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การยกระดบัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลเหนือคลอง 

เทศบาลตำบลเหนือคลองกับการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล 

เทศบาลตำบลเหนือคลอง  เป็นหน่วยงานของรัฐตามการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  มี
อำนาจหน้าที่รับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง  โดยมี
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลท่ีได้รับการเลือกต้ังจากประชาชน  เป็นผู้รับผิดชอบต่อการบริหารงานภายใต้้
ขอบเขตของกฎหมาย สามารถบริหารการเงิน การคลัง และการพัสดุ กำหนดนโยบายของตนเอง  มีรายได้ งบประมาณ 
และบุคลากรของตนเอง รวมท้ังดำเนินกิจกรรมสาธารณะตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   เพื่อประโยชน์ของรัฐและของ
ประชาชนโดยตรง  ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  จึงเป็นหน่วยงานท่ีมี
ความสำคัญยิ่งในการนำหลักธรรมาภิบาลไปขับเคลื่อนพัฒนาองค์กร  ในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496  ยังได้บัญญัติถึงอำนาจหน้าท่ีว่าการปฏิบัติงานจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  และใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  รวมทั้งต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น การ
จัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดย
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด  ประกอบกับพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ  บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่่ีดีตามแนวทางอย่างน้อย 2 หมวด ได้แก่ หมวด 5 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และหมวด 7  การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยกำกับดูแล  และให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำ
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  แต่หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการได้ครบทุกหมวดก็จะเป็น
ประโยชน์แก่ตัวองค์กรและประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง  ภายใต้กรอบทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี นโยบายของกระทรวงต่างๆ 
เพื่อจัดทำเป็นนโยบาย แผนงานในระดับพื้นท่่ีใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ต่อไป 

ธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดคำนิยาม องค์ประกอบของธรรมาภบาล กรอบแนวทางการดำเนินงานสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไป 
ปรับใช้ในการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร อันจะส่งผลต่อการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 6 หลักการ  11 องค์ประกอบย่อย 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. หลักนติิธรรม (Rule of Law)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้อำนาจตามกฎหมายและระเบียบ รวมถึงข้อบังคับต่างๆ ที่มีอยู ่โดย

เคร่งครัดและไม่เลือกปฏิบัติ   ทั้งนี้  ในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องคำนึงถึงหลัก
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ความเสมอภาค กล่าวคือ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นต้องเป็นไป อย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยก   
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี ่ยวกับเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เป็นต้น   นอกจากนั้นองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นยังต้องให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกัน  ในการเข้าถึงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วย  ท้ังนี้ ต้องคำนึงถึง 2 องค์์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) นิติธรรม (Rule of Law) และ 2) ความเสมอภาค (Equity) 

 

1.1 นิิติิธรรม (Rule of Law)  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับในการ

ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีสวนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ให้
รวมถึงการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  

1.1.1 การปฏิบัติหน้าท่่ีให้เป็นไปตามกฎหมายในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึง
ใช้อำนาจโดยยึดหลักข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติท่่ีเกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าท่่ี ปัญหา 
และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ในการดำเนินการดังกล่าวให้คำนึงถึงมิติสำคัญทางการบริหารดังต่อไปนี้ 

(1) การบริหารงานบุคคล ต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน บุคคล
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  

(2) การจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  

(3) การตราข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติ เป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าท่ี  ตามท่่ี
กฎหมายในการนั้น ๆ ให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น  หรือเทศบัญญัติ เช่น 
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง ข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
อาทิ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด 
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตลอดจนข้อบัญญัติอื่นๆ   
ท่ีเกี่ยวกับการดำเนินการจัดบริการสาธารณะในลักษณะท่ีเข้าถึงประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ 

(4) การบริหารการเงินการคลัง ต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการรบเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กฎหมายว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  

(5) การจัดบริการสาธารณะ ต้องดำเนินการตามมาตรฐานการบริหารและ การบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น มาตรฐานถนนทางเดินและทางเท้า มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ 
มาตรฐานทางระบายน้ำ มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรฐานการ
ส่งเสริมกีฬา เป็นต้น 

1.1.2. การใช้อำนาจ/การปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายต่อผู้มารับบริการ  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอำนาจหน้าท่ี และเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และ คำนึงถึงความถูกต้อง ชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มี
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การเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ท้ังนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นท่่ีและผู้ท่่ีมาประกอบกิจการใน

พื้นท่่ีอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 

1.2 ความเสมอภาค (Equity)  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะและบังคับใช้กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับอย่างเท่า

