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การบรรยายในหัวข้อ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540 

 หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ รัฐเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริง   อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็น
รัฐบาล โดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ โดยมีข้อยกเว้น
อันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความ เสียหายต่อประเทศชาติ
หรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะ ยังผลให้ประชาชนมี
โอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพ่ือที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่ง กับ  สมควรคุ้มครอง
สิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมอีกประการหนึ่ง  
 เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 1. ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐอย่างกว้างขวางให้
สามารถ แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เพ่ือส่งเสริมให้รัฐบาล  
เป็นไปโดยประชาชน  
 2. ก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผยหรืออาจ ไม่เปิดเผย 
 3. คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ สิทธิการรับรู้หรือ
รับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 มาตรา 58 บัญญัติว่าบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ ทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้น 
จะกระทบต่อความมั่นคง ของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของ
บุคคลอื่น หรือเป็น ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย หลักการส าคัญของสิทธิรับรู้”รัฐรู้อะไร ประชาชนต้องรู้ในสิ่งนั้น” ภายใต้
สิทธิเสรีภาพตามขอบเขต ของกฎหมาย โดยให้องค์กรประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 
 สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 มีเจตนารมณ์ที่
ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการ รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ     
เพ่ือสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้ ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง รวมทั้งส่งเสริมให้การ
บริการงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสเป็น รัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารฯ ได้ก าหนดสิทธิส าคัญ ๆ แก่ประชาชน ดังนี้ สิทธิได้รู้(ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ) 
หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
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  1) โครงสร้างและการจัดองค์กรที่ด าเนินงาน  
  2) อ านาจหน้าที่ส าคัญและวิธีด าเนินงาน  
  3) สถานทีเ่พ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  
  4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายที่มีผลเป็นการ
ทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
  5) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ(กขร.) ก าหนด  
  ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวสารที่มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและ   
จัดให้มีข้อมูล ข่าวสารนั้นไว้เผยแพร่ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐนั้นตามที่เห็นสมควร สิทธิตรวจดู          
(ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ) หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ให้ประชาชน เข้าตรวจดูได้  
  1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน  
  2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
  3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ  
  4) คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของเอกชน  
  5) สัญญาสัมปทาน  สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท า
บริการสาธารณสุข  
  6) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย/โดยมติคณะรัฐมนตรี  
  7) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด  
  ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวสารที่มีส่วนต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 หรือ 15 ก็ให้ลดหรือตัดทอน
ข้อมูลข่าวสาร ส่วนนั้น นอกจากนี้ บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามมีสิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้ 
สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ สิทธิขอดู (มาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร) บุคคลสามารถ   
ขอข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องการได้ โดยหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบต้องจัดหา ข้อมูลข่าวสารนั้น        
ให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่จะขอจ านวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตูอันควร  ซึ่งข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วและพร้อมจะให้ได้ มิใช่การต้องจัดท า วิเคราะห์ จ าแนกรวบรวมข้ึนใหม่  
  ทั้งนี้ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่           
2 กรกฎาคม 2547 ได้มีมติในเรื่องการก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ         
ถือปฏิบัติ กรณีท่ีมีค าขอข้อมูลข่าวสารจากประชาชน ดังนี้  
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  -   กรณีที่ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐ    
พร้อมที่จะจัดหาให้ได้ จะต้องด าเนินการให้เสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่รับค าขอ  
  -  กรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีเป็นจ านวนมากหรือไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 
จะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งแจ้งก าหนดวันที่จะด าเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอทราบด้วย  
 4. สิทธิได้รับส าเนาและขอให้รับรองส าเนาถูกต้อง (มาตรา 9 และ 11 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร)   
บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอส าเนาหรือ ขอส าเนาที่มีค ารับรอง
ถูกต้องของข้อมูลข่าวสารได้ โดยที่หน่วยงานของรัฐจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมได้ตาม  ความเห็นชอบ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ทั้งนี้ต้องค านึกการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย เว้นแต่จะมี
กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  
 5. สิทธิคัดค้านการเปิดเผย(มาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าสาร) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้  เสียของผู้ใดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้น
เสนอค าคัดค้านภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันที่ ได้รับ โดยผู้รับแจ้งมีสิทธิคัดค้าน 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ โดยท าเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณา          
ค าคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาโดยไม่ชักช้า  
 6. สิทธิร้องเรียน (มาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าสาร) บุคคลใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์     
ขอข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามาตรา 9 หรือไม่จัดหา
ข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนมาตรา 11 หรือฝุาฝืน ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหรือไม่ได้รับความ
สะดวก   ผู้นั้นมีสิทธิเรียกร้องต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการใด เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีค าสั่ง   
มิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านตามาตรา 17 หรือค าสั่งไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าสาร การร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ  ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้
รับค าร้องเรียน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นก็ให้ขยายเวลา แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลา ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน  
 7. สิทธิอุทธรณ์ (มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าสาร) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีค าสั่งมิให้เปิดเผย     
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือมี ค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 17 
บุคคลนั้นสามารถยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งค าสั่งนั้น        
ซ่ึงคณะกรรมการพิจาณาส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร(กวฉ.) เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ต่อไป 
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 8. สิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตน(มาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าสาร) บุคคลมีสิทธิที่จะได้
รู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเองจากหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแล  ข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ ได้            
และถ้าพบว่าข้อมูลข่าวสารบุคคลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริงก็มีสิทธิยื่นค าขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐนั้น
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นได้ ส าหรับการเปิดเผยรายงานทางการแพทย์ ในกรณีที่มีเหตุอันควร เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะเปิดเผยให้กับ แพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้  
 ประโยชน์ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540  
 ด้านประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้โดยตรง สามารถแสดงความคิดเห็นของตนและสะท้อน 
ความต้องการของตนและชุมชนจากข้อมูลที่ถูกต้อง ประชาชนสามารถตรวจสอบ  
 ด้านหน่วยงานของรัฐ ท าให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบ ข้อมูล
ที่ช่วยการท างานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการต่าง ๆ รวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้อง  
 ด้านสังคมส่วนร่วม เกิดค่านิยมและวิถีปฏิบัติที่ดี ส่งเสริมความคิดสังคมประชาธิปไตย 

