
ธรรมาภบิาลทองถิ่น ธรรมาภบิาลทองถิ่น ธรรมาภบิาลทองถิ่น ธรรมาภบิาลทองถิ่น : : : : บทเรยีนจากตางแดนบทเรยีนจากตางแดนบทเรยีนจากตางแดนบทเรยีนจากตางแดน    
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (๒๕๕๒). ธรรมาภิบาลท้องถิ่น : บทเรียนจากต่างแดน. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า 

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือท่ีสอดคล้องกับยุคสมัยอย่างยิ่ง เปิดโลกให้เห็นเรื่องราวการสร้าง 
ประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วม สร้างธรรมาภิบาล และมีการเจาะลึกในประเด็นต่างๆ  
ท่ีเกิดข้ึนในมุมโลกต่างๆ เรื่องราวของหนังสือเล่มนี้ แม้จะเกิดข้ึนในต่างประเทศ แต่สามารถ 
สะท้อนปัญหาท้องถ่ินของไทยเราได้อย่างดี และสามารถนํามาเทียบเคียงปรับใช้เพ่ือเป็นข้อคิดในการบริหารชุมชนได้ 
 

การสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือการบริหารกิจการ
สาธารณะท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการ ซ่ึงส่งผลต่อภาพลักษณ์อันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอง ทําให้
ประชาชนยอมรับนับถือ และเชื่อม่ันได้ว่าผู้ท่ีได้รับเลือกต้ังเข้ามาทําหน้าท่ีบริหารงานท้องถ่ินนั้น มีความต้ังใจทํางานเพ่ือ
ความสุขของประชาชนอย่างแท้จริง หลักธรรมาภิบาลเป็นสิ่งท่ีทําให้ประชาธิปไตยมีความยั่งยืน ซ่ึงมีองค์ประกอบ  
๑๐ ประการ ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลัก
นิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอํานาจ หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
 

ชวีาธปิไตยคอืประชาธปิไตยทีม่ชีีวติ ตองเริม่ทีท่องถิ่นชวีาธปิไตยคอืประชาธปิไตยทีม่ชีีวติ ตองเริม่ทีท่องถิ่นชวีาธปิไตยคอืประชาธปิไตยทีม่ชีีวติ ตองเริม่ทีท่องถิ่นชวีาธปิไตยคอืประชาธปิไตยทีม่ชีีวติ ตองเริม่ทีท่องถิ่น    : : : : บทเรียนจากโอไฮโอบทเรียนจากโอไฮโอบทเรียนจากโอไฮโอบทเรียนจากโอไฮโอ 
ท่ีโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา มีประชาธิปไตยแบบเสวนาหาทางออก (Deliberative Democracy) ซ่ึงเป็นการให้ความสําคัญกับ
การเมืองสาธารณะ ทําให้สังคมปรับตัวง่ายต่อสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําให้ชุมชนสามารถอยู่รอดได้ไม่ว่าจะมี
ผลกระทบใดเข้ามา ประชาชนท่ีนั้นได้แสดงความเป็นพลเมืองอย่างแท้จริง ทุกคนมีส่วนร่วมในเสวนาหาทางออกและแก้ปัญหา
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีเวทีประชาเสวนาให้ประชาชนมาตัดสินใจร่วมกันและหาทางออกให้ชุมชนตนเอง 

สิ่งท่ีเอ้ือให้ชาวโอไฮโอมีประชาธิปไตยแบบนี้ได้ก็คือ การมีระบบนิเวศ สังคม และการศึกษา ผู้คนท่ีนั่นถูกปลูกฝังให้ปฏิบัติตน
แบบประชาธิปไตยทุกวันจนเป็นนิสัย รับผิดชอบต่อสังคม รังเกียจการทุจริต เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิผู้อ่ืน รู้จักหน้าท่ี
ตนเอง ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการฝังรากการมีชีวิตสาธารณะข้ึน หลักการของชีวาธิปไตยคือ ทําอย่างไรมนุษย์จะอยู่ในสังคมได้ 

