตั้งอาสาสมัครเข้ามาเป็น

สมาชิกในองค์กรเพื่อท ากิจกรรม การมีสมาชิกรายเดือนและรายปีท าให้กลุ่มมีเงินรายได้ค่าสมาชิกไปใช้

ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
2) ความเป็นเอกภาพของพลเมือง (Solidarity of Citizens) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อสร้าง

ความตระหนักในเรื่องสิทธิพลเมือง 
3) พลเมืองเฝ้าระวัง (Civil Watch) กลุ่ม PSPD จะคอยจับตามองและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์

รัปชันในสังคมเกาหลี 
4) ข้อเสนอทางเลือกอื่น ๆ (Alternatives) การตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของภาค

พลเมืองท าให้กลุ่ม PSPD สามารถจัดท าข้อเสนอ และค าแนะน าเกี่ยวกับกฎหมาย นโยบาย และ

แนวทางการปฏิบัติงานภาครัฐได้ 
 ผลงานในรอบ 10 ปี ของ PSPD มีมากมาย และโดยมากเป็นเรื่องของการรณรงค์เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมและการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันและการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล 

นอกจากนี้ยังมีการผลักดันด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 

การรณรงค์ให้เกิดเสรีภาพของส่ือและการเคล่ือนไหวคัดค้านการรุกรานของกองทัพสหรัฐอเมริกาและ

การส่งกองทัพเกาหลีไปอิรัก 
 อีกตัวอย่างของการเคล่ือนไหวในประเทศเกาหลีที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ตรวจสอบการทุจริต พบในงานของ ถวิลวดี บุรีกุล (2551 : 269-270) เป็นกรณีการจัดตั้งองค์กรอิสระ
เพื่อต่อต้านการทุจริตที่ชื่อว่า Korea Independent Commission Against Corruption (KICAC) ตั้งแต่
เดือนมกราคม ปี 2545 ภายใต้ พ.ร.บ. การต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2544 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง
ความโปร่งใสในสังคมเกลาหลีที่เน้นการป้องกันมากกว่าการลงโทษ ซึ่งลักษณะขององค์กรจะคล้าย ๆ 

กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย แต่ส าหรับประเทศเกาหลีจะเน้นไป

ที่การปฏิบัติงานของข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นโดยมีการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการ

ต่อต้านการทุจริต ในหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองท้องถิ่นก็จะมีการประมวลการปฏิบัติงานของ

ตนโดยอิงมาตรฐานกลาง  
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 นอกจากนี้ KICAC ยังส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลในการรณรงค์สร้าง
ความโปร่งใสในการท างาน มีการสร้างมาตรฐาน จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีคณะกรรมการภาค

ประชาชนเป็นผู้ท ากับการท างานของเทศบาล การท างานของ KICAC เน้นการท างานของหลายภาคส่วน
มาร่วมมือกันต่อต้านการทุจริต เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของประเทศไทยที่น่าจะน ามาเป็นตัวแบบคือ การ

รวมตัวกันของภาครัฐ การเมือง ประชาสังคม เอกชน ในการจัดตั้งสภาความร่วมมือในการต่อต้านการ

ทุจริตและเสริมสร้างความโปร่งใส (Korean Pact on Anti-Corruption and Transparency- K-PACT) 
ภายใต้กรอบคิดท่ีว่าการคอร์รัปชันท าให้ประเทศถอยหลัง ไม่พัฒนา และที่ผ่านมาก็ยังไม่มีมาตรการเชิง

รุกในด้านการต่อต้านการทุจริต 
 K-PACT เป็นการเริ่มต้นของภาคประชาสังคมที่จะจัดตั้งระบบต่อต้านการทุจริต โดยมี

พันธมิตรที่มาจากภาครัฐ ประชาชน ภาคเมือง และเอกชน นับเป็นการเคล่ือนไหวสู่ความย่ังยืนของ

ความโปร่งใสเพื่อความก้าวหน้าของสังคมเกาหลี ภาคส่วนทั้ง 4 ข้างต้นจะร่วมกันบริจาคเงินเข้า K- 
PACT เพื่อท าโรงการต่าง ๆ ที่เป็นการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจจะมีผู้แทนคือ 
KICAC ส่วนภาคการเมืองมีสมาชิกคือ พรรคการเมือง ภาคเอกชนคือสภาหอการค้าและสภา

อุตสาหกรรม ส่วนภาคประชาสังคมมีองค์การพัฒนาเอกชน เครือข่ายประชาชน ทุกภาคส่วนจะ ต้ัง

งบประมาณและจ่ายมาเพื่อการนี้ยกเว้นภาคประชาสังคมที่ไม่มีรายได้ ภาคเอกชนจะเป็นผู้จ่ายแทน 
ในประเทศไทย แม้จะมีการเคล่ือนไหวภาคพลเมืองเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง แต่ยังไม่ปรากฏ

ชัดเจนในระดับองค์การปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะการตรวจสอบการท างานโดยภาคประชาชนใน

รูปแบบของกลุ่มเฝ้าระวัง ตัวแบบของประเทศเกาหลีข้างต้นจึงน่าสนใจและน่าจะได้รับการผลักดันให้

เป็นรูปธรรม โดยจะต้องมีการส่งเสริมการเมืองภาคประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจต่อหลักการ

ปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนา

โครงการต่างๆ ทั้งท าหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการท างานของกลุ่มการเมืองที่ตนได้เลือกไป

แล้ว เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารแสวงหาประโยชน์

จากการบริหารได้ 
 

ที่มาและวัตถุประสงค์ของบทความ 
 

ที่มาของการน าเสนอบทความเรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พัฒนามาจากผลงานวิจัยตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ของการน าเสนอบทความนี้ ก็คือ เพื่อน าเสนอ

รูปแบบวิธีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก าหนด

ตัวชี้วัดส าหรับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครและกลุ่มประชาชนเฝ้าระวังในเรื่องการทุจริตและเพื่อส่งเสริม

บทบาทผู้หญิงในการป้องกันการทุจริตใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส าหรับระเบียบวิธีการวิจัยในโครงการดังกล่าวใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 