การบรรยายในหัวข้อ  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

“การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี” เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 
พ.ศ.๒๕๔๐ ซ่ึงเชื่อว่าสาเหตุส าคัญมาจากความบกพร่อง อ่อนแอ หย่อนประสิทธิภาพของกลไกด้านการบริหาร
จัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงต้องการวางรากฐานในการบริหารราชการแนวใหม่ ไปพร้อมกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของภาคเอกชนและยังมีการกล่าวถึงค าว่า Good Governance ในความหมาย
แบบเดียวกันด้วย 

ทั้งนี้ ได้มีการนิยาม ค าว่า Good Governance กันไปหลากหลาย ได้แก่ การบริหารการปกครองที่ดี 
ธรรมาภิบาล ธรรมรัฐแห่งชาติ สุประศาสนการ ฯลฯ ดังนั้น เพ่ือให้ทางราชการใช้ค าว่า Good Governance ไป
ในแนวทางเดียวกัน ราชบัณฑิตยสถานได้ก าหนดให้แปลว่า “การปกครองที่ด”ี ซึ่งสรุปความหมายในทางรัฐศาสตร์ 
หมายถึง การบริหารงานโดยประชารัฐที่มีการส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงเป็นพหุภาคี และประสานการสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน ระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและปัญหาของประชาชน ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน และความรับผิดชอบของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มีต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม   

ต่อมาเมื่อมีการใช้ค าว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี” เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ กับวาระแห่งชาติส าหรับการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
ได้ก าหนดให้มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ขึ้น มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติ และต้องมีการายงานผลการปฏิบัติตาม
ระเบียบในรอบปีซึ่งมีการออกประกาศระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เพ่ือยกเลิก
ระเบียบฯฉบับที่ไป 
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ในระยะหลังภาครัฐและในระบบราชการใช้ค าว่า “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” เนื่องจากมีการออก
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งก าหนดว่า “ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” และมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และกี่บริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖เพ่ือขยายความวิธีการปฏิบัติการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และบังคับใช้จนถึง
ปัจจุบัน 

“การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” ตามาตรา ๕๒ ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวว่าได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามแนวพระราชกฤษฎีกา ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ ในหมวด ๕ และหมวด ๗ โดยให้กระทรวงมหาดไทยดูแลและ                  
ให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   จึงเป็นที่มาของ 
“การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องถือปฏิบัติ 
 กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒               
มีหลักการฟ้ืนฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ๖ ประการคือ 