อย่างเหมาะสมท่ีสุด ท้ังนี้เกิดจากการปรับตัวร่วมกัน รู้สึกว่าตนเองมีค่าในสังคม นํามาสู่
การเรียนรู้ร่วมกัน ซ่ึงประชาธิปไตยเช่นนี้ทําได้ง่ายท่ีสุดในระดับท้องถ่ิน ประชาธิปไตย
จึงไม่ใช่แค่การเลือกต้ังเท่านั้น ตัวอย่างของชุมชนนี้คือ กรณีเหตุการณ์เฮอริเคน ทําให้
น้ําท่วม ชุมชนประสบภัยอย่างร้ายแรง ความช่วยเหลือจากภายนอกเข้าถึงไม่ได้ ทําให้
ประชาชนในชุมชนร่วมกันหาทางออก ร่วมคิด ร่วมทํา รวมตัวกันสร้างชุมชนของพวก
เขาข้ึนมาใหม่ได้ 

 

จากผูนาํทองถิ่นสูจากผูนาํทองถิ่นสูจากผูนาํทองถิ่นสูจากผูนาํทองถิ่นสูผูผูผูผูนําประเทศ นําประเทศ นําประเทศ นําประเทศ : : : : กรณเีกาหลใีตและไตหวนักรณเีกาหลใีตและไตหวนักรณเีกาหลใีตและไตหวนักรณเีกาหลใีตและไตหวนั    
ลี มยอง บัค (Lee Myungbak) ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของเกาหลีใต้ เขาเคยเป็นนายกเทศมนตรี
นครโซลมาก่อน ขณะท่ีเขาเป็นนายกเทศมนตรีนั้น เขาได้ปรับสภาพแวดล้อมของกรุงโซล  
โดยปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน สร้างพ้ืนท่ีสีเขียวกลางใจเมือง สร้างโครงการลําน้ําเฉียงไกเฉิง 
สร้างสถานท่ีพักผ่อน จนคนท่ีนั่นให้ฉายาว่า “ผู้นําการเปลี่ยนแปลง” เช่นเดียวกับหม่า ยิง เจี่ยว (Ma Ying-jeou) ประธานาธิบดี
คนปัจจุบันของไต้หวัน ท่ีเคยเป็นนายกเทศมนตรีนครไทเปมาก่อน ท้ังสองประเทศนี้ได้แสดงให้เห็นว่า ประชาชนได้เลือก 
ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาหน้าท่ีในท้องถ่ินของพวกเขา และเม่ือผลงานท้องถ่ินเด่นชัดจนเป็นท่ีประจักษ์แล้ว ๒ ท่านนี้ 
จึงได้รับเลือกต้ังเข้ามาทําหน้าท่ีในระดับประเทศ 

๑ 



ประชาธิปไตยทองถิน่ ประชาธิปไตยทองถิน่ ประชาธิปไตยทองถิน่ ประชาธิปไตยทองถิน่ : : : : บทเรียนจากฟลาเดลเฟยบทเรียนจากฟลาเดลเฟยบทเรียนจากฟลาเดลเฟยบทเรียนจากฟลาเดลเฟย    
การเป็นประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาได้ฝั งรากลึกมานาน ครู ทุกคนต้องผ่าน 
การฝึกอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองของสหรัฐ เพ่ือไปสอนให้ เด็กๆ รู้จัก
ประชาธิปไตย ทําให้เด็กๆ กล้าแสดงออก ซ่ึงส่งผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างมาก 
การเมืองระดับท้องถ่ินเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ  โดยเฉพาะ
ช่องทางอินเตอร์เนต มีการสร้างกลุ่มประชาสังคมและอาสาสมัครต่างๆ ครูและนักเรียนรวมตัวกันเรียกร้องเพ่ือปฏิรูปการศึกษา  
และเชิญชวนผู้นําชุมชนและกลุ่มประชาสังคมมาร่วมกันดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  

นอกจากนี้ ยังเปิดให้คนในชุมชนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการจริยธรรมของเมือง ท่ีนี่มีคณะกรรมการจริยธรรม
อยู่ ๕ คน ท่ีน่าสนใจคือ บรรดาคณะกรรมการมีท้ังชาย หญิง และชนผิวสีต่างๆ คณะกรรมการนี้มีหน้าท่ีตรวจสอบนักการเมือง
และข้าราชการท้องถ่ินทุกคน ซ่ึงเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปกครองท้องถ่ิน ท่ีสําคัญ
กรรมการจริยธรรมนี้ไม่มีค่าตอบแทน ฟิลาเดลเฟียจึงถือเป็นเมืองท่ีเสริมสร้างประชาธิปไตยอย่างแท้จริงท้ังในระดับชาติ  
เพราะประชาธิปไตยมีท้ังท่ีบ้าน ท่ีโรงเรียน และในชีวิตประจําวัน 
 