(Participatory Action Research) โดยได้คัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ จ านวน 5 แห่ง 
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ประกอบด้วย จังหวัดล าปาง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผา 

และเทศบาลต าบลเกาะคา และจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว และ 

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด อาทิเช่น เป็น องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ที่มีสตรีเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือเป็นปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่เคยได้รับรางวัลระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล และเป็น องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น มีกลุ่มสตรีที่เข้มแข็ง รวมทั้งมีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยมีความพร้อมที่จะทดลองการ
พัฒนาวางแนวทางเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นข้อมูลเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดเวทีประชุมระดมความ

คิดเห็นแบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการ A-I-C การประชุมกลุ่มย่อย และการลงพื้นที่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ เพื่อร่วมกิจกรรมรวมท้ังการสังเกตการณ์ 
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบกับความโดดเด่นของโครงการและกิจกรรม 

 
ผลจากการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบได้พบจุดเด่นของโครงการและกิจกรรม 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาพสะท้อนการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

จุดเด่นในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง มีความโดดเด่นในการส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือด้าน

อาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมการใช้คลินิกเซ็นเตอร์ (Clinic Center) เป็นศูนย์กลางความ
ร่วมมือระหว่างส่วนราชการกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. เทศบาลต าบลเกาะคา มีความโดดเด่นในโครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับ 

องค์การบริหารส่วนต าบล ในการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะ การแปรรูปขยะและการเล้ียง

ไส้เดือน และมีเครือข่ายอาสาสมัครของประชาชนด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม เช่น อาสาสมัครพิทักษ์

อาหาร อาสาสมัครนักสืบสายน้ า อาสาสมัครพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาส่งเสริม

เครือข่ายกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ โดยน าผลิตภัณฑ์จ าหน่ายที่ศูนย์โอท็อป (OTOP) 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผา มีความโดดเด่นในโครงการความร่วมมือระหว่าง องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการท าบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการขยะระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น การส่งเสริมกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น การสร้างอาสาสมัคร

พลเมืองเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ เช่น โครงการคุ้มครองผู้บริโภค อาสาสมัครพิทักษ์อาหาร

ปลอดภัย อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย เป็นต้น และโครงการจัดตั้งศูนย์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
4. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีความโดดเด่นในกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ในการจัดท าคลินิกชุมชน (โรงพยาบาลชุมชน) โครงการศูนย์สามวัยสายใยรัก โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร โครงการหน้าบ้านน่ามองโดยมีการประเมินตรวจเย่ียมและให้รางวัลจัดท า

ป้ายเชิดชูแก่ครัวเรือนที่มีความเป็นบ้านน่ามอง รวมทั้งการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลให้เป็นเขต

ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีกลไกอาสาสมัครพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม     
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5. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีความโดดเด่นในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในรูปแบบเวทีลานความคิดที่เรียกว่า “ข่วงก ากึ๊ด” รูปแบบอาสาสมัครพลเมือง เช่น 

อาสาสมัครดูแลคนพิการผู้ด้อยโอกาส และรูปแบบความร่วมมือในการจัดการขยะโดยชุมชน (โครงการ
ชุมชนถังขยะทองค า) ความร่วมมือในการร่วมกันสร้างแก๊สชีวภาพ (แก๊สขี้หม)ู และความโดดเด่นในด้าน
มาตรการป้องกันการทุจริต เช่น การบันทึกประกาศเจตนารมณ์ของ องค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้
ทุกฝ่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การมีข้อบัญญัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่

เสนอโดยประชาชน เป็นต้น     
 
รูปแบบวิธีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 ผลจากการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ

โดยภาพรวม พบว่า รูปแบบวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ มีดังนี้ 
 1. รูปแบบ “การเปิดช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างหลากหลาย” เป็นวิธีการขั้นพื้นฐาน
ที่ท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเปิดช่องทางให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีคิดและวิธีการแต่ละ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโดย

ส่วนใหญ่พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบมีการเปิดช่องทางการรับรู้ข้อมูลหลากหลาย 

ดังเช่น เอกสารเผยแพร่ข้อมูลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วารสาร ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ศูนย์เรียนรู้ชุมชน Internet Website ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตู้
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาท้องถิ่น เป็นต้น 
 2. รูปแบบ “การรับฟังความคิดเห็นและเวทีลานความคิดของประชาชน” เป็นรูปแบบที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบเปิดพื้นที่โดยจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็น หรือเวทีการประชุมทั้ง

ทางการและไม่เป็นทางการ กับเวทีที่เป็นสถานที่พบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นเวทีของกลุ่ม

ประชาชน มีลักษณะเป็นลานความคิดที่มีอิสระของประชาชนทุกเพศทุกวัย ซึ่งท าให้ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รับรู้ข้อมูลปัญหาและความต้องการ รวมทั้งข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา อาทิเช่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีเวทีลานความคิดเรียกว่า “ข่วง ก า กึ๊ด” เทศบาลต าบลเกาะคามีเวที
ลานความคิดเรียกว่า “ฮอมผญ๋า” ส่วนเวทีประชุมอย่างเป็นทางการ เช่น เวทีประชุม “ประชาคมหมู่บ้าน 
ประชาคมต าบล” เวทีการจัดประชุมสภาท้องถิ่นหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร เวทีการประชุม
กลุ่ม องค์กรชุมชนต่างๆ ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้น รวมทั้งการเปิดให้มีตู้หรือกล่องแสดง

ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. รูปแบบ “คณะกรรมการในลักษณะต่างๆ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เป็นการให้
ตัวแทนกลุ่มประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งตัวแทนกลุ่มประชาชนหรือตัวแทนประชาคมมาร่วมเป็น

กรรมการ ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชนได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 

ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น คณะกรรมการแผนพัฒนาฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาฯ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับงานจ้าง ซึ่งเห็นว่าคณะกรรมการเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งต้องจัดท าให้เป็นไปตามระเบียบฯ  
 ที่ส าคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบมีคณะกรรมการอื่นๆ ที่ร่วมกับชุมชนจัดตั้งขึ้นมา

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้สึกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังเช่น คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก (เทศบาลต าบลเกาะคา) คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพ (เทศบาล