เทียม ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่แบ่งแยกเพศ ถิ่นกำเนิด เช้ือชาติ ภาษา ศาสนา ตลอดจน สภาพและสถานะของบุคคลท้ัง
ทางร่างกาย เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งคำนึงถึงโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างท่ัวถึง และเป็นท่่ียอมรับของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้คำนึงถึงความเสมอภาคในการ
ให้บริการแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อย่างน้อยต้องครอบคลุมด้าน
ต่างๆ ดังนี้  

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว  
5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม  
6) ด้านการศึกษาศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.  หลักคุณธรรม (Morality)  
     บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพึงมีจิตสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่น

ในศีลธรรม คุณธรรมต้องยึดมั่นในประมวลจริธรรมของท้องถิ่น รวมถึงมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดย
คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักสำคัญ 

2.1 การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม / มาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยมีจิตสำนึกความรับผิดชอบ ต่อ

ตนเองและต่อประชาชน โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่าง
เคร่งครัด  ท้ังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่พึงส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรของตน มีสำนึกความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี รวมทั้งกำกับ กระตุ้น กวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรนั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนั้น เช่น บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางสาธารณสุข วิศวกร เป็นต้น 

2.2 การปฏิบัติตามหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์์ (Conflict of Interest)  
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นผลประโยชน์สาธารณะ เป็นท่่ี 

ตั้ง ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่นำทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนำ ไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง รวมทั้งต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของตน  และต้องคำนึงถึงความ
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เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าท่ีอันจะเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ได้ เช่น 
การไม่เป็นคู่สัญญา หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในสัญญาหรือกับบุคคลท่ีทำสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ การไม่รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอนมิควรได้ตามกฎหมายจากบุคคลอื่ นทั้งนี้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

3.   ความโปร่งใส (Transparency) 
      บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี ความซื่อสัตย์

สุจริต ตรงไปตรงมา รวมถึงการมีวัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กรท่่ีให้ความสำคัญ กับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ
ส่ือสารกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ อยา่งสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน และจัดให้มีการวางระบบ
เพื่อให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นๆ ในสังคมสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
โดยง่าย รวมถึงในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงมีความชัดเจน เป็นระบบ เป็นที่เข้าใจ 
รับรู้ และคาดการณ์ได้ของสังคม ซึ่งต้องคำนึงถึงความโปร่งใส 3 ด้าน ได้แก่ 3.1) ด้านการบริหารการเงิน การคลัง และ
การพัสดุ 3.2) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 3.3) ด้านการจัดบริการสาธารณะ/การบริการประชาชน 

3.1 การบริหารการเงินและการคลัง ในการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี หรือแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี การจัดหารายได้ การรับเงิน การใช้จ่ายเงิน ตลอดจนการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการตามกฎหมายตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส
และ ตรวจสอบได้ โดยต้องให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ การเงิน
และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวก และมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2 การบริหารงานบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ระบบการสรรหาคัดเลือก แต่งตั้ง เลื่อน
ระดับ และการให้คุณให้โทษแก่บุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเป็นธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้ รวมทั้ง เปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลเป็นการท่ัวไป เพื่อให้ประชาชนหรือบุคลากร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวก 

3.3 การจัดบริการสาธารณะ/การบริการประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ หรือบริการขององค์์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเปิดเผยทุก
ขั้นตอน 

 

4.  การมีส่วนร่วม (Participation) 
      การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงต้องยึดหลักการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในท้องถิ่นได้รับรู้ เรียนรู้  และร่วมแสดงความคิดเห็น หรือ
เสนอปัญหา และประเด็นต่าง ๆ ท่ีจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนา นอกจากนั้นประชาชนยังต้องมีส่วนร่วมในการ
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ดำเนินการและร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมทั้ง การมีส่วนร่วมเพื่อแสวงหาฉันทามติร่วมกันระหว่างประชาชน
ภายในท้องถิ่น 

4.1 การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็นและเสนอ
ปัญหาภายในท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนา เพื่อให้เกิดฉันทามติร่วมกัน ทั้งในเรื่อง
การกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น การบริหารงานและการจัดทำบริการ
สาธารณะ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และสอดส่องการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1.1 การมีส่วนร่วมกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงจดให้มีกระบวนการและกลไกให้ประชาชนในพื้นท่ี เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทาง 
นโยบาย แผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประชาชนท่ีเข้าร่วม มีความหลากหลาย กระจายครอบคลุมทุก
ชุมชน เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา และความต้องการ ผ่านแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนงานอื่นๆ 