เวยีนนา เวยีนนา เวยีนนา เวยีนนา : : : : นครแหงธรรมาภบิาลนครแหงธรรมาภบิาลนครแหงธรรมาภบิาลนครแหงธรรมาภบิาล    
เวียนนาเป็นเมืองท่ีมีความพิเศษ เพราะเป็นท้ังเมืองและเป็นจังหวัดด้วย นายกเทศมนตรีจึงต้องทําหน้าท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดไป
ด้วย ขณะท่ีสภาเมืองก็ทําหน้าท่ีเป็นรัฐสภาของจังหวัด โครงสร้างของเทศบาลนครเวียนนาประกอบด้วยสภาเมือง วุฒิสภา 
และนายกเทศมนตรี เทศบาลมีอิสระในการปกครองตนเอง นอกจากเทศบาลมีหน้าท่ีในการบริหารงานสาธารณะแล้วยัง
สามารถดําเนินการทางธุรกิจได้ด้วย เทศบาลเมืองเวียนนามีการบริหารจัดการท่ีดีอย่างมาก ทําให้เวียนนาได้รับการจัดอันดับให้
เป็นเมืองท่ีผู้คนมีคุณภาพชีวิตสูงสุดเมืองหนึ่ง คุณภาพของถนนก็ได้มาตรฐานสูงสุด เทศบาลท่ีนี่ดูแล
เรื่องความสะอาดในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําดานูบท่ีไหลผ่านเมือง หรือแม้เป็นเรื่องเล็กน้อย เช่น  
การติดต้ังท่ีใส่ถุงพลาสติกในสวนสาธารณะสําหรับเก็บมูลสุนัข พลเมืองท่ีนี่สามารถเข้าถึงการบริการ
ด้านสาธารณสุขได้ทุกคน การคมนาคมสะดวก และเป็นเมืองแรกในโลกท่ีให้รถเมล์ใช้เชื้อเพลิง 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สิ่งท่ีหายากในระบบการบริหารงานท้องถ่ินคือ เทศบาลเมืองเวียนนาได้ลงทุนด้านการวิจัยและการทดลอง ถึงร้อยละ ๓.๕ ของ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ซ่ึงถือว่าสูงกว่าหลายประเทศ นอกจากนี้ เทศบาลยังร่วมมือกับหอการค้าเวียนนาทําให้
เวียนนาเป็นศูนย์การค้าพาณิชย์ มีการก่อต้ังกองทุนส่งเสริมลูกจ้างเพ่ือให้มีการฝึกอบรมลูกจ้าง ทําให้คนทํางานท่ีเวียนนามี
คุณภาพสูงข้ึน  

    
เทศบาลมิวนิค เทศบาลมิวนิค เทศบาลมิวนิค เทศบาลมิวนิค : : : : จะทาํอะไรตองถามประชาชนจะทาํอะไรตองถามประชาชนจะทาํอะไรตองถามประชาชนจะทาํอะไรตองถามประชาชน    

ท่ีเยอรมันนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกต้ังระดับใดจะไม่มีการกําหนดวงเงินหาเสียง เพราะคนเยอรมันไม่คิดว่าผู้สมัคร 
ท่ีใช้เงินมากๆ จะได้เปรียบผู้สมัครท่ีมีความสามารถ ดังนั้น เมืองมิวนิคจึงได้นายกเทศมนตรีท่ีมีความสามารถ  
นั่นคือ Mayor Christian Ude ซ่ึงเคยได้รับเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีดีเด่นระดับโลกลําดับท่ี ๗ ในปี พ.ศ. 
๒๕๔๘ เพราะเขาให้ความสําคัญกับปัญหาท่ีอยู่อาศัย ความม่ันคง ความปลอดภัย การลดอาชญากรรม การดูแล