ต าบลเกาะคา) คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพจังหวัดล าปาง (องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง) 

คณะกรรมการคัดกรองการช่วยเหลือเด็ก (องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผา) การคัดเลือกผู้ที่สมควร

ได้รับเบี้ยยังชีพ (องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว) คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง 

(องค์การบริหารส่วนต าบล ดอนแก้ว) เป็นต้น  
 4. รูปแบบ “อาสาสมัครพลเมือง” เป็นรูปแบบที่ประชาชนต้องเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความ
เสียสละ มีจิตส านึกสาธารณะเพื่องานส่วนรวม โดยการเป็นอาสาสมัคร ซึ่งในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้นแบบ พบว่ามีอาสาสมัครประชาชนหลายกลุ่มที่มีส่วนขับเคล่ือนงานกิจกรรมของ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

อาสาสมัครนักพัฒนาอาวุโส (องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว) อาสาสมัครส่ิงแวดล้อม อาสาสมัคร
นักสืบสายน้ า (เทศบาลต าบลเกาะคา) อาสาสมัครพิทักษ์อาหารปลอดภัย (องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ผา) เป็นต้น 
 5. รูปแบบ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน” เป็นความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่ง ขึ้นไป หรือความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ
หน่วยงานต่าง ๆ หมายรวมถึงภาคีท้องถิ่นในพื้นที่ กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนที่มีความประสงค์จะท า
กิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น การจัดการขยะร่วม (องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง) การจัดการด้านสุขภาพ
มีลักษณะคลินิกชุมชน (โรงพยาบาลชุมชน) ที่ร่วมกันจัดระหว่างเทศบาล ส านักงานสาธารณสุข 

โรงพยาบาล (เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา) สร้างเครือข่ายต้านภัยยาเสพติด (องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าผา) ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านบริหารจัดการขยะ การแปรรูป การเล้ียง
ไส้เดือน ท่ีกลายเป็น “การสร้างวิถีปฏิบัติร่วมกันในการจัดการขยะ” (เทศบาลต าบลเกาะคาและ องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าผา) ฯลฯ 
 ปัจจัยเกื้อหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ บริหารกิจการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น อย่างมีส่วนร่วมและมีรูปแบบการมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย ได้แก่ ลักษณะท่าทีอันเป็นมิตรและ

เปิดใจกว้างของผู้บริหาร การสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การ

ประกาศเกียรติคุณ การสร้างจริยธรรมคุณธรรมร่วมระหว่างบุคลากรท้องถิ่นกับกลุ่มประชาชน เช่น การ

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เป็นต้น   
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การสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร/กลุ่มประชาชนเฝ้าระวังการทุจริตในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ พบว่า ไม่

พบเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบโดยตรง แต่มี

เครือข่ายอาสาสมัครในรูปแบบของเครือข่ายกิจกรรม อาทิเช่น เครือข่ายรักษาส่ิงแวดล้อม อาสาสมัคร

นักสืบสายน้ า อาสาสมัครพิทักษ์อาหารปลอดภัย อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้พิการ และ

อาสาสมัครเยาวชน ซ่ึงเครือข่ายเหล่านี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมมากกว่าเครือข่าย

อาสาสมัครเฝ้าระวังการทุจริตใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 กลุ่มประชาชนเฝ้าระวังการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ พบว่า ไม่มีกลุ่ม

ประชาชนเฝ้าระวังการทุจริตอย่างเป็นทางการที่มีการจัดโครงสร้างกลุ่มประชาชนเฝ้าระวังการทุจริต

โดยตรง แต่จะพบประชาชนในฐานะสมาชิกกลุ่ม ซึ่งได้รับเลือกเป็นตัวแทนประชาคมเข้าไปมีส่วนร่วม

ในการเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
ตัวแทนกลุ่มประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการในกิจการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้นแบบ ท าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการคอยตรวจสอบความโปร่งใสในแผนงาน โครงการและ

กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนช่วยเฝ้าระวังการทุจริตโดยทางอ้อม ส่วนการสร้าง
อาสาสมัครและกลุ่มประชาชนเฝ้าระวังการทุจริตนั้น ใช้วิธีการสร้างกระบวนการกลุ่มกับตัวแทน

ประชาคมที่มีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการบริหารกิจการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ โดย

ได้จัดเวทีประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการ A-I-C  เพื่อระดมความคิด การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และการวางเป้าหมายร่วมกันในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร และก ลุ่มประชาชนเฝ้าระวังการ

ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครและกลุ่มประชาชนเฝ้าระวังการทุจริตในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ กระท าโดยการจัดเวทีปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิค A-I-C กับกลุ่ม

ประชากร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้าง และกลุ่มสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ตัวแทนสมาชิกกลุ่ม ผู้น าชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ครู อาจารย์ พระสงฆ์ และนักเรียน โดยในแต่ละ

กลุ่มมีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 เผยแพร่ความคิด โดยการพบปะพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อให้เข้าใจ

วัตถุประสงค์ในการร่วมกันส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการสร้างอาสาสมัครและกลุ่มประชาชนเฝ้าระวังการทุจริต 
ขั้นที่ 2 เตรียมการจัดประชุมกลุ่มย่อยกับตัวแทนกลุ่มประชากรทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

ข้าราชการท้องถิ่นฯ และกลุ่มสมาชิกสภาท้องถิ่น ตัวแทนผู้น าชุมชน ตลอดจนการก าหนดวัน เวลา 

สถานที่การประชุมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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ขั้นที่ 3 การจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิค A-I-C เพื่อให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมและมีส่วนร่วมแสดงออก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งในขั้น

การประชุม มีดังนี้ 
 ขั้น A ร่วมก าหนดเป้าหมาย อนาคตร่วมกันในการเฝ้าระวังการทุจริตใน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น   
ขั้น I  ร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ ว่าจะท าอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

 ขั้น C ร่วมก าหนดแผนปฏิบัติการที่จะท าโครงการและกิจกรรมให้ชัดเจนว่า ท าอะไร ท าที่
ไหน ท าเมื่อไหร่ และใครบ้างจะต้องท า หรือท าร่วมกัน 

