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แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาล 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Good Governance 



“แนวทางการยกระดับธรรมาภบิาลส าหรับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น”  
 

 “ธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 6 หลักการ (11 องค์ประกอบย่อย)  
 

● ค านิยาม และองค์ประกอบของธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะเฉพาะ 
และสอดคล้องกับอ านาจ หน้าที่ และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

● ตัวอย่างข้อแนะน า ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ (Do’s & Don’ts) 
 

● กรณีศึกษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ (Case Study) 

 

กรอบการน าเสนอ 



ความส าคัญของธรรมาภิบาล 
“ธรรมาภิบาล”  เป็นแนวคิดที่อยู่ ในรัฐธรรมนูญเพื่อให้

ผู้ปกครองหรือผู้บริหารได้ใช้เป็นเครื่องมือในการยึดถือเป็นหลักการ
ส าคัญในการบริหารองค์กรทุกระดับ ทุกประเภท  ถ้าหากไม่มี 
ธรรมาภิบาล ผู้ปกครองคงจะเป็นคนลุแก่อ านาจ ไม่มีหลักไม่มี
เกณฑ์ ใดๆ จนกระทั่ งการน าพาองค์กรเกิดความล้มเหลว 
ไม่ประสบความส าเร็จ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การรับรองหลักการของ
ธ รรมาภิ บ าลหรื อหลั ก ก า รบริ ห า รกิ จก า รบ้ า น เ มื อ งที่ ดี 
ผ่านการก าหนดเป็นนโยบายแห่งรัฐ ในมาตรา 76 



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 76 

“รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้ งราชการส่วนกลาง 
ส่ วนภู มิ ภ าค  ส่ วนท้ อ งถิ่ น  และ ง านของ รั ฐ อย่ า ง อื่ น  ให้ เ ป็ น ไป ตาม 
“หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและ
ช่วย เหลือกัน ในการปฏิบัติหน้ าที่  เพื่ อ ให้การบริหารราชการ แผ่นดิน 
การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มี 
ความซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ....” 
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1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ   
3. แผนการปฏิรูปประเทศ 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) 

การขับเคลือ่นธรรมาภบิาลผ่านกลไกภาครัฐ 



01 

02 

03 

04 

ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการภาครัฐที่ต้องมีธรรมาภิบาล 
โปร่งใส และปลอดการทุจริต โดยมี ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนา
เพ่ือปรับเปลี่ยนการท างานของภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)   

การขับเคลื่อนธรรมาภบิาลผ่านกลไกภาครัฐ 

3. แผนการปฏิรูประเทศ 
สาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศก าหนด
ประเด็นเนื้อหาสาระส าคัญเพื่อการปฏิรูป 4 ประเด็น 
ประกอบด้วย  
(1) การกระจายอ านาจและการพัฒนานักการเมือง 
(2) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(4) การสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ  

ก าหนดแผนย่อยด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ่ง
ปรับพฤติกรรมคนทุกกลุ่มในสังคม สร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต 
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ และส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ โดยมีเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ หน่วยงานภาครัฐมีระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

ก าหนดเนื้อหาการพัฒนาธรรมาภบิาลและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ที่มีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ  

1) เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ ดี 
และได้มาตรฐานสากล  

2) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการ
และให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้  

3) เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
4).เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้

สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม
แก่ประชาชน 



ท าไมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องขับเคลื่อนธรรมาภบิาล? 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  

 มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น 
 มีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อการบริหารงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
 สามารถบริหารการเงิน การคลัง และการพัสดุ ก าหนดนโยบายของตนเอง มีรายได้ 
งบประมาณ และบุคลากรของตนเอง  
 ด าเนินกิจกรรมสาธารณะตามที่กฎหมายบัญญัติเพื่อประโยชน์ของรัฐและของประชาชน 
ในท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  
 



ท าไมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องขับเคลื่อนธรรมาภบิาล? 

 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทต่างๆ ยังได้บัญญัติถึงอ านาจหน้าที่ว่า 
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

 หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวทางอย่างน้อย 2 หมวด ได้แก่ หมวด 5 การลดขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน และหมวด 7 การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยก ากับดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 



“ธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 
โดย คณะท างานศึกษาแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงาน ป.ป.ช. 



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรใช้อ านาจหรือบริหารงาน
ตามกฎหมาย และระเบียบ รวมถึงข้อบังคับต่างๆ ที่มีอยู่ 
โดยเคร่งครัดและไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งการจัดท าบริการ
สาธารณะต้องด าเนินการอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้จะต้องค านึงถึง 
2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่  

1) นิติธรรม (Rule of Law) 
2) ความเสมอภาค (Equity) 

1. หลักนิติธรรม  

Rule of Law 



1 



องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น บริหารงาน 
โดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบ 
ข้อบั งคับ ในการปฏิบั ติ ง านอย่ า ง เคร่ งครั ด 
ด้วยความชอบธรรม ค านึ งถึ งสิทธิ เสรีภาพ 
ของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.1 นิติธรรม (Rule of Law) 



1.1 นิติธรรม 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 

Do’s Don’ts 

          ผู้ บ ริ ห า รและบุ ค ลากรของ  อปท .  
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ล ะ บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย 
ในการบริหารงานบุคคล การจัดท าแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น  ก า รต ร าข้ อบัญ ญั ติ / เ ทศ บัญญั ติ 
กา รบ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น  ก า ร ค ลั ง  ก า รพั ส ดุ  
และการจัดบริการสาธารณะ ฯลฯ ให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับ อปท. 

          อปท. ด าเนินงานโดยไม่ค าถึงกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ เห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง 
และพวกพ้อง มีการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ 
ข อ ง ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า  ห รื อ ใ ช้ ดุ ล พิ นิ จ
นอก เหนื อจากที่ กฎหมายก าหนดในการ
บริหารงานและจัดบริการสาธารณะ เช่น อนุญาต
ก่อสร้าง โดยไม่เป็นไปตามกฎหมายควบคุม
อาคาร หรือเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อไม่ต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 



ตราเทศบัญญัติเพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อสุขภาพของประชาชน 

CASE STUDY เกิดอุบัติเหตุจากการขนย้ายยาฆ่าหญ้าของผู้ประกอบกิจการค้าปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช 
รายหนึ่งในชุมชน จนท าให้มีข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายที่ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ 
เทศบาลต าบลกุดดินจี่ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู จึงได้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 โดยก าหนดให้สถานประกอบการต้องวางผลิตภัณฑ์ 
ท่ีจ าหน่ายเพียงเล็กน้อยเพ่ือเป็นตัวอย่างสินค้า ส่วนโกดังที่ เก็บสินค้าต้องตั้งห่างจากชุมชน 
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร 

ผู้ประกอบรายนั้น จึงขอให้ศาลปกครองให้เพิกถอนเทศบัญญัติดังกล่าว อ้างว่าขาดเหตุผล 
และหลักการที่ถูกต้อง สร้างภาระแก่ตนและผู้ประกอบการรายอื่นเกินความจ าเป็น เมื่อเปรียบเทียบ
กับข้อก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ให้ตั้งโรงงานห่างจากชุมชนได้เพียง 50 - 100 เมตร 

ศาลปกครองสูงสุดวินจิฉยัว่า การเก็บสินค้าทีเ่ป็นสารเคมอีันตรายจ านวนมาก อาจเกิดอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยประชาชนได้ แม้สถานประกอบการจ าหน่ายปุ๋ยไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน เทศบาลฯ  
จึงมีดุลพินิจก าหนดระยะให้ห่างจากชุมชนได้ตามกฎหมาย 

กรณีศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า  อปท. มีธรรมาภิบาลตามหลักนิติธรรม ด าเนินการ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย 
ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย 



CASE STUDY 

 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร มีค าสั่งให้
เจ้าของอาคารที่ดัดแปลงต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ระงับการดัดแปลงต่อเติม ห้ามใช้หรือเข้าไปในอาคาร และให้ขอรับ
ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารให้ถูกต้อง แม้ว่าการต่อเติมจะล่วงเลยมาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว 
 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกค าสั่งห้ามเจ้าของอาคารหรือบุคคลใดใช้
หรือเข้าไปในบริเวณอาคารที่มีการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
มีค าสั่งใหด้ัดแปลงอาคารให้ถูกต้องโดยรื้ออาคารที่ผิดกฎหมายออกและให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารให้ถูกต้อง 
เป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชน จึงเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 กรณีศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลตามหลักนิติธรรม 
ปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและความปลอดภัยของประชาชน 

เจ้าพนักงานท้องถิน่มีค าสั่งห้ามใช้อาคารที่ดัดแปลง 



CASE STUDY นายกเทศมนตรีมีอ านาจและหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้ เป็นไป
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย ตลอดจนสั่งอนุมัติและอนุญาตเกี่ยวกับ
งานราชการของเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ท้ังมีหน้าท่ีบริหารงานในการจัดซื้อ จัดการ
เก็บรักษา ดูแลและจ าหน่ายพัสดุของส านักงานเทศบาล  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แต่นายกเทศมนตรีใช้อ านาจ
ในต าแหน่งหน้าท่ีขายศาลาทรงไทยกลางน้ าของเทศบาลให้แก่ผู้อื่นในราคา 15,000 บาท 
โดยพลการ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการจ าหน่ายพัสดุ และไม่น าเงินท่ีได้จากการขายศาลา
ทรงไทยกลางน้ าส่งเป็นรายได้ของเทศบาล 

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า นายกเทศมนตรีไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนในการจ าหน่ายพัสดุตาม
ระเบียบกฎหมายโดยไม่น าเงินท่ีได้จากการขายศาลาทรงไทยกลางน้ า จ านวน 15,000 บาท ส่งเป็น
รายได้ของเทศบาล จึงพิพากษาให้ลงโทษฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมาย
อาญา ให้จ าคุก 5 ปี และปรับ 20,000 บาท ให้การรับสารภาพคงจ าคุก 2 ปี 6 เดือน และปรับ 
10,000 บาท โทษจ าคุกให้รอการลงโทษไว้ก าหนด 2 ปี 

กรณีศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง การบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ค านึงถึงหลัก 
นิติธรรมด าเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่ก าหนดไว้ 

ไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะ
และบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเท่าเทียม
ไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกเพศ ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา ศาสนาตลอดจนสภาพและสถานะของบุคคล 
ทั้งทางร่างกาย เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งค านึงถึง
โอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างทั่ วถึง  
และเป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่น 

1.2 ความเสมอภาค (Equity) 



1. อปท. จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ  และจัดบริการสาธารณะท่ี เหมาะสม  
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นทุกกลุ่มอย่าง
เสมอภาค เท่าเทียมกัน           

1. ผู้บริหารและบุคลากรของ อปท. มีการเลือก
ปฏิบัติในการบริหารงาน เช่น การประชุมประชาคม
ท้องถิ่น เลือกเชิญเฉพาะพวกพ้อง เครือญาติ เพื่อรับฟัง
และร่วมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้โครงการ/
กิจกรรมท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ มีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง  

2. อปท .  จั ดบริ ก ารสาธารณะ โดยอ้ า งอิ ง
ฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลประชากร อาชีพ อายุ รายได้ 
ฯลฯ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ รองรับการจัดบริการ
สาธารณะอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม 

2.  อปท. ละเลยการจัดท าหรือปรับปรุงฐานข้อมูล
ท่ี เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติหน้ า ท่ี ให้มีความถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน เช่น ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก
และเยาวชน อันจะส่งผลให้การจัดบริการสาธารณะ 
แก่ประชาชนเกิดความเหลื่อมล้ า ไม่ครบถ้วนและทั่วถึง 