เด็ก และการลดความตึงเครียดระหว่างชนชั้น เทศบาลมิวนิคถือเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ ท่ีนี่เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างมาก โดยมีเรื่องประชามติในระดับท้องถ่ินในด้านต่างๆ แม้แต่การเลือกผู้อํานวยการเพลงวงออเครสตร้าของ
เทศบาลยังต้องถามประชาชนก่อนเลย นอกจากนี้ เทศบาลและชุมชนจะไม่ยอมให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามาทําลายวัฒนธรรม
ท้องถ่ินเด็ดขาด จะเห็นได้ว่าอาคารเก่าสวยงามในมิวนิคจึงได้รับการดูแลอย่างดีเสมอ 
 

๒ 



    
เอเธนส เอเธนส เอเธนส เอเธนส : : : : จากถิ่นกําเนิดประชาธปิไตยถึงเมอืงแหงนายกเทศมนตรคีนเกงจากถิ่นกําเนิดประชาธปิไตยถึงเมอืงแหงนายกเทศมนตรคีนเกงจากถิ่นกําเนิดประชาธปิไตยถึงเมอืงแหงนายกเทศมนตรคีนเกงจากถิ่นกําเนิดประชาธปิไตยถึงเมอืงแหงนายกเทศมนตรคีนเกง    
เอเธนส์คือท่ีกําเนิดประชาธิปไตย พลเมืองชาวเอเธนส์ออกเสียงครั้งประวัติศาสตร์โดยใช้ระบอบ
ประชาธิปไตย ถึงแม้เวลาผ่านไปหลายพันปี แต่ชาวกรีกยังคงความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างเหนียวแน่น 
อีกท้ัง ชาวกรีกยังช่วยกันดูแลรักษาเมืองเก่าเอาไว้ในขณะท่ีได้ผสมผสานกับเมืองท่ีสร้างใหม่ได้อย่างลงตัว  
มีโครงการท่ีแสดงถึงความรักในเมืองและการเสียสละเพ่ือส่วนรวมมากมาย เช่น ท่ีเทศบาลนครเอเธนส์ ท่ีนี่เคยมีเทศมนตรีหญิง
คนแรกของเอเธนส์ ชื่อ Dora Bakoyannis เธอได้ต้ังโครงการ “Show them the Athens you love” ช่วงท่ีเอเธนส์จัด
แข่งขันกีฬาโอลิมปิค เพ่ือให้ข้อมูลและให้การบริการแก่ผู้มาเยือน โครงการนี้ทําให้เธอได้รับรางวัลนายกเทศมนตรีโลก 
ประจําปี ๒๐๐๕ (World Mayor Award)  

ปัจจุบัน เอเธนส์มีนายกเทศมนตรีชื่อ Nikitas Kaklamanis เขาจัดให้มีการประเมินตนเองเสมอๆ โดยผล 
การประเมินนี้จะมีผลต่อการได้รับคัดเลือกเป็นนายกเทศมนตรีในวาระต่อไป เขาให้ประชาชนเข้ามา
ประเมินผลการทํางานของเขาผ่านทางเว็บไซต์ โดยประชาชนสามารถเลือกลงคะแนนผลงานท่ีดีท่ีสุดและ 
แย่ท่ีสุดของเขาได้ 

 
 

บราตสิลาวา สโลวาบราตสิลาวา สโลวาบราตสิลาวา สโลวาบราตสิลาวา สโลวาเกยี เกยี เกยี เกยี : : : : ““““เมอืงแหงเทพนิยายและสวรรคบนดินเมอืงแหงเทพนิยายและสวรรคบนดินเมอืงแหงเทพนิยายและสวรรคบนดินเมอืงแหงเทพนิยายและสวรรคบนดิน””””    ไมตั้งใจก็ไปไมถึงไมตั้งใจก็ไปไมถึงไมตั้งใจก็ไปไมถึงไมตั้งใจก็ไปไมถึง    
เมืองบราติสลาวาเริ่มการปกครองส่วนท้องถ่ินเม่ือไม่นานมานี้ คือปี พ.ศ. ๒๕๔๓ นี้เอง เมืองจะ
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๗ ส่วน แต่ละส่วนมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกออกจากกัน  
มีงบประมาณของตนเอง มีนายกเทศมนตรีท่ีมาจากการเลือกต้ังเป็นของตนเอง ภาคประชาชน 
ในเมืองนี้มีความเข้มแข็ง มีองค์กร NGO เพ่ือความโปร่งใส ชื่อ Slovak Governance Institute 
ซ่ึงองค์กรนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะท่ีดี ความโปร่งใส และ
ประสิทธิผล จากการวิจัยขององค์กรนี้พบว่า คนในเมืองนี้รับข้อมูลข่าวสารได้ดีทีเดียว เพราะเทศบาลท่ีนี่ใช้เว็บไซต์ใน 
การลดช่องว่างในการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการรับข้อมูลข่าวสารในเรื่องการดําเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน การแสดงความคิดเห็น การรายงานปัญหาสิ่งแวดล้อม  
 