ขั้นที่ 4 น าเสนอผลลัพธ์จากการประชุมแบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการ A-I-C ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม เพื่อประมวลข้อสรุปจากที่ประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสใน

การเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต 
 
การส่งเสริมบทบาทสตรีในการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 บทบาทของสตรีในการด ารงต าแหน่งทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ 

พบว่า 
  สตรีด ารงต าแหน่งเป็นคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ล าปาง นายกเทศมนตรีต าบลเกาะคา เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าผา และฝ่ายกิจการสภา มีสตรีร่วมเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้แก่  องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดล าปาง มีสมาชิกสภาฯ เป็นสตรี 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 10) เทศบาลต าบลเกาะคา มีสมาชิก

สภาฯ เป็นสตรี 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.3) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผา มีสมาชิกสภาฯ เป็นสตรี 3 

คน (คิดเป็นร้อยละ 21.1) เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีสมาชิกสภาฯ เป็นสตรี 1 คน (คิดเป็นร้อย

ละ 5.6) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีสมาชิกสภาฯ เป็นสตรี 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 30)        
 บทบาทสตรีข้าราชการส่วนท้องถิ่นในต าแหน่งเป็นหัวหน้าส่วน หรือผู้อ านวยการกอง 

o องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง มีสตรีด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนงาน ได้แก่ 

ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
o เทศบาลต าบลเกาะคา มีสตรีด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนงาน ได้แก่ ผู้อ านวยการ

กองคลัง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ และหัวหน้างานพัสดุ 
o องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผา มีสตรีเป็นปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล และสตรี

ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนส านักปลัด หัวหน้าส่วนการคลัง 
o เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีสตรีเป็นปลัดเทศบาลและมีสตรีด ารงต าแหน่งเป็น

หัวหน้าส่วนงาน ได้แก่ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ผู้อ านวยการกองคลัง และผู้อ านวยการกอง

การศึกษา 
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o องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีสตรีเป็นปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล และมี
สตรีด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนงาน ได้แก่ หัวหน้าส านักปลัด หัวหน้าส่วนการคลัง หัวหน้าส่วน

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
 บทบาทสตรีในฐานะตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 

การส่งเสริมบทบาทสตรีในการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ 
พบว่า มีการส่งเสริมบทบาทสตรีเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้

โปร่งใส โดยในรอบปี 2551 สตรีเข้าเป็นตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งหมายรวมถึงคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง 

และเป็นตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งหมายรวมถึง

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในแต่ละองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง :  
o มีผู้หญิงร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 641 คน คิดเป็นร้อยละ 24.84 

ของจ านวนกรรมการฯ ท้ังหมด 2,581 คน 
o มีผู้หญิงร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 

44.44 ของจ านวนกรรมการฯ ท้ังหมด 45 คน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผา :  
o มีผู้หญิงร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 39.09 

ของจ านวนกรรมการฯ ท้ังหมด 110 คน 
o มีผู้หญิงร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ  

36.36 ของจ านวนกรรมการฯ ท้ังหมด 33 คน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว : 
o มีผู้หญิงร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 26.78 

ของจ านวนกรรมการฯ ท้ังหมด 407 คน 
o มีผู้หญิงร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 

40.74 ของจ านวนกรรมการฯ ท้ังหมด 27 คน 
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา :  
o มีผู้หญิงร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.97 

ของจ านวนกรรมการฯ ท้ังหมด 385 คน  
o มีผู้หญิงร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 

34.85 ของจ านวนกรรมการฯ ท้ังหมด 66 คน 
 เทศบาลต าบลเกาะคา : 
o มีผู้หญิงร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ของ

จ านวนกรรมการฯ ท้ังหมด 100 คน 
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o มีผู้หญิงร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

21.42 ของจ านวนกรรมการฯ ท้ังหมด 28 คน 
 บทบาทสตรีในฐานะเป็นผู้น ากลุ่ม 

 การส่งเสริมบทบาทสตรีในการป้องกันการทุจริตใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้สตรีมี

โอกาสได้รับคัดเลือกเข้ามีส่วนร่วมเป็นกรรมการฯ ชุดต่างๆ ในการบริหารขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และสตรีที่เป็นผู้น ากลุ่มในท้องถิ่น ดังนี้ 
o ประธานกลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม อสม. ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มกาละแม กลุ่มจักรสาน กลุ่ม

ร้านค้าบ้านนาเวียง กลุ่มมัคคุเทศก์น้อยและนักสืบสายน้ า       
o รองประธานกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ ายาล้างจาน กลุ่มไร่นาสวนผสม กลุ่ม 

อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มผู้สูงอายุ 
o เลขานุการกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุบ้านเกาะคา กลุ่มเล้ียงหมูหลุม กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 

กลุ่มเยาวชนบ้านวังแดง กลุ่มสภาวัฒนธรรม    
 นอกจากนี้บทบาทสตรีในฐานะผู้น ากลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีในต าแหน่งประธานกลุ่ม รองประธาน

กลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาชีพการท าอาหารและขนมอบ กลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรม กลุ่ม

ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มอาชีพสร้างรายได้ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม

ขนมหวาน กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าจี้ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเย็บผ้าสตรีบ้านใหม่ กลุ่มเซรามิค กลุ่มเกษตร

อินทรีย์บ้านนาเวียง ธนาคารขยะรีไซเคิล กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาชีวิตผู้ด้อยโอกาส     
 บทบาทสตรีในการป้องกันการทุจริต 

 รูปแบบของกลุ่มสตรีในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต พบว่า ส่วน

ใหญ่กระท าสอดแทรกในรูปแบบของการร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือกลุ่มกิจกรรมอาชีพ กิจกรรมอาสาสมัคร

และสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเห็นว่าไม่พบบทบาทเฝ้าระวังการทุจริตใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตรง

หรือมีลักษณะการจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังการทุจริตเป็นการเฉพาะ แต่มีลักษณะเด่นที่พบ ได้แก่ การที่สตรี

เข้าเป็นตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการฯ ชุดต่างๆ ใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการ

ตรวจสอบโครงการกิจกรรมให้โปร่งใส 
 การส่งเสริมบทบาทสตรีในการป้องกันการทุจริต แนวทางการส่งเสริมบทบาทสตรีในการ