Do’s Don’ts 

1.2 ความเสมอภาค 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 



Do’s Don’ts 

3. อปท. มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการ 
เพื่อให้เกิดมาตรฐานการให้บริการที่เท่าเทียมกัน 
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุเพราะเพศ เชื้อ
ชาติ ศาสนา สภาพ และสถานะทางร่างกาย 
เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ทั้งนี้อาจมีการน าแนวคิด 
วิธีการในการบริหารจัดการที่ดี และเทคโนโลยี
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น เช่น 
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน การ
จัดระบบคิว การจัดท าระบบแผนที่ภาษี           

3. อปท .  ละเลยการก าหนดมาตรการ 
แนวทางปฏิบัติ หรือการจัดท าคู๋มือการใช้อ านาจ
ตามกฎหมายอย่างเหมาะสม ท าให้การบังคับใช้
กฎหมายและการจัดบริการสาธารณะเกิดความ
เหลื่อมล้ าขึ้นอยู่ กับ/อยู่ภายใต้ดุลพินิจของ
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ท าให้ประชาชนไม่อาจ
เข้าถึงบริการได้อย่างเสมอภาคและรวดเร็ว เช่น 
ไม่ มี ก า รปรั บปรุ ง ข้ อ บัญญั ติ / เ ทศ บัญญั ติ 
ป ร ะ ก า ศ ที่ ล้ า ส มั ย  ไ ม่ ป รั บ ล ด ขั้ น ต อ น 
กระบวนการและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  

1.2 ความเสมอภาค 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ 



CASE STUDY 
ปัญหาคนไร้สัญชาติ ไร้สถานะทางทะเบียนในพื้นท่ี ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวเป็นผู้ด้อยโอกาส 

มักถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่น สุ่มเสี่ยงถูกล่อลวงโดยขบวนการค้ามนุษย์ เทศบาลนครอุดรธานี
จึงเข้าไปแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือกลุ่มคนดังกล่าว ให้มีโอกาสเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างท่ัวถึง
และเท่าเทียม โดยการจัดท าแผนให้การช่วยเหลือมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลฯ และประธานชุมชนท่ีได้รับ
แต่งตั้งเป็นอาสาสมัครทางทะเบียนและบัตร เพื่อส ารวจ ตรวจสอบสภาพปัญหาและการด ารงชีวิตของผู้ด้อยโอกาส รวมท้ัง ประสานงาน 
กับฝ่ายสอบสวนและส่งเสริมการทะเบียนและบัตร กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ผู้ตกหล่นทางทะเบียนท่ียังไม่มีเลขประจ าตัวประชาชนให้ได้รับการก าหนดสถานะตามกฎหมายและได้รับสิทธิ ต่างๆ จากภาครัฐ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยค านึงถึงความสมดุลของสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวสามารถ ช่วยเหลือ 
กลุ่มผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลได้ถึง 1,255 คน 

กรณีศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลตามหลักความเสมอภาค โดยค านึงถึงการแก้ไข
ปัญหาเพ่ือความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชน 

การแก้ไขปัญหาคนไรส้ัญชาติ ไร้สถานะทางทะเบียน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลจอมจันทร์ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จัดบริการที่เข้าใจและเข้าถึงประชาชนโดยจัดตั้ง 
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย (OTOS) เพื่อให้บริการและช่วยเหลือประชาชนกรณีประสบเหตุสาธารณภัยต่างๆ หรือประสบอุบัติเหตุ 
เจ็บป่วยฉุกเฉิน เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลจากสถานพยาบาลของรัฐมากกว่า 25 กิโลเมตร โดยมีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการช่วยเหลือประชาชนเชิงรุกแบบครบวงจร แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงทุกสภาพพื้นที่ในเขตต าบล 
จอมจันทร์ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS เข้ามาเป็นตัวช่วย 
ในกระบวนการท างานเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลผู้ป่วย โดยแยกเป็นผู้ป่วย ไร้ญาติ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคหัวใจ 
มีการลงพิกัดต าแหน่งพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งใช้โปรแกรมน าทาง GPS เพื่อสามารถเข้าไปให้บริการ
ประชาชนพื้นที่ได้ทั่วถึง รวดเร็วและประหยัดเวลา 

กรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า อปท. มีธรรมาภิบาลตามหลักความเสมอภาค ค านึงถึงการจัดบริการสาธารณะ 
ให้มีความเท่าเทียม โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และความปลอดภัย 
ในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 

โครงการหม่าคืนตัน หม่าวันได้ (กลางคืนทัน กลางวันได้) ทีมกู้ชีพจอมจันทร์ 



CASE STUDY 

ผู้ประกอบการรายที่ 1 ขอใบอนุญาตเพื่อจะฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล ในจ านวนเท่าเดิมที่เคยขออนุญาต 
แต่เทศบาลไม่อนุญาต โดยให้เหตุผลว่าสถานที่ไม่เพียงพอต่อการฆ่าสัตว์จ านวนมาก ซึ่งจะส่งผลต่อสุขลักษณะ 
และอนามัย ต่อมาผู้ประกอบการรายที่ 2 ขอใบอนุญาตฆ่าสุกรในจ านวนสุกรที่มากกว่าผู้ประกอบการรายที่ 1 
แตเ่ทศบาลกลับอนุญาตให้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฆ่าสุกร 

ศาลปกครองวินิจฉัยว่า ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่ เทศบาลจะลดจ านวนการฆ่าสุกรลงและให้ สิทธิเฉพาะแต่
ผู้ประกอบการรายที่  2 โดยอ้างเหตุสุขอนามัยชุมชน จึงเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลที่ เหมือนกันใน สาระส าคัญ 
อย่างเดียวกันให้มีความแตกต่างกัน อันเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาค ดังนั้น การออกค าสั่งดังกล่าวของ เทศบาล 
จึงเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จึงมีค าพิพากษา ให้เพิกถอนค าสั่งของเทศบาลที่ไม่อนุญาตให้ ผู้ประกอบการ 
รายที่ 1 ฆ่าสุกร พร้อมทั้งให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายด้วย 

กรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ค านึงถึงหลักความเสมอภาค ใช้ดุลพินิจต่อบุคคลใด
บุคคลหน่ึงเป็นการเฉพาะ ไม่เท่าเทียมกัน 

ใบอนุญาตฆ่าสุกร 2 มาตรฐาน 



เทศบาลประกาศระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดกระทงใหญ่ในงานประเพณีประจ าปี โดยก าหนดให้ 
ผู้นั่งประกอบกระทงตามเนื้อเรื่องท่ีน าเสนอ ต้องเป็นเฉพาะสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษเท่านั้น หากหน่วยงานใด
จัดให้บุคคลท่ีเรียกว่า “กระเทยหรือเกย์” เป็นผู้นั่งประกวดกระทงจะถูกตัดคะแนนในข้อดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี 
เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุความแตกต่างด้านเพศ จึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้
เพิกถอนประกาศดังกล่าว 

ศาลปกครองวินิจฉัยว่า มาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติว่า  
“การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
จะกระท ามิได้”การกีดกันกลุ่มบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งไม่ให้เข้ามีส่วนร่วมด้วยเหตุสภาพทางกายหรือ
สภาพจิตใจเป็นกระเทยหรือเกย์ ย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลและจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการ 
เข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์/ฟื้นฟูจารีตประเพณีของชุมชนท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยชัดแจ้ง ประกาศเทศบาล
ดังกล่าว เฉพาะส่วนข้อความท่ีระบุ “เฉพาะสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษ” จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

กรณนีี้สะท้อนให้เห็นถึง การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ค านึงถึงหลักความเสมอภาคและเลือกปฏิบัติต่อบุคคล 

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเพศ CASE STUDY 



บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพึงมี
จิตส านึกความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่น 
ในศีลธรรม คุณธรรม ต้องยึดมั่นในประมวลจริยธรรม 
ของท้องถิ่น รวมถึงมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
โดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักส าคัญ ทั้งนี้ 
จะต้องค านึงถึง 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่  

2.1) การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม มาตรฐาน 
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  

2.2) การปฏิบัติตามหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest) 

2. หลักคุณธรรม  

Morality 



2 



บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน 
ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยมีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อประชาชนโดยยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
อย่างเคร่งครัดรวมทั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
ควรก ากับ กระตุ้นกวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรนั้น
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนั้น 

2.1 ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 



Do’s Don’ts 

1 .  ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ป ฏิ บั ติ ต น เ ป็ น
แบบอย่างที่ดี รักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง 
ก ากับดูแลพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
อยู่ ในกรอบแนวทางที่ สมควรไม่ ละ เมิ ด
มาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มี
กลไก/กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
บุคลากร 

 

1. ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นละเลยไม่ให้ความส าคัญ
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
ประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ ขาดความ
เที่ยงธรรม ไม่ด ารงตนตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม 
ขาดการเสียสละ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ยึ ดถื อประ โยชน์ ตนมากกว่ าประ โยชน์
ประชาชน ประเทศชาติ เช่น ใช้เวลาราชการ
เพื่อประกอบกิจส่วนตัว มาปฏิบัติงานสายกลับ
ก่อนเวลาเป็นประจ า 

2.1 ประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 



Do’s Don’ts 
 
2. อปท. มีมาตรการและกลไกในการก ากับ

ดู แลและด า เนิ นการกั บบุ คลากรที่ ป ร ะพฤติ 
ไม่เหมาะสม ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และมาตรฐาน
ทางวิชาชีพ อันท าให้ราชการเกิดความเสียหายด้วย
ความรวดเร็วและจริงจัง เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรม หากพบว่ามีการฝ่าฝืน มีข้อสงสัยหรือ 
ข้อร้องเรียน มีการด าเนินการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง 
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนแต่มิใช่ความผิดทางวินัย 
หรืออาญาต้องแจ้งให้มีการแก้ไข หรือตักเตือน 
หรือมีการน าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ ง 
การเลื่ อนขั้น เ งิน เดื อน การพิจารณาความดี
ความชอบแล้วแตก่รณี 

 

2. อปท. ละเลยการใช้ประมวลจริยธรรม 
จรรยาวิชาชีพเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อก ากับ
ความประพฤติ ปล่อยให้บุคลากรประพฤติขัด
ต่อศีลธรรมอันดี ไม่มีการสอดส่อง แนะน า 
บังคับใช้หรือไต่สวนข้อเท็จจริง 

2.1 ประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 



Do’s Don’ts 

3.  อปท. มีแนวทางการปกป้อง/คุ้มครอง
และให้ความช่วยเหลือดูแลบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพจาก
อิทธิพลของผูม้ีอ านาจ ไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง เช่น  
หากเกิดกรณีผู้บริหารไม่ให้ความคุ้มครองตาม
สมควร สามารถร้องเรียนไปยังคณะกรรมการ
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

3. อปท. ปล่อยปละละเลยให้มีการใช้อ านาจ
โดยมิชอบ มีการข่มขู่ คุกคาม แทรกแซงด้วย
วิธีการใด ๆ ที่ท าให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
โดยไม่ถูกต้องชอบธรรม เช่น ผู้บังคับบัญชา
เมินเฉย เมื่อทราบว่ามีการบังคับ/โน้มน้าว 
ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรื อตรวจการจ้ า งยินยอมตรวจรับ งาน 
โดยไม่ถูกต้อง 

2.1 ประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 



บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดมั่นผลประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง โดยไม่เห็นแก่
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่น าทรัพย์สินของราชการ
ไปเป็นของส่วนตัวหรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง รวมทั้งต้อง
ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่
ของตนและต้องค านึงถึงความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง
และการปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ได ้

2.2 การปฏิบัติตามหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์  
     (Conflict of Interest) 



Do’s Don’ts 

1. อปท .  มีมาตรการ /แนวทาง
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ของบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มี
อ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างในงานนั้น ๆ 
เช่น ก าหนดให้มีการจัดท าแบบรับรองการ
ตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

1. ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญา
หรือกิจการของ อปท. นั้น หรือ อปท. อื่น โดยมี
พฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทน 
หรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน เช่น ในขณะ
ด ารงต าแหน่งท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง / จ้างบุคคล
เข้าท างาน หรือท ากิจการประเภทต่างๆ กับ อปท. 
ที่ตนสังกัด หรือ อปท. อื่น ไม่ว่าโดยตนเองหรือผ่าน
ทางผู้อื่นที่มีความสัมพันธ์ทางการบริหารกิจการ 
หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น เครือญาติ พวกพ้อง 

2.2 การปฏิบัติตามหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 



2. อปท. มีแนวทางปฏิบัติ และแจ้งข้อพึงระวังต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้หรือรับของขวัญ และรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงิน
ได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาลหรือวันส าคัญ การแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ 
การต้อนรับ การแสดงความเสียใจหรือการให้ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม เช่น  

- การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี 
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมูลค่ามากกว่า 
3,000 บาท ต้องรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอ านาจ
แต่งต้ังถอดถอน หรือ  

- เสริมสร้างให้บุคลากรเกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไปในการแสดงความยินดี  
การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติ
ประเพณีนิยมใหเ้จ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออก โดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร 
หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจแทนการให้ของขวัญ 

Do’s 

2.2 การปฏิบัติตามหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ 



2. ผู้บริหาร และบุคลากรของ อปท. เรียกรับเงิน 
หรือยอมรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด 
อันอาจค านวณเป็นเงินได้ โดยมีเจตนาที่จะแลกกับ
การอ านวยความสะดวก/การปฏิบัติงาน/ประโยชน์
อื่นๆ เช่น การเรียกรับส่วนแบ่งจากเงินโบนัส การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง รวมทั้ง
การละเลยต่อการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
การให้หรือรับของขวัญ และการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

Don’ts 

2.2 การปฏิบัติตามหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 



ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ 

3. อปท. จัดท าคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ รวมทั้ง
ก าหนดกลไกในการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของ
การใช้และการยืมทรัพย์สินของราชการ 
อย่างเคร่งครัด วางระบบการจัดท าทะเบียน
การเบิก ใช้ทรัพย์สิน ทะเบียนการยืมทรัพย์สิน
ของราชการอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อ 
การตรวจสอบ 

3. อปท. ขาดการก ากับติดตามตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ และไม่มีการด าเนินการ
ควบคุมทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ และเก็บรักษาพัสดุ
ครุภัณฑ์ ให้ เรียบร้อย ไม่มี การ จัดท ารายงาน      
การตรวจพัสดุประจ าปีโดยเปิดเผย อันส่งผลให้มี
การใช้เวลา ทรัพย์สิน หรืองบประมาณของทาง
ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน ญาติมิตร หรือพวกพ้อง 
เช่น  มีการน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้เป็นรถส่วนตัว 
การน าเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ กลับไปใช้
ส่วนตัว โดยไม่ได้เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ 

Do’s Don’ts 
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อบต. ดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีการบริหารจัดการท้องถิ่นรูปแบบใหม่ 
ด้วยการสร้างคนให้มีคุณภาพมีอัตลักษณ์ของดอนแก้ว โดยอาศัยกลไกหลักสูตรการพัฒนาคน
ในโรงเรียนธรรมาภิบาลในสามหมวดวิชาหลัก คือ หมวดวิชาการ หมวดวิชาชีวิต และหมวด
วิชาชุมชน หล่อหลอมบุคลากรและคนในพื้นท่ีให้มีคุณลักษณะ “ไม่ทุจริต จิตอาสา กล้าน า 
ท าสิ่งใหม่” กล่าวคือ “ไม่ทุจริต” คือ คิดดี คิดชอบ ไม่เรียกรับผลประโยชน์ ซื่อตรง โปร่งใส 
“จิตอาสา” คือ เสียสละ อาสาท างานท่ีนอกเหนือจากงานประจ าเพื่องานส่วนรวม “กล้าน า” 
คือกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าตัดสินใจ กล้าลงมือท า กล้ารับผิดชอบ“ท าสิ่งใหม่” คือ 
คิดสร้างสรรค์ สร้างการเปลี่ยนแปลงงานข้อมูล บริหารแผนงาน งบประมาณ นอกจากนี้ ยังมี
การสร้างระบบบริการสาธารณะใหม่ท่ีมีความเป็นมืออาชีพ และสร้างความเป็นหุ้นส่วน 
ในการพัฒนาแก่บุคลากร รวมท้ังมีการสร้างพลวัตรของนวัตกรรมการบริการสาธารณะท่ีทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและครอบคลุมภารกิจท้องถิ่นทุกด้านในลักษณะ “1 กองงาน 1 นวัตกรรม” 

กรณีศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า อปท. ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล
ตามหลักคุณธรรม โดยพัฒนาบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีจิตส านึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

โครงการ Donkaew DNA (คนสายพันธุ์ดอนแก้ว) 

CASE STUDY 

Do’s 
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เจ้าของที่ดินรายหนึ่ง จะขายที่ดินให้แก่ลูกเขยของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในราคา 220,000 บาท  
ลูกเขยของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้ปลอมลายมือชื่อของเจ้าของที่ดินรายนั้นในใบเสนอราคาขาย ที่ดิน 
เป็นเงิน 594,000 บาท เพื่อน าไปยื่นต่อองค์การบริหารส่วนต าบล จากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ใช้อ านาจ
อนุมัติจัดซื้อที่ดินดังกล่าวในราคาสูงกว่าที่เจ้าของที่ดินรายนั้นต้องการจะขาย และน าเงินส่วนต่างไปเป็น ประโยชน์ 
แกลู่กเขยของตน 
        ศาลฎีกาพิพากษาว่า การกระท าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ลูกเขยของ ตน 
และแสวงประโยชน์โดยมิชอบ ท าให้ราชการได้รับความเสียหายต้องซื้อที่ดินในราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น จึงมีความผิด
ฐานเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทรัพย์ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
ลงโทษจ าคุก 3 ปี 9 เดือน 
       กรณีศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง การบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ยึดหลักคุณธรรม ขาดจิตส านึก
ของการมีคุณธรรม ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง 

อนุมัติจัดซื้อที่ดินราคาสูงกว่าราคาที่ขายจริง เพื่อประโยชน์พวกพ้อง CASE STUDY 



นายกเทศมนตรีได้อนุมัติจัดจ้างโดยวิธีพิเศษให้พรรคพวกของตนไปด าเนินการ
ก าจัดขยะในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล ด้วยการท าสัญญาจ้างบุคคลหนึ่งที่รู้จัก
กันเพื่อเป็นผู้รับจ้างก าจัดขยะในราคาจ้างเหมาเป็นเงิน 120,000 บาท ทั้งที่บุคคลนั้น 
เป็นช่างตัดผมไม่มีที่ดินส าหรับใช้เป็นที่ทิ้งขยะ และไม่มีเครื่องมือในการก าจัดขยะเลย 
โดยนายกเทศมนตรีได้สั่งการให้พนักงานและรถของเทศบาลไปขุดตักดินและน าขยะไป
ฝังกลบในที่ดินของบิดาของตนแล้วเบิกจ่ายค่าจ้างก าจัดขยะมาเป็นประโยชน์ของ
นายกเทศมนตรีเสียเอง ศาลฎีกาพิพากษาว่า นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ลงโทษจ าคุก 6 ปี 

กรณีศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง การบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ยึด
หลักคุณธรรม ด าเนินการจัดจ้างให้แก่พวกพ้องเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง 

อนุมัติจัดจ้างให้พวกพ้องเป็นคู่สัญญากับเทศบาลเพื่อประโยชน์ของตน 

CASE STUDY 



บุคลากรของ อปท. ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมถึงการมี
วัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กรที่ให้ความส าคัญ กับการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารและสื่อสารกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน และจัดให้มีการวางระบบเพื่อให้ประชาชน 
และภาคส่วนอื่นๆ ในสังคมสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ อปท. 
ได้โดยง่าย การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ อปท. พึงมีความชัดเจน เป็นระบบ 
เป็นที่เข้าใจ รับรู้ และคาดการณ์ได้ของสังคม ซึ่งต้องค านึงถึงความโปร่งใส 
3 ด้าน ได้แก่  

3.1) ด้านการบริหารการเงิน การคลัง และการพัสด ุ
3.2) ด้านการบริหารงานบุคคล 
3.3) ด้านการจัดบริการสาธารณะ/การบริการประชาชน 

3. หลักความโปร่งใส  

Transparency 
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ในการจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การจัดหา
รายได้ การรับเงิน การใช้จ่ายเงิน ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของ อปท. ต้องด าเนินการตามกฎหมาย
ตรงไปตรงมา มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยต้อง 
ให้ ความส าคัญกับการ เปิด เผยข้ อมู ลข่ า วสาร ขั้ นตอน 
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการคลังของ อปท.
ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก 
และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของ อปท. 

3.1 การบริหารการเงิน การคลัง และการพัสดุ 



Do’s Don’ts 

1. อปท. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลงั 
และการพัสดุ ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์
และช่องทางต่างๆ ตามบริบทของพื้นที่  เช่น 
แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจ าปี  รายงาน 
การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ต า ม ว ง ร อ บ ที่ ก ฎ ห ม า ย / ร ะ เ บี ย บ ก า ห น ด  
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  และรายงาน
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี 

1. อปท. จงใจปกปิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์
แ ล ะ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ป ร ะ ช า ช น  ห รื อ  
มีการเปิดเผยแต่ ไม่ค านึงถึงว่าประชาชน 
จะสามารถเข้าถึงหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้น 
ได้หรือไม่ เช่น มีการปิดประกาศไว้ในตู้ที่มี
กระจกล็อคกุญแจ ท าให้ประชาชนหรือบุคคล
ทั่วไปไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดของเอกสาร 
หรือมีการเปิดเผยข้อมูลเมื่อพ้นระยะเวลา 
ทีก่ าหนดไว ้

3.1 ด้านการบริหารการเงิน การคลัง และการพัสดุ 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 



Do’s Don’ts 

2. อปท. มีการจัดการประชุมที่เปิดเผย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการประชุมเพื่อจัดท า
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ เพ่ือให้
ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่ ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม 
การด าเนินงานได้ เช่น จัดให้มีการถ่ายทอดสด
การประชุมสภาท้องถิ่น ในเรื่องงบประมาณ 
ห รื อ เ รื่ อ ง ที่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ป ร ะ ช า ช น 
ในพื้นที่ ผ่านหอกระจายข่าวเสียงตามสาย/ 
วิทยุชุมชน/เว็บไซต/์สื่อสังคมออนไลน์ 

2. อปท. ไม่มีการแจ้งให้ประชาชนทราบถึง
วิธีการใช้สิทธิการเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
ท้องถิ่น ไม่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวกับการประชุมและผลการด าเนินงาน  
ของสภาท้องถิ่น  รวมถึงมีการแก้ ไขหรือ 
เขียนรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นอันเป็น
เท็จโดยไม่มีการประชุมจริง 

3.1 ด้านการบริหารการเงิน การคลัง และการพัสดุ 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ระบบการสรรหา 
คัดเลือก แต่งตั้ง เลื่อนระดับ และการให้คุณให้โทษแก่
บุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลเป็นการทั่วไป 
เพื่อให้ประชาชนหรือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวก 

 

3.2 การบริหารงานบุคคล 



Do’s Don’ts 

อปท. มีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ได้
มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ครอบคลุม
ทุกประเด็น เช่น การสรรหา ย้าย /โอน  
เลื่อนขั้น/ระดับ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ทุนการศึกษา 