 

นายกเทศมนตนายกเทศมนตนายกเทศมนตนายกเทศมนตรเีมอืงไฮเดลเบริกกบัการปกปองโลกใบนี้รเีมอืงไฮเดลเบริกกบัการปกปองโลกใบนี้รเีมอืงไฮเดลเบริกกบัการปกปองโลกใบนี้รเีมอืงไฮเดลเบริกกบัการปกปองโลกใบนี้    
เมืองไฮเดลเบิร์ก เยอรมัน จัดว่าเป็นเมืองท่ีมุ่งม่ันท่ีจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมาก ทําให้เมืองนี้ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม
มากมาย มีโครงการหนึ่งท่ีน่าสนใจคือ การมีส่วนร่วมในการป้องกันสภาวะโลกร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองเม่ือ 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โครงการนี้มีเป้าหมายคือ การป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ โดยจะลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ ๒๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการนี้เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเชิญชวนให้

ประชาชนแลกเปลี่ยนวิธีการปกป้องโลก เช่น ปรับพฤติกรรมของตนเอง 
นอกจากนี้ ยังมีโครงการจัดการพลังงานในโรงเรียนอีกด้วย ทําให้สามารถ
รณรงค์ได้ท้ังครู นักเรียน และผู้ปกครองในเวลาเดียวกัน ทางเทศบาลจะจัด
ศูนย์การให้คําแนะนําด้านการใช้พลังงานเคลื่อนท่ีไปตามโรงเรียนต่างๆ และ
จัดหาเครื่องมือในการติดตามการใช้พลังงานของนักเรียน โดยนักเรียนจะ
ทํางานร่วมกับเทศบาลในการตรวจการใช้พลังงาน และสํารวจว่าบริเวณใดท่ี
สามารถลดการใช้พลังงานได้  

๓ 



    
การตรวจสอบโดยประชาชนในประเทศปากีสถานการตรวจสอบโดยประชาชนในประเทศปากีสถานการตรวจสอบโดยประชาชนในประเทศปากีสถานการตรวจสอบโดยประชาชนในประเทศปากีสถาน    

แม้ปากีสถานจะถูกมองว่าเป็นประเทศท่ีมีทหารปกครองมายาวนาน แต่การเมือง 
ภาคประชาชนก็สามารถถือกําเนิดข้ึนได้ การทํางานท่ีล้มเหลวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินบางแห่งในปากีสถาน เป็นตัวอย่างท่ีดีของการเรียกร้องของภาคประชาชน เช่น 
เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่ีเมืองมัวรีมีอาคารจํานวน ๑๖๒ หลัง ซ่ึงเป็นอาคารท่ีอันตรายมาก  
เคยเกิดเหตุการณ์พังถล่ม แต่นายก อบต. ท่ีนั่นได้ปัดความรับผิดชอบ และไม่ดําเนินการ
ใดๆ กับอาคารเหล่านี้ โดยอ้างว่าอาคารเหล่านี้สร้างมาก่อนท่ีเขาจะดํารงตําแหน่ง 