ป้องกันการทุจริต มีดังนี้ 
 1. ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมหรือสนับสนุนสตรีเข้ามีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิก

กลุ่มและสนับสนุนให้มีกิจกรรมกลุ่ม โดยมีสตรีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
 2. ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม หรือสนับสนุนสตรีเข้ามีส่วนร่วมในการเป็นตัวแทน

คณะกรรมการชุดต่างๆ ในการบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มากขึ้น 
 3. ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมอาสาสมัคร โดยให้สตรีเป็นแกนน าในกิจกรรมของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมหรือสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันการทุจริต 
 4. ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเวทีประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องการป้องกันการทุจริต

ใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีกลุ่มสตรีอาสาสมัครป้องกันการทุจริตและให้มีมาตรการจูงใจ 

เช่น มอบประกาศนียบัตร หรือประกาศเกียรติคุณ 
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 5. ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิค A-I-C 
กับกลุ่มอาสาสมัครสตรีในการป้องกันการทุจริต เพื่อก าหนดเป้าหมายร่วม แนวทางร่วม และวิธีป้องกัน

การทุจริต 
 6. ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเวทีประชุม หรือเวทีเรียนรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษาใน

ท้องถิ่นเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ หรือช่วยอ านวยการจัดเวทีประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
การส่งเสริมกลุ่ม/สร้างกลุ่ม องค์กรประชาชนและเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวัง

ป้องกันการทุจริต 

ผลจากการศึกษา พบว่า กลุ่มประชาชน และเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังการทุจริตใน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่พบรูปแบบกลุ่มประชาชนเฝ้าระวังการทุจริตอย่างเป็นทางการ ทั้งในแง่

โครงสร้างรูปแบบการเฝ้าระวังการทุจริต แต่พบในลักษณะรูปแบบประชาชนหรือสมาชิกกลุ่มต่างๆ ที่

เป็นตัวแทนประชาคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือเป็นกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้าง  
 ดังนั้นเมื่อประมวลผลจากการวิจัยมีข้อเสนอเพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าไปส่งเสริม 

หรือเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร/กลุ่มประชาชนเฝ้าระวังการทุจริตใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมกลุ่มและเครือข่ายอาสาสมัคร

เฝ้าระวังการทุจริต ดังนี้  
 1. การจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการเทคนิค A-I-C กับกลุ่ม
ประชาชนและอาสาสมัครที่ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ครูอาจารย์ นักเรียน 

พระสงฆ์ และกลุ่มบุคลากรในท้องถิ่น เช่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

พนักงาน/ลูกจ้างท้องถิ่น เป็นต้น 
  โดยมีวิธีการขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้    
  ขั้นที่ 1 เผยแพร่ความคิด โดยการพบปะพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อให้เข้าใจ
วัตถุประสงค์ในการร่วมกันส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสใน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการสร้างอาสาสมัครและกลุ่มประชาชนเฝ้าระวังการทุจริต 
  ขั้นที่ 2 เตรียมการจัดประชุมกลุ่มย่อยกับตัวแทนกลุ่มข้าราชการท้องถิ่น กลุ่มสมาชิก
สภาท้องถิ่น ตัวแทนผู้น าชุมชน และก าหนดวัน เวลา สถานที่การประชุมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  ขั้นที่ 3 การจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิค A-I-C เพื่อให้ทุก
คนมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมแสดงออก มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่ง

ในขั้นการประชุม มีดังนี้ 
   ขั้น A ร่วมก าหนดเป้าหมาย อนาคตร่วมกันในการเฝ้าระวังการทุจริตใน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   ขั้น I ร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ ว่าจะท าอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย 
   ขั้น C ร่วมก าหนดแผนปฏิบัติการที่จะท าโครงการและกิจกรรมให้ชัดเจนว่า 
ท าอะไร ท าที่ไหน ท าเมื่อไหร่ และใครบ้างจะต้องท า หรือท าร่วมกัน 
 2. คัดเลือกผู้น ากลุ่มประชาชนและอาสาสมัครที่มีส่วนร่วมและมีการแสดงออกจากการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการAIC มาจัดท าเป็นท าเนียบเครือข่ายอาสาสมัคร 
กลุ่มประชาชนเฝ้าระวังการทุจริต เช่น กลุ่มประชาชนที่เป็นครูอาจารย์ กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่ม

นักเรียน กลุ่มพระสงฆ์ และกลุ่มอาชีพ เป็นต้น ส่วนการจัดท าเครือข่ายอาสาสมัครประชาชน ก็ควรเป็น

บุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต  
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดพื้นที่เวทีประชุมสาธารณะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเปิด
โอกาสให้กลุ่มประชาชนและตัวแทนเครือข่ายอาสาสมัครที่มีความสนใจด้านการป้องกันการทุจริตได้พบปะ

พูดคุยในลักษณะเวทีลานความคิด เวทีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งประชาชนมีความเป็นอิสระ

ทางความคิดเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอ
ของเวทีลานความคิดดังกล่าว   
 ปัจจัยเกื้อหนุนให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหารท้องถิ่นกับบุคลากรในองค์กร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีท่าทีเป็นมิตร มีความสัมพันธ์กับประชาชนในลักษณะความสัมพันธ์
แนวระนาบ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีความใกล้ชิด เป็นกันเอง มีจิตใจในการให้บริการที่ดี เช่น การ

เปิดเวทีสาธารณะ เวที องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สัญจร และการเปิดบริการประชาชน 24 ชั่วโมง 
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคิดค้นรูปแบบและวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต โดยให้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

สถาบันการศึกษาเพื่อร่วมรณรงค์วางแนวทางส่งเสริมกลุ่มเฝ้าระวังและใช้มาตรการส่งเสริมการจูงใจ  
เช่น การให้รางวัลกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีกลุ่มการเฝ้าระวังการทุจริตและป้องกันการทุจริต 
ปลอดการทุจริต การส่งเสริม หมู่บ้านธรรมาภิบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลอดทุจริต การดื่มน้ า