(๑) หลักนิติธรรม การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของ
สังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านี้โดยถือว่าเป็น
การปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 

(๒) หลักคุณธรรม การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักนี้
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างต่อสังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบี ยบวินัย 
ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจ าชาติ 

(๓) หลักความโปร่งใส การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไก
การท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตะรางไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวก 

(๔) หลักการมีส่วนร่วม การเปิกโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็นใน
การตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ
การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ 

(๕) หลักความรับผิดชอบ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 
การเอาใจใส่ปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจน
เคารพในความเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่ยอมรับผลจาการกระท าของตน 

(๖) หลักความคุ้มค่า การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดเพ่ือให้เป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม โยรณรงค์ให้คนไทยใช้ของอย่างประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
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ต่อมาส านักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๙ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เพ่ือยกเลิกระเบียบฉบับนี้ 

2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ วรรคแรก    
ได้ก าหนดว่า “ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” 

3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ได้ขยายวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑   
ให้ส่วนราชการและข้าราชการที่จะด าเนินการไปสู้เปูาหมายหลัก โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ 
และการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติให้ชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกันไม่ก่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจใน
การเลือกปฏิบัติของแต่ละส่วนราชการและสามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ภาคผนวก ๑ 
 เป้าหมายของการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มี ๗ ประการได้แก่ 

(๑) บริหารราชการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
(๒) บริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ 
(๓) มีประสิทธิภาและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
(๕) ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(๖) อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
(๗) ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
(๘)   

การบรรยายในหัวข้อ  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  มาตรา  4  
“ทุจริตต่อหน้าที่”  หมายความว่า  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่า   
มีต าแหน่งหน้าที่  ทั้งท่ีตนมิได้มีต าแหน่งเหนือหน้าที่นั้น  หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งนี้  เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้  โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
 พัฒนาการแนวคิดของการทุจริต 
 ระยะแรก  เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ของตน  เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวก  
เช่น  การรับสินบน 
 ระยะที่สอง  การทุจริตเกิดจากความร่วมมือระหว่างข้าราชการ  นักการเมือง  และนักธุรกิจ (ภาคเอกชน)  
ในการใช้กฎหมายหรือช่องว่างทางกฎหมายแสวงหาผลประโยชน์ 
 ระยะที่สาม  การสร้างเงื่อนไขต่าง ๆ  ตามกฎหมายเพื่อให้สามารถน ามาใช้แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเอง
หรือพวกพ้อง  น ามาสู่ “การทุจริตเชิงนโยบาย” 
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 รูปแบบของการคอร์รัปชันหลักในสังคมไทย 

1. การเรียกเก็บภาษีคอร์รัปชัน  มีชื่อเรียกหลายชื่อ  ซึ่งรวมทั้งการเรียกสินบน  ส่วย  สินน้ าใจ  ค่าน้ าร้อนน้ าชา  
และเงินใต้โต๊ะ  เป็นต้น 

2.  การดึงเงินงบประมาณแผ่นดินจากค่าคอมมิชชั่น  โครงการมาเป็นของตน  การรับสินบน  การจัดซื้อ
จัดจ้าง  รวมทั้งการเสนอโครงการเพ่ือให้ได้เงินคอร์รัปชั่น  ทั้ง ๆ  ที่โครงการดังกล่าวอาจไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง 

3.  การจ่ายสินบน  เพื่อให้ได้มาซึ่งการผูกขาดธุรกิจ  หรือผูกขาดการประมูลโครงการ 
4.  การเล่นพรรคเล่นพวก  การด ารงต าแหน่งหลายหน่วยงาน  จนเกิดลักษณะที่เรียกว่าการทับซ้อนของ

ผลประโยชน์  หรือ  ผลประโยชน์ทับซ้อน 
5.  การใช้อ านาจทางการเมือง  ด าเนินนโยบายที่เอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัท  ธุรกิจที่ตนเอง  ครอบครัว  

หรือพรรคพวกมีผลประโยชน์อยู่  เรียกว่า  คอร์รัปชันเชิงนโยบาย 
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎ  ระเบียบ  และกฎหมาย 
 4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้  ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5.  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
 7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามทุจริต  
แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่  โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นโอกาสหนึ่ งที่ท า
ให้เกิดการทุจริต 

2. สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
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3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4. การผูกขาด  ในการกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นเรื่องการผูกขาด  
ดังนั้น  จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ใช้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบว่า  บริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของรัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่  การผูกขาดใน
โครงการก่อสร้าง  และโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิมรายได้พิเศษให้กับตนเองและครอบครัว 

6. การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง  
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน  มองแต่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7. มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน  คนที่เป็นเศรษฐี  คนที่มีต าแหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่มีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถี
ชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เป็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฏร์บัง
หลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

มาตรการและกลไกส่งเสริมการป้องกันการทุจริตใน อปท. 
1.การส่งเสริมกลไกหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระให้มีประสิทธิภาพ 
 - กลไกก ากับดูแล  อปท.ตามกฎหมาย อปท. 
 - กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจของ อปท. 
2.กลไกส่งเสริมสภาท้องถิ่นท่ีเข้มแข็ง 
3. ส่งเสริมกลไกภาคประชาสังคม 
 -ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ 
 -ให้ตัวแทนประชาคมเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
4. ส่งเสริมกลไกสถาบันการศึกษา  สถาบันพัฒนาข้าราชการ/บุคลากรท้องถิ่น  และศูนย์เรียนรู้ของ อปท. 

เพ่ือให้เป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้แก่บุคลากรของ อปท. และภาคประชาสังคม 
5. การส่งเสริมให้มีกลไก  สื่อ  และประชาสัมพันธ์ใน อปท. 
6. เสริมสร้างกลไกภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อปท. และภาคีส่วนอื่น ๆ 
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การบรรยายในหัวข้อ  คุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการ 
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ  พนักงาน
ส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีหลักการและแนวทางปฏิบัติตนไปในแนวทางที่
ถูกต้องเหมาะสม  น ามาซึ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ความพอใจ  ความผาสุกของประชาชนความเจริญรุ่งเรือง
ของประเทศชาติและส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ปฏิบัติเองทุกคน 
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นเครื่องมือ
ก ากับความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การนั้นๆ  เพ่ือให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม  ส านักงาน ก.พ. 
ได้สรุปความหมายของค าว่า “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ว่า หมายถึง “สิ่งที่ต้องถือเอาเป็นหลักเทียบ
ทางสภาพคุณงามความดีท่ีอยู่ภายในโดยรู้ได้เฉพาะตนและใช้เป็นหลักเทียบทางความประพฤติและการปฏิบัติงาน
หรือแสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติที่คนในสังคมนั้น  องค์การนั้นหรือส่วนราชการนั้น  ได้ยอมรับนับถือกันมา  
หรือได้ก าหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่และประพฤติปฏิบัติร่วมกันว่าความประพฤติอะไรเป็นสิ่งที่ดี  อะไรเป็นสิ่งที่ชั่ว  
ความประพฤติอะไรถูกอะไรผิด  และอะไรควรท า  อะไรไม่ควรท า  “สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดรับอิทธิพล  และ
ค่านิยมจากภายนอกประเทศ  ผ่านสื่อต่างๆ  ได้ง่ายโดยขาดการกลั่นกรองของบุคคลในการน าไปใช้จึงเป็นเหตุท า
ให้มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดต่ าลงบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิด
ประชาชน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ และเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ และความรับผิดชอบส าคัญที่จะบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของท้องถิ่นดังนั้น การที่ประชาชนจะมี
ความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
นั่นคือ เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม  มีจิตส านึกที่จะตอบแทนคุณแผ่นดิน  ด้วยการกระท าทุก
สิ่งอย่างถูกต้อง โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเด่น  และพัฒนาตนอย่างสม่ าเสมอ  ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ  