4.1.2 การมส่วนร่วมในการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่พึงส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรขององค์์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยสามารถให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะนำ ปรึกษา ร่วม
วางแผนและร่วมปฏิบัติงาน  

4.1.3 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่อง ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่่ีของพนักงาน
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2 การกระจายอำนาจ (Decentralization) ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอำนาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
มีการโอนถ่ายบทบาทและ ภารกิจให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม  

4.2.1 การกระจายอำนาจในการตัดสินใจ การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรมีการกระจายอำนาจในการตัดสินใจ ให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในพื้นท่ี โดยมุ่งไปท่ีการมอบอำนาจใน
การตัดสินใจเพื่อให้บุคลากร ในแต่ละระดับมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และรับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
การสร้างขีด ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  

4.2.2 กระจายอำนาจไปสู่่ภาคส่วนอื่น การกระจายอำนาจในการตัดสินใจให้้หน่วยงาน หรือ
ภาคส่วนอื่นๆ หรือประชาชน ในพื้นที่เพื่อจัดการหรือจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกระจายบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยีท่่ีเหมาะสม 

 

5.  หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 
     ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมุ่งให้การทำงานมีคุณภาพ สร้างความ เชื ่อมั่น

ไว้วางใจ และตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียภายในท้องถิ่น หากการทำหน้าที่นั้น
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เกิดปัญหาหรือข้อขัดข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตอบคำถาม และอธิบายให้ทราบถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาเหล่านั้น รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังต้องมีการจัดทำระบบการรายงานความก้าวหน้า
และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ตลอดจนระบบการบรรเทา ปัญหาและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

5.1 ความรับผิดชอบ (Accountability) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบคำถามและช้ีแจง
ได้เมื่อมีข้อสงสัยรวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไวต่้อ
สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบและกำหนดให้มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบ
ใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการรายงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงส่งเสริม
และกำหนดให้มีเครื่องมือที่ช่วยชี้วัดความสำเร็จ ในการปฏิบัติงานของพนักงานและองค์กร ให้เกิดความชัดเจน เป็น
รูปธรรม โดยระบบการประเมินผลนั้น ควรต้องสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของตน และ
ตอบสนองต่อความคาดหวัง ของประชาชนได้ 

5.1.2 ระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องมีกระบวนการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐาน เพื่อให้การ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความโปร่งใส และบรรลุผลสำเร็จตามภารกิจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ และได้รับความเช่ือมั่น และความไว้วางใจจากประชาชน  

5.1.3 การจัดการเรื่องร้องเรียนและบรรเทาผลกระทบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
ข้อมูล/ระบบ/วิธีการจัดการข้อร้องเรียนและบรรเทาผลกระทบต่อปัญหาหรือข้อขัดข้องที่ประชาชนร้องเรียน รวมท้ัง
ต้องกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ให้ทราบ และรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ พร้อมท้ังมีระบบ  การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการป้องกันปัญหาในรูปแบบและลักษณะเดิม  ไม่ให้เกิดขึ้น
อีก 

5.2 การตอบสนอง (Responsiveness) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสามารถให้บริการได้อย่าง
มีคุณภาพ สามารถดำเนินการ แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาท่ีกำหนดสร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง
ตามความคาดหวัง/ ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความ
แตกตา่งกัน ได้อย่างเหมาะสม 

5.2.1 การบริการอย่างมีคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงรับผิดชอบและให้บริการต่อ
ประชาชนในพื้นท่ีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชน/ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ความเช่ือมั่น 
และความไว้วางใจ  

5.2.2 การตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการเพื่อจัดการ/บรรเทาปัญหาและตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้ อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
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6.  หลักความคุ้มค่า (Cost-Effectiveness / Economy)  
    การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจน

เป้าหมายและพันธกิจที่มีความชัดเจน โดยต้องมีลักษณะที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน นอกจากนี้การ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ดังกล่าว ต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากร อย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมถึงใช้
ระยะเวลาในการดำเนินการท่่ีรวดเร็วและเหมาะสม  

6.1 ประสิทธิผล (Effectiveness) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าท่ีตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์์ 
วางเป้าหมายการปฏิบัติงานที ่ชัดเจนและอยู่ ในระดับที ่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน โดยสร้าง
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ 
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6.1.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่มีความชัดเจน ตอบสนอง ต่อความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ
ประเทศ รวมทั้งหลักเกณฑ์มาตรฐานท่่ีกฎหมายอื่นกำหนด  