อ ป ท .  ไ ม่ ป ร ะ ก า ศ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ 
การเลื่ อนขั้ น / เลื่ อนต าแหน่ ง /ค่ าจ้ าง
ล่วงหน้า ไม่แจ้งผลการประเมินประเภท
ต่ า ง ๆ  ใ ห้ ผู้ ถู ก ป ร ะ เ มิ น / ผู้ เ ข้ า รั บ 
การคัดเลือกทราบ และไม่เปิดเผยต าแหน่ง
และจ านวนอัตราว่างเพื่อให้เกิดการย้าย/
โอนที่ โปร่งใส หรือหากมีการเปิดเผย 
ก็จะประกาศให้ทราบในวงจ ากัดเท่าน้ัน 

3.2 ด้านการบริหารงานบุคคล 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 



องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ต้ อ ง จั ด ให้

ประชาชนสามารถเข้าถึ งบริการสาธารณะ 

หรือบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเปิดเผยทุกขั้นตอน 

3.3 การจัดบริการสาธารณะ/การบริการประชาชน 



Do’s Don’ts 

อปท. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดท าบริการ
สาธารณะหรือการให้บริการต่าง ๆ รวมทั้ง
ประกาศเผยแพร่ขั้ นตอน /กระบวนการ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จให้ได้รับทราบ รายงาน
ความคืบหน้าและผลการด าเนินงานเป็นระยะ 
ผ่านสื่อเครื่องมือประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที ่

อปท. ขาดการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท าบริการสาธารณะ
และชี้แจงสิทธิของประชาชนในการใช้บริการ
ต่างๆ ให้ได้รับทราบ หรือประชาสัมพันธ์ 
แต่ไม่ค านึงถึงความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล 
เช่น ไม่มีการชี้แจงสิทธิ  ขั้นตอน เอกสาร 
แ ผ น ผั ง แ ส ด ง ขั้ น ต อ น แ ล ะ ร ะ ย ะ เ ว ล า 
ในการให้บริการ การอนุมัติ อนุญาต  

3.3 ด้านการจัดบริการสาธารณะ/การบริการประชาชน 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 



เทศบาลเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ให้ความส าคัญกับการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยท าให้กระบวนการตัดสินใจของ
เทศบาลเป็นไปอย่างเปิดเผย มุ่ งเน้นการสื่อสารข้อมูลนโยบายและการด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ  
โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีช่องทางท่ีในการติดต่อสื่อสารลักษณะออนไลน์เพื่อรับแจ้งข้อมูล และ 
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างทันท่วงทีผ่านเว็บไซต์ อีเมล์ สื่อสังคมออนไลน์ และยังพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ 
ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างทันท่วงที เช่น QR Code น้องพอใจ, line ส่วนงานต่าง ๆ (รับเรื่องร้องเรียน 
ผ่านผู้บริหารเทศบาลโดยตรง) รวมท้ังมีการเผยแพร่ E-book “คู่มือประชาชน” เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
อัตราค่าธรรมเนียม และระยะเวลาของขั้นตอนการด าเนินงานท่ีสามารถดาวน์โหลดได้  

นอกจากนี้ยังได้ด าเนินโครงการ “การบริหารงานบุคคลโปร่งใส มั่นใจระบบคุณธรรม” โดยน าหลักธรรมาภิบาล 
มาประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ 
การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การโอนย้าย เงินเดือนและค่าจ้าง การรักษาวินัย และการพ้นจากราชการ เพื่อให้ได้
ทรัพยากรบุคคล ท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ จัดวางคนท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ ปฏิบัติงาน 
โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้บุคลากรและประชาชนทุกคนได้รับรู้สถานภาพของเทศบาล ภายใต้แนวคิด  
“การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะ และการสร้างความไว้วางใจสาธารณะ จึงต้องมีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสูงสุด” 

กรณีศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภบิาลตามหลกัความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมลู
สาธารณะการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และการบริหารงานบุคคล  ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อออนไลน์หลากหลายรูปแบบ  

โครงการระบบข้อมูลสาธารณะโปร่งใส พร้อมก้าวไปกับเทศบาลเมืองล าพูน 
C
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นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล อนุมัติและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลจ านวน 16 โครงการ 
โดยไม่มีการปิดประกาศเผยแพร่ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการส านักงานเทศบาล และประชาสัมพันธ์การสอบราคาให้ประชาชน
ทั่วไปทราบ ส่งผลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปไม่มีโอกาสเข้าแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  มีเพียงบริษัทรับเหมาของพรรคพวก
นายกเทศมนตรีเพียงรายเดียวเท่านั้นท่ีรู้และยื่นซองเสนอราคา 

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า นายกเทศมนตรีและบริษัทรับเหมา กระท าความผิดร่วมกัน โดยมุ่งประโยชน์แก่ตนเอง 
และพวกพ้องไม่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม ท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและสังคมโดยส่วนรวมจึงเป็นเรื่องร้ายแรง 
จึงพิพากษาว่านายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล บริษัทรับเหมา และผู้แทนบริษัทรับเหมา มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
และกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ลงโทษจ าคุกนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล คนละ 
5 ปี ส่วนบริษัทรับเหมา และผู้แทนบริษัทรับเหมา ลงโทษฐานร่วมกันเป็นผู้สนับสนุน ปรับบริษัทรับเหมา จ านวน 200,000 บาท 
และจ าคุกผู้แทนบริษัทรับเหมา เป็นเวลา 3 ปี 4 เดือน จ าเลยท้ังหมดให้การรับสารภาพ คงจ าคุกนายกเทศมนตรี 
และปลัดเทศบาล คนละ 2 ปี 6 เดือน จ าคุกผู้แทนบริษัทรับเหมา เป็นเวลา 1 ปี 8 เดือน และปรับบริษัทรับเหมา จ านวน 
100,000 บาท 
       กรณีศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้ เห็นถึง การบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ค านึงถึงหลักความโปร่งใส  
ไม่ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ขาดความ โปร่งใส 
เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง 

 ไม่มีการปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาโดยเปิดเผย CASE STUDY 



นายกเทศมนตรีมีค าสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนรองปลัดเทศบาล โดยการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนนั้น  ไม่มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่แจ้งผลการประเมิน
ให้ทราบเป็นรายบุคคล ไม่เปิดโอกาสให้รองปลัดเทศบาลได้เข้าพบในทันทีที่ทราบผลการพิจารณา 
ก่อนมีค าสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน และไม่ได้มีการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบผล
การปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ โดยได้มีการน าผลการปฏิบัติงานที่ผ่านพ้นไป 
ในรอบก่อนของรองปลัดเทศบาลมาประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบนี้ด้วย  
การด าเนินการดังกล่าวของนายกเทศมนตรีเป็นการด าเนินการท่ีไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรมต่อ 
ผูถู้กประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ศาลปกครองสูงสุดจึงมีค าพิพากษา ให้เพิกถอนค าสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของรองปลัดเทศบาลให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันออกค าสั่ง โดยให้นายกเทศมนตรี
ด าเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและมีค าสั่งใหม่โดยไม่ให้น าเหตุผลในการประเมินครั้งท่ีผ่านพ้นไป
ในรอบก่อนมาใช้ประกอบการพิจารณาและให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีมี 
ค าพิพากษา 

  กรณีศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง การบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ค านึงถึงหลัก
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล โดยไม่เปิดเผยหลักเกณฑ์และผลการประเมิน รวมทั้ง
ประเมินผลตามอ าเภอใจ ไม่ค านึงถึงข้อเท็จจริง  

ประเมินผลการปฏิบัติงานไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม 
CASE STUDY 



การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงต้องยึดหลักการ
กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยเปิด โอกาส 
ให้ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในท้องถิ่นได้รับรู้ เรียนรู้ และร่วมแสดง
ความคิดเห็น หรือเสนอปัญหา และประเด็นต่างๆ ที่จ าเป็นต้องได้รับ
การแก้ ไขและพัฒนา นอกจากนั้นประชาชนยังต้องมีส่วน ร่วม 
ในการด าเนินการ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึงการแสวงหา
ฉันทามติร่วมกันของประชาชนภายในท้องถิ่น โดยมี 2 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ 4.1) การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ และ  

 4.2) การกระจายอ านาจ 

4. หลักการมีส่วนร่วม  

Participation 



4 



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็นและเสนอปัญหาภายในท้องถิ่น 
ในประเด็นต่างๆ ที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนา เพื่อให้ เกิด 
ฉันทามติร่วมกัน ซึ่งอย่างน้อยควรมีส่วนร่วมใน 3 ด้าน ได้แก่   

4.1.1) การมีส่วนร่วมก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1.2) การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการจัดท าบริการ
สาธารณะ  

4.1.3) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 
 

4.1 การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ       
    (Participation/Consensus Oriented) 

 



1. อปท. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วมประชุม
ประชาคมเพ่ือก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือ
แผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวัน
เวลาและสถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถี
ชุมชน ไม่ชี้น า ครอบคลุมตามสัดส่วนทุกพื้นที่ 

1. อปท. มีการชี้น าหรือจัดตั้งมวลชน 
โดยเลือกปฏิบัติเฉพาะบางกลุ่มบางฝ่าย เพื่อให้
กระบวนการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
โดยละเลยความส าคัญต่อการรับฟังความเห็น
และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง 

4.1.1 การมีส่วนร่วมก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 อปท. พึงจัดให้มีกระบวนการและกลไกให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมก าหนดทิศทาง 

นโยบาย แผนงานของ อปท. โดยประชาชนที่เข้าร่วมมีความหลากหลายกระจายครอบคลุมทุกชุมชน 
เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาและความต้องการผ่านแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนงานอื่นๆ 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 

Do’s Don’ts 



Do’s Don’ts 

2. อปท. น าผล/ข้อเสนอต่าง ๆ 
จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดท าแผนพัฒนา
ท้ อ ง ถิ่ น  ข้ อ บั ญญั ติ / เ ท ศ บัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย 

2.  อปท .  ละเลยไม่ด า เนินการ /ปิดกั้ น 
ภาคประชาชน ในก า รชี้ แ จ งแล ะ รั บ ฟั ง 
ความคิด เห็น  กรณีที่ จะด า เนิน โครงการ 
ที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางในท้องถิ่น  
เช่น การสร้างสถานที่ก าจัดขยะ สร้างถนน 
หรือคันกั้ นน้ า  รวมทั้ ง เพิก เฉยต่อการน า
ข้อเสนอจากการประชุมประชาคมไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยปราศจากการชี้แจง
เหตุผลให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ 

4.1.1 การมีส่วนร่วมก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 



1. อปท. ส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มี
คุณวุฒิ/วัยวุฒิเหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ านวนสัดส่วนที่มี
ผลต่อการตัดสินใจในการบริหารโครงการ /
กิจกรรมต่าง ๆ 

1. อปท. แต่งตั้งผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือพวก
พ้องเข้าเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานที่ส าคัญ 
โ ด ย ไ ม่ เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น  ผู้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถตามความเหมาะสมเข้าร่วม เช่น 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจ
การ จ้า ง  คณะกรรมการ จัดซื้ อ จั ด จ้ า ง โดยวิ ธี
อิเล็กทรอนิกส์  

4.1.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการจัดท าบริการสาธารณะ  
 อปท. พึงส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  
โดยสามารถให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะน า ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติงาน 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ 

Do’s Don’ts 



Do’s Don’ts 

2.  อปท. มีการน าความคิดเห็น/
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร แ ล ะ
ประชาชนไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานและการ
ให้บริการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

2. ผู้บริหารของ อปท. เพิกเฉยต่อ 
การรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ในการบริหารงานที่ ได้รับการสะท้อน 
จากบุคลากรหรือประชาชน หรือรับฟังแต่
พวกพ้องบุคคลใกล้ชิด เช่น ไม่จัดให้มี
แบบสอบถามหรือช่องทางในการแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความพึง
พอใจต่อการบริหารหรือบริการสาธารณะที่
เหมาะสม 