สาบาน การลงนามบันทึกประกาศเจตนารมณ์  การมีข้อก าหนดคุณธรรมจริยธรรม  เป็นต้น 
  
แนวทางส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัคร/กลุ่มประชาชนเฝ้าระวังการทุจริตในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
 

 มีข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัคร/กลุ่มประชาชนเฝ้าระวังการทุจริตใน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ ดังนี้ 

 1. ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าท าเนียบอาสาสมัครและกลุ่มประชาชนเฝ้าระวัง
การทุจริต โดยแยกประเภทบุคคลให้ชัดเจน โดยเฉพาะบุคคลในกลุ่มผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มอาชีพ 

นักวิชาการท้องถิ่น ครู อาจารย์ พระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีจิตอาสาสมัครและให้ความสนใจในการ
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เข้ามามีส่วนร่วมพิทักษ์ผลประโยชน์ของท้องถิ่น และต้องการให้เกิดความโปร่งใสในบริหารงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ลักษณะบุคคลที่เป็นผู้น ากลุ่มประชาชนและเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังการ

ทุจริต    ควรมีลักษณะดังนี้ 
  เป็นผู้กล้าแสดงออก โดยมีความคิดเป็นอิสระ 
  เป็นผู้มีจิตอาสา และมุ่งท างานเพื่อส่วนรวม 
  เป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน 
 เป็นผู้ท่ีเปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาอาสาสมัคร/กลุ่มประชาชนเฝ้าระวังการทุจริต 
โดยมีวิธีการและแนวทางการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริตหลายวิธีการ เช่น การ

ประชุมสัมมนา การฝึกอบรม การเผยแพร่ข้อมูลเอกสาร และไม่ละเลยกลุ่มอาสาสมัครชุมชนที่มีอยู่แล้ว 

เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครนักสืบสายน้ า ฯลฯ ซึ่งการ 

ด าเนินงานควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ เป็นผู้ด าเนินงาน 

ซึ่งประเด็นหัวข้อที่ควรพิจารณาในการให้ความรู้ความเข้าใจและการฝึกอบรม เช่น 

 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 การบริหารจัดการที่ดีในแนวทางธรรมาภิบาล 
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 สิทธิของประชาชนในการตรวจสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครและกลุ่มประชาชนในการ
เฝ้าระวังการทุจริต ให้เป็นไปตามธรรมชาติ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม
ประชาชนและอาสาสมัครเฝ้าระวังการทุจริตโดยมีองค์ประกอบของกลุ่มประชาชนและอาสาสมัคร ดังนี้ 

 ชื่อกลุ่ม/อาสาสมัคร 
 วัตถุประสงค์ของกลุ่ม/อาสาสมัคร 
 โครงสร้างกลุ่ม/อาสาสมัคร : กรรมการ และสมาชิกกลุ่ม/อาสาสมัคร 
 แนวทางการด าเนินงานของกลุ่มประชาชนและอาสาสมัครเฝ้าระวังการทุจริต 
    ฯลฯ 

 
ข้อเสนอตัวช้ีวัดส าหรับการบริหารกิจการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน

การมีส่วนร่วมและความโปร่งใส 
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ข้อเสนอตัวชี้วัดด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต้นแบบ น าไปทดลองตัวชี้วัด โดยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรในท้องถิ่น

ร่วมกันประเมินตนเองในแต่ละหมวด ดังนี้  
 หมวดว่าด้วยสภาท้องถิ่น มีตัวชี้วัดด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่ง ใส ดังต่อไปนี้ 
 (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าก่อนการ

ประชุมสภาท้องถิ่น เช่น ประชาสัมพันธ์ก าหนดวัน เวลา วาระ และสถานที่การประชุม (การมีส่วนร่วม)  
 (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา

ท้องถิ่น เช่น มีการจัดเตรียมสถานที่ส าหรับประชาชนนั่งฟังการประชุมสภาท้องถิ่น (การมีส่วนร่วม) 

 (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น  (ความ

โปร่งใส) 

 (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีช่องทางการถ่ายทอดการประชุมสภาท้องถิ่นช่องทางใด
ช่องทางหนึ่ง (ความโปร่งใส)  

 (5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการ

กิจการสภาท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการกิจการสภาวิสามัญ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (การมีส่วนร่วม) 
 (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเปิดโอกาสหรือเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม

เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น (การมีส่วนร่วม)  
 (7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอจากประชาชน (การมีส่วน

ร่วม)  
 ผลจากการประเมินตนเองในหมวดว่าด้วยสภาท้องถิ่น พบว่า ตัวชี้วัดที่ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่วนใหญ่ ยังด าเนินการได้น้อยและควรน าไปปรับปรุงหรือพัฒนาด าเนินการให้ดีขึ้น 

ได้แก่ การมีช่องทางการถ่ายทอดการประชุมสภาท้องถิ่นช่องทางใดช่องทางหนึ่ง การเปิดโอกาสให้

ตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการกิจการสภาท้องถิ่น  การเปิดโอกาสหรือเปิดช่องทางให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และการมีข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอจากประชาชน 

 หมวดว่าด้วย การเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์ของท้องถิ่น มีตัวชี้วัดด้านการมีส่วน

ร่วมและความโปร่งใส ดังต่อไปนี้ 
 (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการประชุมสภาท้องถิ่น 

(ความโปร่งใส)   
 (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเปิดเผยข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ความโปร่งใส) 
 (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดหารายได้ และการจัดเก็บภาษี

ของท้องถิ่น (ความโปร่งใส) 
 (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเปิดเผยข้อบัญญัติงบประมาณท้องถิ่น  (ความ

โปร่งใส) 

 (5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเปิดเผยข้อมูลรายรับ รายจ่ายในการท าโครงการ

ต่างๆ  (ความโปร่งใส) 
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 (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ความโปร่งใส) 
 (7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเปิดเผยข้อบัญญัติท้องถิ่น (ความโปร่งใส , การมี

ส่วนร่วม) 
 (8) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการและกิจกรรม

ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ความโปร่งใส , การมีส่วนร่วม) 
 (9) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเปิดเผยและแถลงผลการปฏิบัติงานของ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ความโปร่งใส) 