6.1.2 แนวทางการปฏิบัติงานท่ีทำ ให้บรรลุเป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ มุ่งผลของความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งกำหนดระบบการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง การปฏิบัติงานให้้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6.2 ประสิทธิภาพ (Efficiency) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิด
ผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจท่ีล้าสมัยและไม่มีความจำเป็น  

6.2.1 ความประหยัด การนำทรัพยากรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่อย่างจำกัดมาใช้
หรือจัดสรรอย่างมีประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น โดยคำนึงถึงต้นทุนการผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดรวมทั้ง
ประเมินความคุ้มค่าก่อนและหลังการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

6.2.2 ความรวดเร็ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพคำนึงถึง
กรอบระยะเวลา ที่ ่กำหนด ให้บริการอย่างรวดเร็ว สนองตอบต่อความคาดหวังของประชาชน และตอบสนองต่อ
สถานการณ์ ได้อย่างทันท่วงที  

6.2.3 มาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตามข้ันตอนได้มาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ 
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ข้อควรคำนึงในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ีอันควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ (Do’s and Don’ts) 

คณะทำงานศึกษาแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามที่คณะปปช.
แต่งตั ้ง  ได้นำเสนอแนวทางที ่ควรปฏิบั ติตามหลักธรรมาภิบาล  จากคณะทำงานศึกษาแนวทางการยกระดับ            
ธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และโครงการนวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่่ได้รับรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี จากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า นอกจากนี้ ได้ศึกษาวิเคราะห์รวบรวมจากคำพิพากษา
ศาลฎีกา  และคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  ในประเด็นการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่่โดยไม่ยึดหลักธรรมา   
ภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

จึงได้นำมาสรุปและเรียบเรียงในรูปแบบกรณีอันควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ (Do’s and Don’ts) 
เพื่อให้ผู ้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลองได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการยกระดับธรรมาภิบาล  
รวมทั้งเป็นอุทาหรณ์ในการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติหน้าท่่ีในเทศบาลตำบลเหนือคลองทุกระดับ  เพื่อให้การส่ังราชการใน
ฐานะผู้บังคับบัญชา  และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีแนวทางที่เหมาะสม ถูกต้อง เกิดประโยชน์แก่ราชการและประชาชน
เป็นสำคัญ 
 

1.หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลองควรใช้อำนาจหรือบริหารงานตามกฎหมายและ

ระเบียบรวมถึงข้อบังคับต่างๆ ที่มีอยู ่โดยเคร่งครัดและไม่เลือกปฏิบัติ  รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะต้อง 

ดำเนินการอย่างเท่าเทียมกัน   ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึง 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่่ 1.1) นิติธรรม (Rule of Law) และ 

1.2) ความเสมอภาค (Equity) 

หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ(Do) ข้อไม่ควรทำ(Don’t) 
1.1 นิติธรรม 
อปท.บริหารงานโดยยึด
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับในการ 
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
ด ้ ว ย ค ว า ม ช อ บ ธ ร ร ม 
คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนและผู ้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย 

1. ผู้บร ิหารและบุคลากร ปฏิบัติ
หน้าท่ีและ บังคับใช้กฎหมายในการ
บริหารงานบุคคล การจัดทำและ
บริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น การตรา
เทศบัญญัติ การบริหารการเงิน การ
คลัง การพัสดุ และการจัดบริการ
สาธารณะ  ฯลฯ ให ้ เป ็ น ไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับท่ี
เก ี ่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

1. ผู้บริหารและบุคลากร ดำเนินงานโดยไม่
คำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เห็นแก่่
ประโยชน์ ของตนเองและพวกพ้อง มีการ
แทรกแซง การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือใช้ดุลพินิจนอกเหน ือจากท่ีกฎหมาย
กำหนดในการบริหารงานและจัดบร ิการ
สาธารณะ เช่น อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง 
รื้อถอนอาคารโดยไม่ ่เป็นไปตามกฎหมาย
คว บ ค ุ ม อ าค า ร  ห ร ื อ ม ี ก า ร เ ร ี ย ก รั บ
ผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อไม่ต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องครบถ้วนตามท่่ีกฎหมายกำหนด 
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หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ(Do) ข้อไม่ควรทำ(Don’t) 
1.2 ความเสมอภาค 
อปท.จัดบริการสาธารณะ
และบ ั ง ค ั บ ใ ช้ กฎ ห ม าย 
ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเท่า
เทียม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่
แบ่งแยกเพศ ถิ่นกำเนิด เช้ือ
ชาติ ภาษา ศาสนา ตลอดจน
สภาพ  และสถาน ะ ข อ ง
บ ุคคล ท ั ้ งทางร่ างงกาย 
เศรษฐกิจและสังคม รวมท้ัง
คำนึงถึงโอกาสในการเข้าถึง
บริการสาธารณะอย่างท่ัวถึง 
แ ล ะ เ ป ็ น ท่ี ย อ มร ั บขอ ง
ประชาชนในท้องถิ่น 