ประชาชนและสื่อมวลชนจึงได้เรียกร้องให้ทําลายอาคารเหล่านี้เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน จนในท่ีสุดศาลได้สั่งให้นายก 
อบต. ต้องดําเนินการทําลายอาคารภายใน ๒ เดือน อีกกรณีหนึ่งท่ีเมืองเปซวา มีนายแพทย์ท่านหนึ่งสร้างอาคารลุกล้ําเข้าไปใน
ฟุตบาท ทําให้ประชาชนสัญจรลําบาก ประชาชนจึงร้องเรียนไปยัง อบต. แต่ อบต. กลับไม่ดําเนินการใดๆ ประชาชนและ
สื่อมวลชนจึงสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีความสามารถในการดําเนินการเรื่องนี้ ประชาชนจึงฟ้องศาลว่า
เจ้าหน้าท่ีละเลยการปฏิบัติหน้าท่ี และเดินขบวนเพ่ือเรียกร้องให้รื้ออาคารนั้นด้วย 
 
 

มองอินเดยีผานการมสีวนรวมของประชาชนชาวบงักาลอรมองอินเดยีผานการมสีวนรวมของประชาชนชาวบงักาลอรมองอินเดยีผานการมสีวนรวมของประชาชนชาวบงักาลอรมองอินเดยีผานการมสีวนรวมของประชาชนชาวบงักาลอร    
เมืองบังกาลอร์ของอินเดียนี้ มีชื่อเสียงด้านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยผ่านกระบวนการ
ท่ีเรียกว่า บัตรรายงาน หรือ Report Card เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บัตรรายงานนี้ได้มีการจัดทําข้ึนมาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖  
การให้บริการสาธารณะท่ีสํารวจในบัตรรายงานมักจะเป็นเรื่องน้ําด่ืมน้ําใช้ การศึกษา สาธารณสุข  
การคมนาคม เป็นต้น หลังจากการดําเนินการในพักหนึ่ง ประชาสังคมเริ่มมีความสนใจและต่ืนตัว 
ในการสะท้อนปัญหาของประชาชน หน่วยงานต่างๆ ก็ปรับปรุงการให้บริการให้ดีข้ึน ทําให้ผลสํารวจ
ในปีต่อๆ มา พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากข้ึน บัตรรายงานนี้จัดเป็นเครื่องมือหนึ่งของกระบวนการยกระดับการให้ 
บริการสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม และยังสะท้อนได้อีกว่าคุณภาพการให้บริการนั้นสัมพันธ์กับระดับการทุจริต เพราะเม่ือมี
กระบวนการท่ีไม่โปร่งใส การให้บริการจะตกตํ่าลง และจะมีเสียงสะท้อนลงไปในบัตรรายงานของประชาชนนั่นเอง  
 
 

เกาหลีเกาหลีเกาหลีเกาหลีใตใตใตใตกบัการปองกนัทุจริต กบัการปองกนัทุจริต กบัการปองกนัทุจริต กบัการปองกนัทุจริต : : : : การทุจรติแบบพหุการทุจรติแบบพหุการทุจรติแบบพหุการทุจรติแบบพหุภาคีภาคีภาคีภาคี    
เกาหลีใต้เป็นประเทศท่ีมีชื่อเสียงด้านการต่อต้านทุจริต เพราะความสามารถของภาคประชาชนและสื่อมวลชนท่ีมีอิสระ 
และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ ท่ีนี่มีการจัดต้ังองค์กรอิสระท่ีเรียกว่า Korea 
Independent Commission Against Corruption (KICAC) องค์กรนี้ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกันต่อต้าน
ทุจริต โดยมีโครงการเมืองสะอาด (Clean City) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีให้เทศบาลต่างๆ รณรงค์เพ่ือความโปร่งใสในการทํางาน  
ทาง KICAC จะร่างมาตรฐานการทํางาน และมอบให้เป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานท่ีเข้าร่วม แล้วจัดต้ังกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการภาคประชาชนมาร่วมตรวจสอบการทํางานของเทศบาล 

นอกจากนี้ยังมีการทํางานร่วมกันของหลายภาคส่วนแบบพหุภาคีในการต่อต้านการทุจริต คือการรวมตัวของภาครัฐ การเมือง 
ภาคประชาชน ภาคเอกชน ในการจัดต้ังสภาความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างความโปร่งใส (Korean Pact 
on Anti-Corruption and Transparency หรือ K-PACT) ในท้องถ่ินต่างๆ ก็จะมี K-PACT ท่ีมาจากการรวมตัวลักษณะ
เดียวกัน และเป็นเครือข่ายกับส่วนกลาง  

๔ 