 ผลจากการประเมินตนเองในหมวดว่าด้วยการเปิดเผย การเผยแพร่ และการ

ประชาสัมพันธ์ พบว่า มี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในบางแห่งเท่านั้นที่ยังด าเนินการได้น้อย

และควรน าไปปรับปรุงหรือพัฒนาด าเนินการให้มากขึ้น ได้แก่ การเปิดเผยและแถลงผลการปฏิบัติงาน

ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผา) และการเปิดเผยข้อมูลรายรับ-

รายจ่ายในการท าโครงการต่างๆ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง)    
 หมวดว่าด้วยการจัดท าแผนงาน/โครงการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีตัวชี้วัด
ด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส ดังต่อไปนี้ 
 (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าไปเป็นคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น (ความโปร่งใส , การมีส่วนร่วม) 
 (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าไปเป็นคณะกรรมการ

สนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น (ความโปร่งใส , การมีส่วนร่วม)  
 (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าไปเป็นคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ความโปร่งใส , การมีส่วนร่วม) 
 (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สัญจรครอบคลุม

ทุกชุมชน หรือหมู่บ้านเพื่อรับฟังข้อเสนอปัญหาและความต้องการจากประชาชน (การมีส่วนร่วม)  
 (5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการน าโครงการที่อยู่ในแผนแม่บทชุมชน อย่างน้อย

ร้อยละ 50 มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (การมีส่วนร่วม)  
 (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น หน่วยราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรชุมชน (ความ

โปร่งใส , การมีส่วนร่วม) 
 (7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดท าประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (การมีส่วนร่วม) 
 ผลจากการประเมินตนเองในหมวดว่าด้วยการจัดแผนงาน/โครงการของ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ ส่วนใหญ่ด าเนินการตามตัวชี้วัดใน
หมวดนี้ได้ดี แต่อาจมีการพัฒนาการด าเนินงานให้มากขึ้นในเรื่องการจัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สัญจรให้ครอบคลุมกับทุกชุมชนหรือทุกหมู่บ้าน  
 



 16 

 หมวดว่าด้วยการประเมินผลและการตรวจสอบ มีตัวชี้วัดด้านการมีส่วนร่วมและความ
โปร่งใส ดังต่อไปนี้ 
 (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการ

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการรับและเปิด

ซองประกวดราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นต้น (ความโปร่งใส , การมีส่วนร่วม) 
 (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเป็นอนุกรรมการ

ตรวจสอบงานจ้าง (ความโปร่งใส , การมีส่วนร่วม) 
 (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกลุ่มประชาชนคอยสอดส่องเฝ้าระวังการทุจริต (ความ

โปร่งใส , การมีส่วนร่วม) 

 (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกลุ่มประชาชนอาสาสมัครเพื่อป้องกันเฝ้าระวังการ

ทุจริต (ความโปร่งใส , การมีส่วนร่วม) 

 (5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบราคากลาง (ความโปร่งใส , การมีส่วนร่วม) 

 (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดตั้งศูนย์องค์กรอิสระระดับหมู่บ้าน หรือแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบการท างานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละหมู่บ้าน (ความโปร่งใส , 

การมีส่วนร่วม) 
 (7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดตั้งระบบควบคุมภายใน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ความโปร่งใส)  
 (8) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวิธีการให้ประชาชนประเมินผลการท างานหรือการ

บริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ความโปร่งใส , การมีส่วนร่วม) 
 (9) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชนติดตาม

ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ความโปร่งใส , การมีส่วน

ร่วม) 

 (10) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการเปิดโอกาสให้องค์กรภายนอก หรือ

สถาบันการศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน (ความโปร่งใส) 
 ผลจากการประเมินตนเองในหมวดว่าด้วยการประเมินผลและการตรวจสอบ พบว่า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่วนใหญ่ด าเนินการตามตัวชี้วัดในหมวดนี้ได้น้อยและควรน าไป

ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ด าเนินการได้มากขึ้น โดยเฉพาะตัวชี้วัดในเรื่องการมีกลุ่มประชาชนคอยสอดส่อง

เฝ้าระวังการทุจริต การมีกลุ่มประชาชนอาสาสมัครเพื่อป้องกันเฝ้าระวังการทุจริต การมีวิธีการให้

ประชาชนประเมินผลการท างานหรือการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการเปิด

โอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชนติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ และในการ

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างควรมีการแต่งตั้งโดยไม่ซ้ าหน้าคนเดิม 
 นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ควรมีการด าเนินการเพิ่มเติมในเรื่อง

การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเป็นอนุกรรมการตรวจสอบงานจ้าง การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมร่วมเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง  กา รจัดตั้งศูนย์องค์กรอิสระระดับหมู่บ้ านหรือแต่งตั้ ง
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คณะกรรมการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละหมู่บ้าน การจัดตั้งระบบ

ควบคุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเปิดโอกาสให้องค์กรภายนอกหรือสถาบันการศึกษา

ประเมินผลการปฏิบัติงาน     
 หมวดว่าด้วยการบริหารกิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีตัวชี้วัดด้านการมีส่วนร่วม

และความโปร่งใส ดังต่อไปนี้ 
 (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เป็นคณะกรรมการ

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (การมีส่วนร่วม)  
 (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต (ความ

โปร่งใส , การมีส่วนร่วม) 
 (3) คณะผู้บริหารท้องถิ่นมีการแสดงปฏิทินการท างานให้ประชาชนทราบ (ความโปร่งใส) 

 (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่คอร์รัปชัน (ความโปร่งใส) 

 (5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีข้อบัญญัติคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร

ท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่นและลูกจ้าง/พนักงานท้องถิ่น (ความโปร่งใส)  
 (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการประกวดหมู่บ้านธรรมาภิบาล (ความโปร่งใส 

, การมีส่วนร่วม) 

  (7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับประชาชน (การมีส่วนร่วม)      
 ผลจากการประเมินตนเองในหมวดว่าด้วยการบริหารกิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พบว่า ตัวชี้วัดที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่วนใหญ่ ยังด าเนินการได้น้อยและควรน าไป

ปรับปรุงหรือพัฒนาด าเนินการให้ดีขึ้น ได้แก่ การจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ ควรมีการด าเนินการเพิ่มเติม