เต็มก าลังย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนอย่างแน่นอนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิ เสรีภาพ และ        
การมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน  ตลอดจนเพ่ิมอ านาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมากขึ้น    
มีบทบัญญัติให้การใช้อ านาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการขาดจิตส านึก     
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จึงบัญญัติในมาตรา 77  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งฝุาย
การเมืองและฝุายประจ าจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกล่าวคือ “รัฐต้องจัดท ามาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการและพนักงาน  หรือลูกจ้างของรัฐ        
เพ่ือปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ “มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม เป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม น ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ความพอใจความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญ
ย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองอีกด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
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เป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานของบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นหลักประพฤติตน  และปฏิบัติหน้าที่การงาน  ให้เกิดผลดี       
มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี  มีความสุข 
                     สรุป  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  หมายถึง  “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่องค์กร
ประมวลขึ้นให้สมาชิกได้ยึดถือปฏิบัติ  เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของคนในองค์กรหรืออาชีพเดียวกันให้
อยู่ในความถูกต้องดีงาม” 
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ผก.ถ.)  ได้ก าหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.2546 เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผู้บริหารและสมาชิก
สภาส่วนท้องถิ่นด้วย  เพราะบุคคลดังกล่าวย่อมร่วมกันดูแลทุกข์สุขของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้าสาระส าคัญของมาตรฐาน  ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น  (อบต.) 
ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน  ดังต่อไปนี้ 
  มาตรฐานที่  1  พึงด ารงตนให้มั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  
เสียสละ  และมีความรับผิดชอบ หมายถึง  การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
  - การปฏิบัติตนยึดมั่นในความจริง  ความถูกต้อง  ความดีงาม  ความเป็นเหตุเป็นผล  ความสุจริตใจ 
  - มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา  การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้กับตนเอง
และพวกพ้อง  ให้เชื่อมั่นว่าความซื่อสัตย์สุจริตจะน าพาให้ตนเองครอบครัวและบ้านเมืองอยู่รอด  ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานแก่  นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร  เมื่อ  12  มิถุนายน  2497  ว่า  “........มีคุณธรรมข้อหน่ึงท่ีส าคัญ  ซ่ึงท่านต้องปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ  คือ  ความซื่อสัตย์สุจริต  ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ก็ย่อมอาศัยความซื่ อสัตย์
สุจริตเป็นพ้ืนฐาน  ท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี  หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี  ขอให้มั่นอยู่ใน
คุณธรรมทั้ง  3  ประการ  คือ  สุจริตต่อบ้านเมือง  สุจริตต่อประชาชน  และสุจริตต่อหน้าที่  ท่านจึงจะเป็นผู้ที่
ควรแก่การสรรเสริญของมวลชนทั่วไป......” 
  - มีความรับผิดชอบต่องานในต าแหน่งหน้าที่  และเสียสละในการปฏิบัติงาน  เพ่ือประชาชนและ
ท้องถิ่นด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเสียสละเวลา  เสียสละความคิด  และแรงกายเพ่ือท างาน  เพ่ือการ
สร้างสรรค์  และมีความรับผิดชอบต่องานนั้น  ๆ  เพ่ือส่วนรวมและประชาชนอย่างจริงจัง  จะท าให้มีผู้รักและ
ศรัทธาเชื่อถือ  และนิยมยกย่องอย่างกว้างขวางแน่นอน 
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  มาตรฐานที่  2  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยโปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบได้ 
  หมายถึง  มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหน้าที่  ดังนี้ 
  - มีข้ันตอนการปฏิบัติงานแผนการท างาน  มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน  โดยสามารถแจ้งล าดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและ
ติดตามได ้
  - มีการแต่งตั้งคณะท างาน  หรือกรรมการที่ประกอบด้วย  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และ           
ภาคประชาชน  เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน  มีการสรุปผลรายงาน  การตรวจสอบ
การปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้ 
  - มีการเปิดเผยข้อมูล  ข่าวสาร  ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย  
ด้วยวิธีการหลากหลาย  เช่น  เอกสารประกาศ  ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  การปฏิบัติตามมาตรฐานข้อนี้  จะส่งผลให้
เกิดความเชื่อม่ัน  ศรัทธา  และความเข้าใจอันดีต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป  และจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ได้รับ
ความร่วมมืออย่างเต็มที่จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะประชาชน 
  มาตรฐานที่  3  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึด
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
  หมายถึง  มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรส่วนท้องถิ่น  อบต.  ที่ยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก  ดังนี้ 
  - มีสติ  ตั้งใจ  หนักแน่น  มั่นคง  เพราะการใช้ก าลังสติ  คือรู้ก าลังท าอะไรให้กับใคร  รู้ตัวว่าอยู่
ที่ไหน  อย่างไร  หากใช้ก าลังสติ  หนักแน่นมั่นคงแล้ว  จะท าให้เห็นช่องทาง  วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
รวดเร็ว  เกิดความส าเร็จของงานและความเจริญแห่งตนเองได้ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  ณ  อาคารสวน
อัมพร  เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2552  ว่า  “.......ก าลังสติ  หรือก าลังแห่งความระลึกรู้  การท างานนั้นถึงแม้
ท างานด้วยความศรัทธา  ด้วยความหมั่นขยันไม่ทอดทิ้งก็ยังมีช่องทางที่อาจจะเสียหายบกพร่องได้ในขณะเมื่อมี
ความประมาทเผลอพลั้งเกิดขึ้นนักปฏิบัติงานจึงต้องระมัดระวัง  ควบคุมสติให้ดีอยู่เสมอเพ่ือให้รู้เท่าทันเหตุการณ์
อยู่ตลอดเวลา.....  ก าลังความตั้งใจหมายถึงความสามารถควบคุมสติจิตใจให้สงบและหนักแน่นมั่นคง  ควบคุม
ความคิดให้อยู่ในระเบียบ  ให้คิดอ่านอยู่แต่ในเรื่องหรือภารกิจที่ต้องการจะท าให้เสร็จ  ไม่ปล่อยให้คิดฟูุงซ่านไปใน
เรื่องต่าง  ๆ  นอกจุดหมายอันพึงประสงค์  ก าลังความตั้งใจนี้ช่วยให้รู้เข้าใจเรื่องราวและปัญหาต่าง  ๆ  ได้กระจ่าง  
ให้คิดเห็นช่องทางและวิธีการปฏิบัติงานให้แจ่มแจ้ง  ชัดเจน  และรวดเร็ว.....” 
  - การให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค  ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  - การให้บริการด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  และตรงต่อเวลา 
  - การให้บริการด้วยความเต็มใจ  ยิ้มแย้มแจ่มใส  ประทับใจ  และรักษาประโยชน์ให้แก่
ผู้รับบริการทุกคน 
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  มาตรฐานที่  4  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  หมายถึง  มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่การงานที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  
อย่างคุ้มค่าซึ่งจะต้องมีหลักในการปฏิบัติ  ดังนี้ 
  - ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้  ความคิดที่ให้เกิดผลของงานที่ดี  มีคุณค่าต่อประชาชน  ต่อ
ส่วนรวม  ทั้งนี้ต้องยดึถือว่า  ความรู้วิชาการรู้ปฏิบัติการและความรู้คิด  จะท าให้เกิดผลดีต่อการท าหน้าที่  ดังพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องใน
โอกาสวันข้าราชการพลเรือน  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2530  ว่า  “ข้าราชการที่สามารถต้องมีความรู้ครบสาม
ส่วน  คือความรู้วิชาการ  ความรู้ปฏิบัติการ  และความรู้คิดอ่านตามเหตุ  ตามความเป็นจริง  ต้องมีความจริงใจ  
และความบริสุทธิ์ใจในงาน  ในผู้ร่วมงาน  ในการรักษาระเบียบ  แบบแผน  ความดีงาม  ความถูกต้องทุกอย่างใน
แผ่นดินมีความสงบและหนักแน่นทั้งในกาย  ในใจ  ในค าพูด  ต้องส ารวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ าเสมอ  
และปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว......” 
  - การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  ค านึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการ  โดยยึดความถูกต้อง
ของระเบียบกฎหมาย 
  - การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและคุ้มค่า  ทั้งในส่วนของการใช้
เงิน  และใช้เวลา 
  - การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ  ตามก าหนด  และบรรลุเปูาหมายตามที่วางไว้  และตรงตาม
นโยบาย 
  มาตรฐานที่  5  พึงพัฒนาทักษะความรู้  ความสามารถ  ของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