4.1.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการจัดท าบริการสาธารณะ  

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 



1.  อปท. มีการก าหนดกลไกให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเบิกจ่าย
งบประมาณในลักษณะการสอบยัน 
ความถูกต้อง (Cross Check) 

1. อปท. ขาดระบบการสอบทาน / ตรวจสอบ
ที่ เ ข้ ม ง ว ด ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ  
ขาดการวางระบบการตรวจสอบภายในที่ดี  
อันอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดหรือการทุจริต เช่น  
การเบิกจ่ายเท็จ ปลอมแปลงแก้ไขเอกสาร 
การเบิกจ่าย 

4.1.3 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่อง 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ 

Do’s Don’ts 



Do’s Don’ts 

2.  อปท. ก าหนดให้มี /ปรับปรุงประกาศ
สภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา
ของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ เพื่อส่งเสริม/
อ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถ 
เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเวลาและก าหนด 
การประชุมสภาท้องถิ่น 

2.  อปท. ปิดกั้นการตรวจสอบติดตาม
ขอ งป ร ะช าชน ในก า ร เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล 
การประชุมสภาท้องถิ่น เช่น ไม่ให้เข้าร่วม
รับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น หรือมิได้ 
มีการเผยแพร่รายงานการประชุมของสภา
ท้องถิ่นผ่านช่องทางที่เหมาะสม หรือมิได้
จัดท าระเบียบหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้
ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
ท้องถิ่น  

4.1.3 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 



การปฏิบัติราชการควรมีการมอบอ านาจและกระจาย
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง 
มีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ 
ในสังคม โดยพิจารณา 2 ประเด็น ได้แก่  

4.2.1) การกระจายอ านาจในการตัดสินใจ  
4.2.2) การกระจายอ านาจไปสู่ภาคส่วนอื่น 

4.2 การกระจายอ านาจ (Decentralization) 



ผู้บังคับบัญชาของ อปท. ส่งเสริมให้มีการมอบอ านาจเพื่อกระจายอ านาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบ
ที่เหมาะสม ซึ่งไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใช้อ านาจ และไม่ต้องผ่านการพิจารณาของผู้ด ารง
ต าแหน่งต่าง ๆ มากเกินความจ าเป็น ดังนี ้

1. เพิ่มการมอบอ านาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัตอินุญาต 
2. จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนในกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได ้
3. กรณกีารลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดท าบัญชีสรุปการมอบอ านาจแนบท้ายค าสั่ง 
4. กรณีอ านาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอ านาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอ านาจ 
     ใหผู้้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

4.2.1 การกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 
ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอ านาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ

และการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่าย
บทบาทและภารกิจให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ 

 Do’s 



Don’ts 

ผู้บังคับบัญชาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบอ านาจไว้ที่ ตนเอง 
เพียงผู้ เดียว ละเลยการมอบอ านาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
ให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา สามารถใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอนุมัติ  อนุญาต 
และการจัดบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
ในการรับบริการ เช่น ไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ / ปรับปรุงแนวทางการมอบ
อ านาจให้มีความเหมาะสม รวมทั้งไม่มีการสอบทาน / ตรวจสอบติดตาม 
การใช้อ านาจภายหลังการมอบอ านาจ 

4.2.1 การกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 



1.  อปท .  ส่งเสริม/สนับสนุน/เปิดโอกาส 
ให้ประชาชน ตัวแทนจากภาคธุรกิจ เอกชน 
และภาคประชาสั งคมในท้องถิ่น  เข้ า ร่วม 
ในการด า เนิ น งานในกิ จกรรม สาธารณะ 
และบริการสาธารณะผ่านการเป็นคณะกรรมการ 
คณะท างาน และอาสาสมัครประเภทต่าง ๆ  

1. อปท. คัดเลือก/แต่งตั้งบุคคล 
ที่ไม่เหมาะสมทางสังคมหรือมีคุณวุฒิ 
วัยวุฒิ ไม่เหมาะสมกับภารกิจหรือเลือก
เฉพาะพวกพ้องของตนเอง 

4.2.2 การกระจายอ านาจไปสู่ภาคส่วนอื่น 
การกระจายอ านาจในการตัดสินใจให้หน่วยงาน หรือภาคส่วนอื่นๆ หรือประชาชนในพื้นที่

เพื่อจัดการหรือจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกระจายบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี ที่เหมาะสม 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ 

Do’s Don’ts 



Do’s Don’ts 

2. อปท. สนับสนุน/อุดหนุนเงินงบประมาณ
ที่ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน/กลุ่มองค์กร/ภาครัฐ/ 
ภาคประชาชนตามระเบียบเพื่อตอบสนองต่อ
ปัญหาและความต้องการอย่างทั่ วถึ ง  ทั้ งนี ้
ต้องค านึงถึงว่าโครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้อง
เป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน/
กลุ่ม/องค์กรที่ขอรับเงินอุดหนุนและหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย รวมทั้งพิจารณา
ถึงฐานะทางการเงินการคลัง ศักยภาพ และ
ประโยชน์ท่ีประชาชนในเขตพื้นที่จะได้รับ  

2. อปท. ขาดการติดตาม  และประเมินผลการ
ด า เนินงานว่ าหน่วยงานองค์กรหรือกลุ่ มที่ เป็น 
ผู้ขอรับเงินอุดหนุนได้น าเงินที่ ได้รับไปด าเนินการ 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ หรือการตั้ง
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโดยไม่ค าถึง
ฐานะทางการการเงินและการคลังที่มี อยู่ เป็นการ
ด า เนินการ เพื่ อหวั งคะแนนนิยมทางการ เมื อ ง 
เพียงอย่างเดียว เช่น การตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่ม องค์กร เฉพาะที่ เป็น 
พวกพ้องของตน หรือกลุ่ม องค์กรที่มิได้ด าเนินการเพ่ือ
ประโยชน์โดยรวมของสมาชิกหรือประชาชนในท้องถิ่น 

4.2.2 การกระจายอ านาจไปสู่ภาคส่วนอื่น 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 
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ผู้ประกอบการรายหนึ่งจะด าเนินโครงการสร้างโรงงานแปรรูปไม้ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม 
โดยผู้ประกอบการรายนั้นด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกหมู่บ้านในพื้นท่ี ต าบล 
โคกกระเทียม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามระเบียบขั้นตอน ด้วยพื้นท่ีดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบท่ีจะประกาศ 
เป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ท้ังนี้เมื่อได้น าเสนอเรื่องโรงงานแปรรูปเข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกกระเทียม สภาฯ จึงมีมติเอกฉันท์ไม่อนุญาตให้ด าเนินโครงการฯ ในพื้นที่ เนื่องจากการรับฟังความคิดเห็น 
มีสัดส่วนที่น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับจ านวนประชากรท่ีมีอยู่จริง และแบบสอบถามมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด 
มีตัวเลือกให้ตอบเพียง“เห็นด้วยมาก” “ เห็นด้วย” และ “เห็นด้วยน้อย” เ ท่านั้น ไม่มีตัวเลือกค าตอบว่า  
“ไม่เห็นด้วย” อันเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้มิได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ซึ่งต่อมา ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว 
เห็นว่า กรณีดังกล่าวไม่ถือว่ามีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างรอบด้าน ดังนั้น การที่สภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโคกกระเทียมมีมติ ไม่ อนุญาตให้ผู้ประกอบการรายนั้นด าเนินโครงการฯ จึง เป็นการ กระท า 
ที่ชอบด้วยกฎหมาย และการท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกระเทียมมีหนังสือแจ้งมติการไม่อนุญาตดังกล่าวไปยัง
ผู้ประกอบการรายนั้น จึงเป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน 

กรณีศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลตามหลักการมีส่วนร่วม 
 โดยค านึงถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างรอบด้านและครอบคลุมทุกชุมชน   

อบต. ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการสร้างโรงงาน   
เนื่องจากมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจ านวนน้อยเกินไป 

CASE STUDY 
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เทศบาลได้ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุง
ขยายผิวการจราจรเพื่อท าเป็นที่จอดรถ แต่ค าถามในแบบสอบถามมีเพียงค าถามที่เกี่ยวกับปัญหาจราจร
การขยายผิวการจราจร และการเพิ่มพื้นที่จอดรถเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรเท่านั้น โดยไม่ปรากฏข้อมูล
หรือมีค าถามใดที่ระบุถึงการจะขยายผิวการจราจรด้วยการรื้อทางเท้าที่มีอยู่ และตัดหรือย้ายต้นไม้  
ที่ปลูกบนทางเท้าออกทั้งหมดหรือบางส่วน อันเป็นข้อมูลสาระส าคัญของโครงการฯ 

กรณีดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการฯ ศาลปกครองสูงสุด
จึงมีค าพิพากษาให้เทศบาลด าเนินการจัดให้มีทางเท้าตามเดิม รวมทั้งปลูกต้นไม้บนทางเท้าให้เหมาะสม  
กับสภาพการใช้ประโยชน์ โดยให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน 

กรณีศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ไม่สอดคล้อง 
กับหลักการมีส่วนร่วม โดยไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างแท้จริง  
เพียงด าเนินการสอบถามไปตามขั้นตอน และไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญในการด าเนินการ  
ต่อประชาชน 

เทศบาลด าเนินการรื้อทางเท้าและตัดต้นไม้ที่ปลูกบนทางเทา้ออก  
โดยสอบถามความคิดเห็นของประชาชนไม่ครบถ้วน 

CASE STUDY 



สมาชิกสภาเทศบาลรายหนึ่งได้ท าหนังสือร้องเรียนต่อนายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดให้ตรวจสอบ 
การปฏิบัติหน้าที่ของสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และน าเรื่องที่ร้องเรียนไปพูดจาตามสถานที่ต่าง ๆ 
รวมทั้งได้ท าหนังสือแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยสภาเทศบาลเห็นว่าการด าเนินการของสมาชิกสภาเทศบาล
ดังกล่าวเป็นความประพฤติท่ีจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกระท าการอันเสื่อมเสียประโยชน์หรือก่อความไม่สงบ
เรียบร้อยแก่เทศบาลจึงมีมติถอดถอนจากสมาชิกภาพ 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยแล้วว่า สมาชิกสภารายดังกล่าวได้การกระท าตามสิทธิในความเป็นสมาชิกสภา
เทศบาลตามกฎหมายและฐานะประชาชนในท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสิทธิที่รับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ซึ่งไม่ถือว่าการกระท าดังกล่าวเป็นความประพฤติท่ีจะน ามาซึ่งความเส่ือมเสีย หรือกระท าการอันเสื่อมเสียประโยชน์
ของสภาเทศบาลหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาล จึงมีค าพิพากษาเพิกถอนมติถอดถอนสมาชิกสภา
เทศบาลให้พ้นจากสมาชิกภาพ 

กรณีศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการ 
มีส่วนร่วม โดยไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สภาเทศบาลต้องส่งเสริมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล 
CASE STUDY 



การปฏิบัติงานของ อปท. ต้องมุ่งให้การท างานมีคุณภาพ สร้างความ
เชื่อมั่นไว้วางใจ และตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน ตลอดจน
ผู้มีส่วนได้เสียภายในท้องถิ่น หากการท าหน้าที่นั้นเกิดปัญหาหรือ
ข้อขัดข้อง  อปท. ต้องสามารถตอบค าถามและอธิบายให้ทราบถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเหล่านั้น รวมทั้ง อปท. ยังต้อง 
มีการจัดท าระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ตลอดจนระบบการบรรเทาปัญหาและผลกระทบที่ อาจ เกิดขึ้ น 
โดยค านึงถึง 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่   