ในเรื่องการประกาศเจตนารมณ์ไม่คอร์รัปชัน การมีข้อบัญญัติคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร

ท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่นและลูกจ้าง/พนักงานท้องถิ่น การแสดงปฏิทินการท างานของคณะผู้บริหาร

ท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ และมีการจัดกิจกรรมให้มีการประกวดหมู่บ้านธรรมาภิบาล     

 
ปัจจัยท่ีท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบประสบผลส าเร็จในด้านการมี

ส่วนร่วมและความโปร่งใส 

 ผลจากการสังเคราะห์และถอดบทเรียนรู้จากกระบวนการศึกษาวิจัยในโครงการเสริมสร้างธรร

มาภิบาลและความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พบปัจจัยที่ท าให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้นแบบประสบผลส าเร็จด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส ดังนี้ 
 1. ปัจจัยการเปิดพื้นที่เวทีลานความคิดของประชาชน เป็นลักษณะเวทีการพบปะ 

ปรึกษาหารือและการแลกเปล่ียนความคิดอย่างไม่เป็นทางการของประชาชนกลุ่มต่างๆ ในท้องถิ่นทุก

เพศทุกวัยอย่างเป็นอิสระและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตัวอย่างที่เด่นชัด เช่น 

องค์การบริหารส่วนต าบล ดอนแก้วมีเวทีลานความคิดของประชาชน เรียกว่า “ข่วงก ากึ๊ด” เทศบาล
ต าบลเกาะคาเรียกว่า “ฮอมผญ๋า” นอกจากนี้การที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ทั้ง องค์การ
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บริหารส่วนต าบลท่าผา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต่างก็เปิดพื้นที่ให้ประชาชน กลุ่มในชุมชนให้มี

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอในลักษณะการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตลอดจนการ

เอื้ออ านวยให้ประชาชนร่วมฟังการประชุมสภาท้องถิ่น ถือว่าก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริม

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีความโปร่งใส   
 2. ปัจจัยการมีอาสาสมัครพลเมือง โดยที่เห็นว่าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 

ได้มีบุคคลที่มีใจอาสาสมัครและจิตอาสา มีความเสียสละ และมีจิตส านึกสาธารณะ เช่น อาสาสมัครกู้ภัย 

(องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผา) อาสาสมัครคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (องค์การบริหารส่วนต าบล

ดอนแก้ว) อาสาสมัครพิทักษ์อาหาร และอาสาสมัครนักสืบสายน้ า รวมทั้งอาสาสมัครพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม 

(เทศบาลต าบลเกาะคา) ซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้ ส่งผลท าให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ มี

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ มีส่วนร่วม

อย่างแข็งขัน 
 3. ปัจจัยการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับหน่วยงานต่างๆ เป็นรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานร่วมท ากิจกรรมซึ่งท าให้เกิดความคุ้มค่า ความโปร่งใส และการมี

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ดังเช่น ความร่วมมือในการจัดการขยะ ความร่วมมือในการจัดการ

คลินิกชุมชน ความร่วมมือด้านอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง รวมทั้ง

การใช้คลินิกเซ็นเตอร์ (Clinic Center) เป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 4. ปัจจัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างหลากหลาย ถือเป็นปัจจัยที่ด าเนินการนับเป็นก้าว
แรกของการมีส่วนร่วม โดยการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางส่ือต่างๆ หลากหลายชนิด 

เช่น เอกสารแผ่นพับ วารสาร หนังสือพิมพ์ ป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย หอกระจาย

ข่าว วิทยุกระจายเสียง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนและเว็บไซร์ นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้กลุ่มประชาชน 

บุคลากรของส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้งพระภิกษุและนักเรียนให้เข้ามาร่วมรับฟังการประชุม

สภาท้องถิ่นได้อย่างสม่ าเสมอ และที่ส าคัญในระดับจังหวัดและระดับชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต้นแบบได้ถูกเชิญให้จัดนิทรรศการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ

การด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบอยู่เสมอ 
 5. ปัจจัยคุณลักษณะผู้น าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ โดยพบว่า ผู้บริหาร

ท้องถิ่นมีท่าทีเป็นมิตรกับประชาชนและเปิดใจกว้างให้ประชาชนสามารถเข้าหาได้ง่าย รับฟัง และพบได้

ง่าย ที่ส าคัญการร่วมคลุกคลีกับกลุ่มองค์กรประชาชนอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์ที่เกื้อกูลให้

ประชาชนมีจิตใจที่อยากจะมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6. ปัจจัยการร่วมกันท างานเป็นทีมระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายประจ า โดยพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบมีการท างานเป็นทีม และมุ่งเป้าหมายของงานก็คือ ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ ดังนั้นผู้น าทีมที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น มีลักษณะเป็นมิตร เป็นเพื่อนกับข้าราชการท้องถิ่นใน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ และในท านองเดียวกัน ข้าราชการท้องถิ่นก็มีท่าทีเป็นมิตร เป็น
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เพื่อน หรือมีความเป็นกันเองกับประชาชน ท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมในการท างานในกิจกรรมต่างๆ 

ประสบผลส าเร็จ    
 7. ปัจจัยการส่งเสริมและยอมรับภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต้นแบบทั้ง 5 แห่งให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งถือเสมือนหนึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ที่ถือ

เสมือนหนึ่งคลังสมองของท้องถิ่นที่มีทั้งครู อาจารย์ นักพัฒนา NGOs พระภิกษุสงฆ์ เปิดช่องทางโอกาส
ให้บุคคลเหล่านี้ให้เป็นผู้สนับสนุน เป็นผู้ให้ข้อมูลและเกื้อกูลกิจกรรมต่างใน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้นแบบให้มีความโดดเด่น  

 8. ปัจจัยการมีวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นชุมชนดั้งเดิม โดยเห็นว่า วิถีชีวิตและความ

เป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณีของประชาชนใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ยังรักษาและธ ารงไว้

ซึ่งความเป็นชุมชนดั้งเดิม แม้สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการเปล่ียนแปลงไปก็ตาม ความสัมพันธ์ของ

คนในท้องถิ่นก็ยังให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือ และ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ ก็ยังได้รับความร่วมมืออย่าง

ดีย่ิง  
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