หมายถึง  การพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
          - การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย  ที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการ  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  และ

สร้างประสิทธิภาพให้กับตนเอง  เช่น  ความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์  การสื่อสาร  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การ
วางแผน  การวิเคราะห์  การน าข้อมูลไปใช้  เป็นต้น 
  - การพัฒนาจิตใจของตนเอง  เพ่ือให้มีสมาธิหนักแน่นมั่นคง  สุขุมรอบคอบ  ท าให้ภาวะจิตใจ
สามารถที่จะต่อสู้  และปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง  ๆ  ได้ 
  - พัฒนาตนเอง  และการปฏิบัติงาน  ตลอดถึงการหาความรู้  และการพัฒนาจิตใจ  จะกระท าได้
โดยการเข้าร่วมอบรม  ประชุม  สัมมนา  และศึกษาด้วยตนเอง  จากแหล่งความรู้ต่าง  ๆ  ก็ได้ทั้งนี้  การพัฒนา  
ทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  ของตนเองจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน  เกิดความมั่นคงต่อองค์กร  และความ
เจริญต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ  อย่างแน่นอน   
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ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม  2535  ว่า  
“.......ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยปัจจัยส าคัญประกอบพร้อมกัน  4  อย่าง  อย่างที่หนึ่ง  ต้องมีคนดี      
มีปัญญา  มีความรับผิดชอบ  เป็นผู้ประกอบการ  อย่างที่สอง  ต้องมีวิทยาการที่ดีเป็นเครื่องใช้ประกอบการ  
อย่างที่สามผู้ประกอบการต้องมีความวิริยะอุตสาหะ  และความเพ่งพินิจอย่างละเอียดรอบคอบในการท างาน  
อย่างที่สี่  ต้องรู้จักท างานให้พอเหมาะ  พอดี  และพอควรแก่งานและแก่ประโยชน์ที่ พึงประสงค์  ปัจจัยแห่งความ
เจริญดังกล่าวนี้  จะประกอบพร้อมกันขึ้นมิได้  หากบุคคลไม่พยายามศึกษาอบรมตนเองด้วยตนเองอยู่เป็นนิตย์  
บัณฑิตแต่ละคนจึงควรอย่างยิ่งที่จะได้ตั้งใจฝึกฝนตนเองให้มีปัญญาความสามารถพร้อมทั้งพยายามใช้ศิลปะ
วิทยาการที่มีอยู่  ประกอบกิจการงานด้วยความเพ่งพินิจ  ด้วยความฉลาดรอบคอบให้พอเหมาะแก่งานแต่ละชิ้นแต่
ละอย่างความเจริญวัฒนาของงานของตัวเอง  และของประเทศชาติจะได้เกิดข้ึน  ตามที่ตั้งใจปรารถนา......” 
              สรุป   มาตรฐานทั้ง  5  มาตรฐานจึงเป็นสาระส าคัญอย่างยิ่ง  ที่บุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วน
ต าบล   พึงได้ศึกษายึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง  เพราะจะส่งผลให้ตัวเอง  องค์การบริหารส่วนต าบล  และประชาชน  
ได้รับผลประโยชน์สร้างความภูมิใจเกิดขึ้นกับท้องถิ่น  น าความเจริญความมั่นคงและความเป็นศักดิ์ศรีมาให้สังคม
ท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบล  ของเราและเป็นที่ยอมรับ  ชื่นชม  และกล่าวขวัญที่ดีตลอดไปการปฏิบัติตาม
มาตรฐานข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นและซ่อนเร้นแต่อย่างใดเพียงแต่ให้มีศรัทธา  บริหารจัดการให้ถูกต้องอย่าง
สม่ าเสมอ  คงเส้นคงวา  ก็จะบรรลุเปูาหมายได้แน่นอน 

 
การบรรยายในหัวข้อ  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งใน
การน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้าง
พ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และ
ความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
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 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
 ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
 ๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 
โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ ดังนี้ 
  ๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบ    
ที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 
 ๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 
 

วันที่  7  พฤศจิกายน  2563 ณ  พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 

ชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร  โซนพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา  ชั้นที่ 1 เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร พระราชพิธีในวิถีเกษตร พระราชประวัติ และพระราช
กรณียกิจ หลักการทรงงาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ และพระอัจฉริยภาพ   
ด้านการจัดการ ดิน น้ า ปุา คน ฯลฯ พร้อมรับชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ ทะลุจอ “เรื่องของพ่อในบ้านของ
เรา” 

ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  โซนเกษตรตามรอยพ่อ   เรียนรู้การประยุกต์เกษตรทฤษฎีใหม่ส าหรับปลูกข้าว 
เลี้ยงเป็ด ไก่ ปลา กบ และปลูกผักเพ่ือสร้างรายได้บนพ้ืนที่ 1 ไร่ การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพ่ึงตนเอง
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพลังงานธรรมชาติพันธุกรรมพืช เทคนิคการขยายพันธ์พืช การจัดการเรือนเพาะช า 
และนวัตกรรมปลูกผักกางมุ้ง  ให้มีกินมีขายตลอดท้ังปี 
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