 5.1) ความรับผิดชอบ   
 5.2) การตอบสนอง 

5. หลักความรับผิดชอบ 

Accountability 
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อปท. สามารถตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้ง
ต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชน
ตรวจสอบและก าหนดให้มีการจัดเตรียมระบบการแก้ ไข 
หรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่ อาจจะเกิดขึ้น 
จากการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. ทั้งนี้อย่างน้อย 
ให้พิจารณาความรับผิดชอบให้ครอบคลุมใน 3 ประเด็น ได้แก่  

5.1.1) การประเมินผลการปฏิบัติงานและการรายงาน  
5.1.2) ระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบภายในและการบริหาร   

             ความเสี่ยง 
5.1.3) การจัดการเร่ืองร้องเรียนและบรรเทาผลกระทบ 
 
     

5.1 ความรับผิดชอบ 



1. อปท. จัดให้มีกลไกและกระบวนการประเมินผลการบริหารและปฏิบัติ
ราชการเพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผน
บริหารงาน อปท. โดยพิจารณาประเมินในมิติต่าง ๆ เช่น 

1) ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ        
2) คุณภาพของบริการ 
3) ความคุ้มค่าของภารกิจ 
4) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ 

5.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการรายงาน 
 อปท. พึงส่งเสริมและก าหนดให้มีเครื่องมือที่ช่วยชี้วัดความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน

และองค์กร ให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยระบบการประเมินผลนั้น ควรต้องสะท้อนให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของตน และตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนได้ 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ 

Do’s 



Don’ts 

1.  อปท. ขาดกระบวนการสร้างแรงจูงใจและความตระหนักที่เป็นรูปธรรม เช่น  
• การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี 
• การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถ 
• การมีระบบประเมินที่ดี  
• การยกย่องหรือมอบรางวัลให้กับผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  

รวมถึง การไม่ก าหนด/ปรับปรุงตัวชี้วัด และเป้าหมายในการปฏิบัติงาน รวมถึงละเลยใน
การติดตามและประเมินผลด้านต่าง ๆ 

5.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการรายงาน 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 



Do’s Don’ts 

2.  อ ป ท .  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น บุ ค ค ล 
โดยค านึ ง ถึ ง ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในต าแหน่งที่ปฏิบัติ 
และประโยชน์ที่ หน่วยงาน ได้ รับจาก 
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ผู้ นั้ น  ต าม ป ร ะ ก าศ หลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร
บริหารงานบุคคลที่ กจ. กท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนด 

2.  อปท. ก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการ
ต่าง ๆ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ภ า ร กิ จ อ า น า จ ห น้ า ที่ 
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน และปริมาณงาน 
ขาดการเชื่ อมโยงผลการปฏิบัติ งานตาม
ต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบกับแรงจูงใจ
หรือการให้คุณให้โทษ เช่น การประเมินผล
บุคคลไม่มีการพิจารณาตามภาระงานหรือ
ผลงาน แต่ประเมินตามความพอใจเนื่องจาก
เป็นบุคคลใกล้ชิด หรือพรรคพวก 

5.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการรายงาน 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 



1. อปท. ส่งเสริมให้มีการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
การบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลังผ่านรูปแบบคณะกรรมการ
เพื่อท าหน้าที่เกี่ยวกับประเมินผลและจัดท า
รายงานประเมินผลส่งให้ผู้ก ากับดูแล  

1. อปท . ละเลยต่อการจัดระบบ 
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง และไม่มีการน า 
ผลจากการวิเคราะห์/ประเมินผลความเสี่ยง
ไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานอย่าง
เป็นรูปธรรม 

5.1.2 ระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
อปท. ต้องมีกระบวนการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

ที่มีมาตรฐาน เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
และบรรลุผลส าเร็จตามภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ และได้รับความ เชื่อมั่น 
และความไว้วางใจจากประชาชน 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ 

Do’s Don’ts 



2. อปท. จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้สามารถด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ และเพิ่ม ศักยภาพ 
และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินการ ดังนี้  

1) จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง 

ทั้งน้ี ควรวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงภายใต้สภาพพื้นท่ี บริบท/เงื่อนไข
ตามความเส่ียงด้านต่าง ๆ ของตนเอง 

5.1.2 ระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 

Do’s 



5.1.2 ระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 

Don’ts 

2. อปท. ไม่มีบุคลากรในต าแหน่งงานตรวจสอบภายใน หรือไม่ มี 
การมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ดังกล่าวตามความ
เหมาะสม ละเลยการส่ ง เสริม /สนับสนุนให้ผู้ รับผิดชอบมี ความรู้ 
อย่างเพียงพอต่อการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยง มีการลอกเลียน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
จนไม่ทราบความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่แท้จริงของตนเอง  



Do’s Don’ts 
3. อปท. มีการประเมินความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึ้นอย่างครอบคลุมรอบด้าน เช่น  
• ความเส่ียงในเรื่องการทุจริต  
• ความเสี่ยงในเรื่องการบริหาร   
   งบประมาณ 
• ความเสี่ยงในการบริหารงาน 
   บุคคล  

รวมถึง การก าหนดให้มีแผน/กลไก 
ในการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น 

 3. อปท. ขาดการบริหารความเสี่ยง 
ไม่ให้ความสนใจการประเมินปัจจัยหรือ
เหตุบ่งชี้ที่อาจส่งผลกระทบทางลบและ
ไม่มีการก าหนดวิธีการบริหารจัดการ
เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อย่าง
เป็นรูปธรรม  

5.1.2 ระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 



1.  อปท .  มี ก า รอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน โดยก าหนดให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ในการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์หลากหลาย
ช่องทาง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อด าเนินการตามกระบวนการ
ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีการแจ้งผลกลับไปยัง
ผู้ร้องเรียนทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

1. อปท. ละเลยเมื่อมีผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหาย หรือคาดว่าจะเดือดร้อนหรือเสียหาย
จากการปฏิบัติงาน รวมถึงไม่ ให้ความใส่ใจต่อ 
การหาทางแก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ 
ผูท้ี่ต้องการรับความช่วยเหลือ เยียวยา ปลดเปลื้องทุกข์ 
ในเวลาอันสมควร เช่น ก าหนดช่องทางการร้องเรียน
ที่มีลักษณะเข้าถึงยาก สร้างขั้นตอนเกินความจ าเป็น 
และไม่สะดวกต่อผู้ได้รับความเดือดร้อน 

5.1.3 การจัดการเร่ืองร้องเรียนและบรรเทาผลกระทบ 
 อปท. ต้องมีข้อมูล/ระบบ/วิธีการจัดการข้อร้องเรียนและบรรเทาผลกระทบต่อปัญหาหรือข้อขัดข้อง 

ที่ประชาชนร้องเรียน รวมทั้งต้องก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการให้ทราบ และรายงานรายละเอียดเก่ียวกับ
ประเด็นปัญหาให้สาธารณชนได้รับทราบ พร้อมทั้งมีระบบการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการป้องกันปัญหา
ในรูปแบบและลักษณะเดิมไม่ให้เกิดขึ้นอีก 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ 

Do’s Don’ts 



Do’s Don’ts 

2. อปท. มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการจัดท า
ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน เพื่อน ามาใช้ 
ในการวิ เคราะห์และก าหนดแนวทาง 
ในการป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหา   
ในลักษณะเดิมขึ้นอีก 

2. อปท. ไม่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ถึงช่องทาง กระบวนการ และระยะเวลา
ด าเนินการในการร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
คู่มือฉบับประชาชน แผ่นผับ แผนผังแสดง 
ณ จุดบริการ 

5.1.3 การจัดการเรื่องร้องเรียนและบรรเทาผลกระทบ 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 



อปท .  ต้องสามารถให้บริการได้อย่ า งมี คุณภาพ 
สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง 
ตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
และผู้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสี ยที่ มี ความหลากหลายและมี 
ความแตกต่างกันไดอ้ย่างเหมาะสม โดยต้องค านึงถึง 

5.2.1 การบริการอย่างมีคุณภาพ 
5.2.2 การตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ

ประชาชน 
     

5.2 การตอบสนอง 



1. อปท. มีการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพ 
การให้บริการในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
และรวดเร็ว โดยการน าข้อมูลและระบบสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ เช่น 
การจองคิวออนไลน์  จุดบริการแบบ เบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) การช าระภาษีผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต การจัดให้มีบริการเชิงรุกในรูปแบบการ
ให้บริการเคลื่อนที่ลงไปในระดับชุมชน 

1. อปท. ให้บริการตามรูปแบบเดิมที่มี
ความล่าช้า ใช้เอกสารจ านวนมาก มีระยะเวลา
ในการพิจารณานาน เพราะต้องผ่านหลาย
ขั้นตอน ขาดการปรับปรุงทบทวนพัฒนา
คุณภาพ  ในการให้บริการตามความคาดหวัง
ของประชาชน  ที่ต้องการบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว 

5.2.1 การบริการอย่างมีคุณภาพ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงรับผิดชอบและให้บริการต่อประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชน/ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ความเช่ือมั่นและความไว้วางใจ 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ 

Do’s Don’ts 



Do’s Don’ts 
2.  อปท .  มีการติดตามและประเมินผล 

การให้บริการอย่างเป็นระบบ เช่น จัดให้มี 
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่าย 
และสะดวก รวมทั้งมีการประมวลผล สรุปและ
วิเคราะห์ผลการประเมินความ  พึงพอใจเสนอ
ต่อผู้บริหาร อปท. เป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส 
พร้อมทั้งเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน อปท. 
ให้รับทราบเพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ 

2. อปท. ขาดการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อน าปัญหา อุปสรรค และ
ข้อคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงคุณภาพการบริการให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

5.2.1 การบริการอย่างมีคุณภาพ 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 



อปท. มีการพัฒนา คิดค้น หรือ น านวัตกรรม
ในการให้บริการมาใช้เพื่อจัดบริการสาธารณะ
ต่าง ๆ สามารถตอบสนองปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง 
และเป็นธรรม และในกรณีที่ เกิดข้อขัดข้อง    
ในการด าเนินงาน อปท. ต้องสามารถอธิบาย
เหตุผลหรือตอบข้อสงสัยของประชาชนได้ 

อปท .  ขาดการปลูกฝั งแนวคิด 
ทัศนคติ ให้ กับบุคลากรในการ เป็น 
ผู้ให้บริการที่ดี ละเลยการพัฒนาองค์
ความรู้สมัยใหม่เพื่อยกระดับรูปแบบ
หรือวิธีการให้บริการ 

5.2.2 การตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

เพื่อจัดการ/บรรเทาปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบตัิหนา้ที่ 

Do’s Don’ts 
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พื้นท่ีต าบลคลองกิ่วมีท าเลท่ีเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ประกอบกับท่ีดินมีราคาถูก 
และอยู่ไม่ห่างจากแหล่งอุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ีอ าเภอศรีราชา จึงมีผู้ประกอบการจ านวนมากท่ีเข้าข่ายประกอบธุรกิจลักษณะท่ีส่งผล
อันตรายต่อสุขภาพประสงค์เข้ามาจัดตั้งโรงงาน  
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ให้ความส าคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต าบลให้คงสภาพอยู่ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นระหว่าง
คนในชุมชนและสถานประกอบการ จึงได้จัดท าประชาคมและได้ข้อสรุปเป็นหลักเกณฑ์เพื่อก าหนดทิศทางร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ กับ 
คนในชุมชนภายใต้หลัก “การเฝ้าระวังป้องกันไว้ดีกว่าการตามแก้ไขปัญหาภายหลัง” โดยเมื่อมีกรณีปัญหาเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นก็จะใช้กลไก
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างภาคประชาชน ภาค ราชการ 
ซึ่งเป็นพันธสัญญาร่วมกันในการวางแผนป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมล่วงหน้า รวมท้ังก าหนดเงื่อนไข ขั้นตอน และระยะเวลาในการ ติดตาม 
ผลการแก้ไขปัญหาของโรงงานในพื้นท่ี จนกระท่ังสามารถแก้ไขปัญหาด้านฝุ่นละออง เสียง และแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร จนเป็นท่ีพอใจ
ของประชาชนและชุมชนท าให้สภาพวิถีชีวิตของประชาชนในต าบลอยู่อย่างปกติสุขท่ามกลางการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม 
 กรณีศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลตามหลักความรับผิดชอบ ค านึงถึง 
การจัดการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบต่อปัญหาให้ประชาชนในพ้ืนที่  

การจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนและบรรเทาผลกระทบ 
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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ท่ีประชุมประจ าเดือนของภาคีเครือข่ายเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับความไม่สะดวกในการร้องเรียนร้องทุกข์ว่า
มีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนล่าช้า และไม่สามารถติดตามผลการร้องเรียนร้องทุกข์ได ้

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อเป็นศูนย์กลาง 
ในการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากการจัดให้บริการสาธารณะทุกประเภท ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อกับศูนย์ฯ ดังกล่าว 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การติดต่อด้วยตนเอง โทรศัพท์ เว็บไซต์เทศบาล และกลุ่มไลน์ประจ าหมู่บ้าน หากเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ฯ ได้รับเรื่อง
แล้วจะด าเนินการส่งเรื่องต่อไปยังผู้รับผิดชอบโดยตรง ขณะเดียวกันก็จะแจ้งเลขค าร้องให้ผู้ร้องเรียนเพื่อใช้ติดตามสถานะว่าเรื่องร้อ งเรียน
ดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนใดผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากประชาชนจะสามารถติดตามเรื่องร้องเรียนได้ ผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะผู้ก ากับดูแลพนักงาน
ยังสามารถติดตามการท างานเพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียนได้เช่นเดียวกัน 

ศูนย์ฯ ดังกล่าวมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน เกิดการ
ติดต่อสองทางระหว่างเทศบาลกับประชาชน มีช่องทางติดต่อท่ีหลากหลาย เป็นการลดขั้นตอน ประหยัดเวลา และงบประมาณของประชาชน 
ขณะเดียวกันการปฏิบัติงานก็มีระยะเวลาลดลง ท าให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาได้รวดเร็วทันท่วงที เป็นการแสดง ถึง 
ความโปร่งใสหรือการเปิดเผยในการท างาน อันจะช่วยสร้างความไว้วางใจต่อเทศบาลต่อไป  

กรณีศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภบิาลตามหลกัความรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการ
เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน  

ศูนย์บริการเปน็เลิศเทศบาลเมืองแม่เหียะ 
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เทศบาลไม่จัดหาตะแกรงหรือฝาปิดรางระบายน้ าบนบาทวิถีถนนหรือท าเครื่องหมายเตือน ท าให้ประชาชน
พลัดตกรางระบายน้ า ขณะมีการก่อสร้างรางระบายน้ าและบาทวิถี ซึ่งเป็นการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจ หน้าที่ 
ของเทศบาล ไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นความผิดของผู้ฟ้องคดี ที่ไม่ระมัดระวังให้ดี เพราะเป็นคนต่างท้องที่และไม่คุ้นเคยสถานที่
เกิดเหตุ และวิ่งออกก าลังกายบน  บาทวิถีซึ่งไม่ใช่สถานที่ออกก าลังกาย ในช่วงเวลาเช้าที่มีทัศนวิสัยไม่ชัดเจนและมีหมอกลงจัด 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ตามสภาพแวดล้อมและรูปแบบการก่อสร้างบาทวิถี สามารถคาดการณ์ได้ว่าอาจ
เกิดภยันตรายต่อผู้สัญจรบนบาทวิถีได้ เทศบาลมีหน้าที่ต้องจัดท าเครื่องหมายหรือสัญญาณใด ๆ เพื่อแจ้งเตือน หรือจัดท าฝา
หรือตะแกรงปิดรางระบายน้ าหรือท ารั้วกั้นเพื่อป้องกันภยันตรายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอยู่ในวิสัยที่พึงกระท าได้ การไม่ ด าเนินการ 
ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการจัดให้มีและบ ารุงรักษารางระบายน้ า เมื่อผู้ฟ้องคดีวิ่งออกก าลังกายไปตามบาทวิถีถนน แล้ว 
ตกลงไปในรางระบายน้ าได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงเป็นการที่เทศบาลกระท าละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงมีค าพิพากษาให้เทศบาลต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี 

กรณีศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง การด าเนินงานที่ไม่ค านึงถึงธรรมาภิบาลตามหลักความรับผิดชอบ 
โดยละเลยและปฏิเสธความรับผิดชอบในการจัดการใด ๆ เพื่อบรรเทาปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

วิ่งออกก าลังกายตกรางระบายน้ า เทศบาลต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหม 
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เทศบาลในฐานะเจ้าของรถบรรทุกขยะ ได้ว่าจ้างพนักงานคนหนึ่งให้ขับ
รถบรรทุกขยะ โดยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ออกไปเก็บขยะมูลฝอยได้เกิดอุบัติเหตุชนผู้อื่น
ถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัส  

ศาลฎีกาวินิจฉัยพฤติการณ์ว่า ด้านข้างรถบรรทุกขนขยะมีข้อความแสดงถึง 
ชื่อของเทศบาล ซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าของรถบรรทุกขยะคันเกิดเหตุ และพนักงานคนดังกล่าว
ได้ขับรถบรรทุกออกไปปฏิบัติหน้าที่เก็บขนถ่ายขยะตามค าสั่งของนายกเทศมนตรี 
ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ขับรถด้วยความประมาท เป็นเหตุให้บุคคลที่สัญจรบนถนนถึงแก ่
ความตาย และได้รับบาดเจ็บสาหัส พนักงานคนดังกล่าวถือว่าได้ขับรถเพื่อเก็บขนขยะ 
ตามค าสั่งนายกฯ และเป็นหน้าที่ในภารกิจของเทศบาล ดังนั้น เทศบาลจึงต้องร่วมรับผิด
กับพนักงานในอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วย ศาลฎีกาพิพากษาให้เทศบาลและพนักงานคนดังกล่าว
ร่วมกันหรือแทนกันช าระค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด 

กรณีศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง การด าเนินงานที่ไม่ค านึงถึงหลักความ
รับผิดชอบ ขาดการจัดการบรรเทาปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เทศบาลต้องร่วมรับผิดชอบ หากสั่งการตามกฎหมาย 
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การปฏิบั ติ ง านขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นต้ อง มี 
การก าหนดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ตลอดจนเป้าหมายและพันธกิจ
ที่มีความชัดเจน โดยต้องมีลักษณะที่ตอบสนองต่อความคาดหวัง 
ของประชาชน นอกจากนี้ การปฏิบั ติ ง านตาม เป้ าหมาย 
และวิสัยทัศน์ดังกล่าว ต้องค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า รวมถึงใช้ระยะเวลาในการด าเนินการที่ รวดเร็ว 
และ เหมาะสม โดย ค านึ ง ถึ ง  2 อ งค์ ป ระกอบย่ อย  ได้ แก่ 
6.1) ประสิทธิผล และ 6.2) ประสิทธิภาพ  

6. หลักความคุ้มค่า 

Cost-Effectiveness / 
Economy 



6 
        มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
        ที่มุ่งตอบสนองความต้องการประชาชน 1 
        มีแนวทางการปฏิบัติงาน 
        ที่ท าให้บรรลุเป้าหมาย 2 

ประสิทธิผล  

                ความประหยัด 1 

            รวดเร็ว 2 
      มาตรฐานและการพัฒนา 

คุณภาพการให้บริการ 3 

ประสิทธิภาพ  



อปท .  ต้องมีวิสัยทัศน์ เชิ งยุทธศาสตร์  เพื่อ ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์วางเป้าหมาย 
การปฏิบัติ งานที่ ชั ด เจนและอยู่ ในระดับที่ ตอบสนอง ต่อ 
ความคาดหวังของประชาชน   โดยสร้างกระบวนการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความ เสี่ยง 
และมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตาม
ประ เมินผลและพัฒนาปรับปรุ งการปฏิบั ติ ง านให้ ดี ขึ้ น 
อย่างต่อเนื่อง โดยต้องค านึงถึงการด าเนินการในประเด็นต่อไปนี้ 

6.1.1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
6.1.2 แนวทางการปฏิบัติงานที่ท าให้บรรลุเป้าหมาย 

6.1 ประสิทธิผล  



อปท. มีกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการวิเคราะห์และก าหนด
เป้าหมายในการด าเนินงานอย่างรอบด้าน ตามความจ าเป็นและผลประโยชน์ 
ที่ประชาชนจะได้รับ และให้ความส าคัญกับการประสานแผนในแต่ละระดับ    
เพื่อการจัดท าแผนในพื้นที่มีความสอดคล้องและไม่ซ้ าซ้อนกัน สามารถน า
โครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพประสานเข้าสู่แผนพัฒนาในระดับสูงขึ้นไปได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา
พื้นท่ีในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 

6.1.1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความชัดเจน ตอบสนอง 

ต่อความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและประเทศ 
โดยวางเป้าหมายแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ 

Do’s 



6.1.1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 

Don’ts 

อปท. ขาดการก าหนดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของตน หรือคัดลอกวิสัยทัศน์ดังกล่าว มาจาก  
อปท. อื่น และไม่มีการบูรณาการและประสานแผนพัฒนาประเภทต่าง ๆ  
ในระดับพื้นที่ ละเลยการทบทวนหรือปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมที่เกิน
ศักยภาพให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่ของ อปท. ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป 
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ต่างคนต่างท าจนเกิดความซ้ าซ้อน สิ้นเปลือง
งบประมาณ 



1. อปท. มีการบริหารจัดการโครงการ/
กิ จ ก ร รม ได้ บ ร ร ลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต า ม
แผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถอธิบาย
ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
ในเชิง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และอื่น ๆ  

1. อปท .  ไม่มี การก าหนดตัวชี้ วั ดการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายให้ชัดเจนและเหมาะสมตาม
มาตรฐานการบริหารหรือการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้
เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 

6.1.2 แนวทางการปฏิบัติงานท่ีท าให้บรรลุเป้าหมาย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มุ่งผลของความส าเร็จ 

ตามวัตถุประสงค์ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งก าหนดระบบการติดตามประเมินผล 
และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 

Do’s Don’ts 



Do’s Don’ts 

2. อปท. มีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง 
และน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  

2. อปท. ขาดการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
ข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหาร เช่น  
• ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
• ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง

ส่ วนท้องถิ่ น  (e-LAAS) เ พ่ือจั ดการด้ าน
การเงินการบัญชี การคลัง และการจัดเก็บ
ภาษีประเภทต่าง ๆ 

รวมถึงไม่มีการก าหนดแผนงาน ทิศทาง
เป้าหมายในการบริหารทรัพยากรทีช่ัดเจน 

6.1.2 แนวทางการปฏิบัติงานที่ท าให้บรรลุเป้าหมาย 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 



อปท. ต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพ 
ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 
ทั้งนี้ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
เพื่ออ านวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจน
ยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น โดยต้อง
ค านึงถึงประเด็นต่อไปนี้ 

6.2.1 ความประหยัด 
6.2.2 ความรวดเร็ว 
6.2.3 มาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

6.2 ประสิทธิภาพ  



1.  อปท .  น าระบบบริหารจัดการ
ส มั ย ใ ห ม่ ม า ใ ช้  โ ด ย มี ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม
ตามความเหมาะสมและก าลังงบประมาณ 
ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจ
ต่างๆ เพื่อช่วยลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพ 
ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินงาน โดยไม่เกิดผลเสียหายแก่
ภารกิจ 

6.2.1 ความประหยัด 
การน าทรัพยากรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่อย่างจ ากัดมาใช้หรือจัดสรรอย่างมีประโยชน์สูงสุด

ต่อท้องถิ่น โดยค านึงถึงต้นทุนการผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รวมทั้งประเมินความคุ้มค่า 
ก่อนและหลังการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ 

D
o
’s

 

1.  อ ป ท .  มี ก า ร จั ด ตั้ ง / ค า น ว ณ
งบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ในวงเงินประมาณที่สูงกว่าที่ควรจะ เป็น 
ไม่ คุ้ มค่ า  ละเลยการตรวจสอบต้นทุน 
ในการปฏิบัติงานและการด าเนินโครงการ 
ใช้งบประมาณและทรัพยากรฟุ่มเฟือย D

o
n
’t
s 



Do’s Don’ts 

2. กรณีภารกิจของ อปท. ใดมีความ
เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน หรือเป็นภารกิจ
ที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกันควรจัดให้มี
การบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง
อปท. หรือหน่วยงานอื่นๆ ตามแนวทางที่
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
อปท. ได้ประกาศไว้ 

2. อปท. ไม่ค านึงถึงล าดับความส าคัญ
และความจ าเป็นเร่งด่วน ขาดการวางแผน
ที่ดี ละเลยการประสานความร่วมมือกับ
ภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้การด าเนินการ
บรรลุผลตามภารกิจเกิดความคุ้มค่า 
และประหยัด 

6.2.1 ความประหยัด 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 



Do’s Don’ts 

3. อปท. มีการประเมินความคุ้มค่าใน
เชิ งภารกิ จก่ อนและหลั งการด า เนิ น
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม  โ ด ย พิ จ า ร ณ า
เปรียบเทียบ จากประโยชน์ที่ประชาชนจะ
ได้รับกับวงเงินงบประมาณที่ใช้จ่ายไป 
ทั้ งนี้  ประโยชน์ที่ ประชาชนจะ ได้ รับ 
ต้องรวมไปถึงผลทั้งที่ค านวณเป็นตัวเงิน
และไม่สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้  

3. อปท. ด าเนินการตามนโยบาย
ฝ่ายการเมือง โดยละเลยการศึกษา
วิเคราะห์ผลดีผลเสียทุกด้าน ไม่ค านึงถึง
ประโยชน์หรือผลกระทบทั้ งทางตรง 
และทางอ้อมต่อประชาชน 

6.2.1 ความประหยัด 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 



6.2.1 ความประหยัด 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 

4. อปท. มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ภารกิจที่ไม่คุ้มค่าหรือไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ 
ต้องค านึงถึงสิทธิ ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
กันของประชาชนทุกกลุ่มด้วย 

Do’s 



6.2.1 ความประหยัด 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ี 

4. อปท. บริหารจัดการทรัพยากรโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 
ไม่ค านึงหลักการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบ ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือในลักษณะซ้ าซ้อน 
กับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งใช้งบประมาณอย่างฟุ่มเฟือยในภารกิจที่ไม่มีความจ าเป็น เช่น  

• ท าทางจักรยานบนถนนตามกระแส โดยไม่พิจารณาถึงผู้ใช้งานจริงและสภาพถนนที่สัญจร 
• แจกผ้าห่มกันหนาวซ้ าซ้อนกับหน่วยงาน/องค์กร/มูลนิธิการกุศลอื่น 
• จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทีล่้าสมัย 
• จัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานเดียวกันซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
• จัดสร้างอาคาร สถานี และสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่เกินความจ าเป็น  หรือไม่สามารถ 
ใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
• ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามไหล่ทาง/เกาะกลางโดยไม่สอบถามความต้องการของประชาชน 

Don’ts 



อปท. มีการน าวิธีการบริหาร จัดการ/นวัตกรรม 
ที่ เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นมาใช้ในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไข
ปัญหา ลดขั้นตอน ระยะเวลา และประหยัด
ค่าใช้จ่าย เช่น 
• การมีระบบการเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติ  
• การแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และตอบกลับ

ผ่านระบบออนไลน ์

อปท .  ไม่มีการทบทวน ปรับปรุง
กระบวนงานอย่างสม่ า เสมอ ท า ให้ 
การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและการ
จัดบริการสาธารณะเกิดความล่าช้า  

6.2.2 ความรวดเร็ว 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ให้บริการอย่างรวดเร็ว สนองตอบต่อความคาดหวังของประชาชน และตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่าง
ทันท่วงท ี

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ 

Don’ts Do’s 



1. อปท. มีการจัดท าคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติ งาน/มาตรฐานการให้บริการเพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

6.2.3 มาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอนได้ มาตรฐาน 

รวมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

ตัวอย่าง ข้อแนะน าที่ควรค านึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ 

D
o
’s

 

1. อปท. ขาดการสื่อสารท าความเข้าใจให้
บุ ค ล า ก รที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ท ร าบ ถึ ง ม า ต ร ฐ า น 
และแนวทางปฏิบัติ ไม่มีการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ รวมถึงการติดตามความก้าวหน้า
ของการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

D
o
n
’t
s 

2. อปท. จัดท าฐานข้อมูล บันทึกสถิติการ
ใช้บริการ ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ 
ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ประชาชน เพื่อน ามาปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนให้ดียิ่งข้ึน 

2.  อปท. ขาดการเตรียมความพร้อม ทั้งในด้าน
องค์ความรู้ อัตราก าลังที่เหมาะสม การจัดท าหรือการ
จัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุน
การให้บริการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
ในการด าเนินการ 
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จังหวัดชัยภูมิ มักจะประสบปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและขาดน้ าในฤดูแล้ง ซึ่งแต่เดิมเป็นการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในลักษณะชั่วคราว เฉพาะหน้าเพียงหน่วยงานเดียว ขาดการรับผิดชอบร่วมกันระหว่างพื้นที่ หากมีน้ ามาก
ต่างก็ผลักดันน้ าออกจากพื้นที่ของตนและช่วงน้ าแล้งก็จะแย่งน้ ากันอุปโภคบริโภค 

เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เห็นถึงการแก้ปัญหาน้ าท่วมและฝนแล้งไม่สามารถด าเนินการให้เกิดความยั่งยืนได้เพียงล าพัง 
จึงบูรณาการการมีส่วนร่วมการท างานร่วมกันในลักษณะเชื่อมโยงกัน 3 มิติ ประกอบด้วย 

1) การเชื่อมโยงทางกายภาพ โครงสร้างพื้นฐานในการระบายน้ าและกักเก็บน้ าตั้งแต่ต้นน้ า 
2) การเชื่อมโยงด้านอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมชลประทาน และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบปัญหา จ านวน 9 แห่ง 
3) การเชื่อมโยงด้านผลประโยชน์ โดยการกระจายผลประโยชน์ส่งต่อและเชื่อมโยงกันให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทุกส่วน 
การบูรณาการความร่วมมือดังกล่าว ท าให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดประสานสู่เป้าหมาย

เดียวกัน ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ คือ ประชากร กว่า 36,973 ครัวเรือน มีน้ าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และไม่ต้องประสบปัญหาน้ า
ท่วมอีกต่อไป  

กรณีศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลตามหลักความคุ้มค่า โดยก าหนดวิสัยทัศน์เชิง
ยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นที่จะจัดการแก้ไขปัญหาซ้ าซากที่มีมานาน สามารถบูรณาการท างานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 

โครงการ “รู้น้ า รู้ชีวิต” 
CASE STUDY 

http://bit.ly/2Tynxth
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http://bit.ly/2TtBDfr


เทศบาลต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญทาง
ใต้ของจังหวัดพัทลุงสภาพพื้นที่มีลักษณะชุมชนเมืองที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งการยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณะของเทศบาลจึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารกิจการประปาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมีปริมาณ
เพียงพอและใช้ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารกิจการ
ประปา หากมีการจดหน่วยน้ าจากมาตรวัดน้ า ประชาชนผู้ใช้น้ าจะทราบได้ทันทีว่ามีการใช้น้ า
ไปจ านวนเท่าใดในแต่ละเดือน และผู้ ใช้น้ าสามารถไปช าระค่าน้ าที่ เทศบาลได้ทันที 
ขณะเดียวกันเทศบาลยังสามารถตรวจสอบได้ว่าระบบประปาของผู้ใช้น้ า มีความผิดปกติหรือ
เกิดการรั่วไหลหรือไม่ และทราบยอดค่าใช้น้ าในแต่ละเดือน พร้อมทั้งยอดช าระค่าน้ าที่จัดเก็บ
ได้ในแต่ละวัน น ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อการบริหารกิจการประปาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น้ าที่ค้างช าระในแต่ละเดือนได้อย่างสะดวก              
            กรณีศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาล
ตามหลักความคุ้มค่ามีการสร้างมาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการ 
เพื่ออ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

โครงการ “สมาร์ท ประปา แม่ขร”ี CASE STUDY 



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเกิดความเสียหายภายหลังการตรวจรับ 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ งคณะเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งเป็นประธาน 
และกรรมการตรวจการจ้างโครงการฯ   โดยที่ไม่มีบุคคลผู้มีความรู้หรือความช านาญ 
ในหลักวิชาการช่างตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และในช่วงเวลาเดียวกันยัง แต่งตั้ ง 
คณะเจ้าหน้าที่ชุดเดิมรับผิดชอบตรวจรับงานหลายโครงการซ้อนกัน ส่งผลให้โครงการ
ดังกล่าวเกิดความเสียหาย ดังนั้น ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ความเสียหายจากกรณี
ดังกล่าว เกิดจากความบกพร่องของระบบการด าเนินงาน และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ควบคุมงานและตรวจการจ้างแต่ละโครงการได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรับผิดร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวด้วย  
       กรณีศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง การบริหารงานที่ไม่สอดคล้องกับหลักความ
คุ้มค่า โดยไม่ค านึงถึงการความรู้ความสามารถและประสบการณ์และปริมาณภารกิจ
ของบุคลากรส่งผลให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มอบหมายงานโดยไม่ค านึงถึงผลสัมฤทธ์ิของงาน CASE STUDY 



องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจในการเก็บขยะและน าไปทิ้งในบ่อขยะ โดยใช้วิธีการก าจัดขยะด้วยการขุดบ่อ 
และน าขยะไปทิ้งให้เต็มแล้วจึงฝังกลบ ขณะเดียวกันบ่อที่มีขยะไม่เต็มกลับไม่มีการด าเนินการใด ๆ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น 
แมลงวัน และสัตว์ต่าง ๆ มีเพียงการถมดินรอบบ่อเพื่อไม่ให้น้ าจากบ่อขยะไหลออก แต่เมื่อฝนตกก็จะเกิดน้ าเน่าเสียไหลไปสู่
พื้นที่ข้างเคียง สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจากการตรวจสอบของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พบว่าการจัดการขยะดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การสร้างระบบป้องกันน้ าจากบ่อขยะที่ไหลออกนอกบ่อขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ มีการปล่อยปละละเลยให้มีขยะมูลฝอยภายในเขตรับผิดชอบของตน ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมาย จึงพิพากษาให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการก าจัดขยะที่อยู่บริเวณบ่อขยะให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน และห้ามน าขยะไปทิ้งที่บ่อขยะดังกล่าว จนกว่าจะได้
ก าจัดขยะที่มีอยู่เดิมให้เรียบร้อยและก าหนดวิธีการก าจัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

กรณีศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ค านึงถึงหลักประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ
จนส่งผลให้คุณภาพการให้บริการหรือด าเนินงานไม่ได้มาตรฐาน 

จัดการขยะไม่ได้มาตรฐาน ท าให้ประชาชนเดือดร้อน CASE STUDY 
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