1 .  จ ั ด ท ำ แ ผ น พั ฒ น า ท ้ อ ง ถิ่ น 
เทศบัญญัติิ และจัดบริการสาธารณะ
ที ่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในท้องถิ่นทุกกลุ ่ม อย่าง
เสมอภาค เท่าเทียมกัน 

1. ผู้บริหารและบุคลากร มีการเลือกปฏิบัติ
ในการบริหารงาน เช่น ประชุมประชาคม
ท้องถิน่ เลือกเชิญเฉพาะพวกพ้อง เครือญาติ 
เพื่อรับฟังและร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ส่งผลให้โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผน 
พัฒนาท้องถิ่น และเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่าย มีลักษณะท่ีเอื้อประโยชน์ ให้ตนเอง
และพวกพ้อง 

2. จัดบริการสาธารณะโดยอ้างอิง
ฐ านข ้ อม ู ลต ่ า ง  ๆ  เ ช ่ น  ข ้ อมู ล
ประชากร อาชีพ อายุ รายได้ ฯลฯ 
เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ รองรับการ
จัดบริการ สาธารณะอย่างเหมาะสม
และเท่าเทียม 

2. การจัดทำหรือปร ับปร ุง ฐานข้อม ูล ท่่ี
เกี ่ยวข้อง กับการปฏิบัติหน้าที ่ให้มีความ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เช่น ฐานข้อมูล
ผู ้สูงอายุ คนพิการ เด็ก และเยาวชน อัน
ส ่ งผลให ้การจ ัดบร ิการ  สาธารณะแก่
ประชาชนเกิดความเหลื่อมล้ำ ไม่ครบถ้วน
และท่ัวถึง 

3. ม ุ ่งพ ัฒนาระบบการให้บร ิการ 
เพื่อให้เกิดมาตรฐานการให้บริการท่่ี
เท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุเพราะเพศ เชื้อชาติ ศาสนา
สภาพ  และสถานะทางร ่ างกาย 
เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ทั้งอาจมีการ
นำแนวคิดว ิธ ีการในการบร ิหาร 
จัดการที่ดีและเคโนโยีมาปรับใช้ให้
เหมาะสม  ก ับบร ิบทขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น  การจัดทำ
คู ่ม ือการปฏิบัต ิงาน คู ่ม ือสำหรับ 
ประชาชน การจัดระบบคิวการจัดทำ
ระบบ แผนท่ีภาษี 
 

3. ละเลย การกำหนดมาตรการแนวทาง
ปฏิบัติ หรือ การจัดทำคู่มือการใช้อำนาจ
ตามกฎหมาย อย่างเหมาะสม ทำให้การ
บ ั งค ับใช ้กฎหมาย  และการจ ัดบร ิการ
สาธารณะเกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นอยู่กับ/อยู่
ภายใต้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงานแต่ละบุคคล 
ทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึง บริการได้
อย่างเสมอภาคและรวดเร็ว เช่น ไม่มีการ
ปร ับปร ุงเทศบัญญัติ รวมถึง  ประกาศท่ี
ล้าสมัย ไม่มีการพิจารณาปรับลด ขั้นตอน 
กระบวนการและระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งาน 
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2. หลักคุณธรรม Morality 

บุคลากรของเทศบาลตำบลเหนือคลอง  ต้องพึงมีจิตสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติ หน้าท่ีโดย
ยึดมั่นในศีลธรรม คุณธรรมต้องยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของท้องถิ่น รวมถึงมาตรฐาน และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักสำคัญ ทั้งนี้ จะต้องคำนึงถึง 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 2.1) การ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม มาตรฐาน และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และ 2.2) การปฏิบัติตามหลักการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ(Do) ข้อไม่ควรทำ(Don’t) 
2.1 ประมวลจร ิ ย ธ ร รม 
จรรยาวิชาชีพ  
บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส ่ วนท ้ องถิ่ นท ุ กคนต ้อง
ปฏิบัติหน้าที่โดยมีจิตสำนึก 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อประชาชน โดยยึดมั่น
และปฏ ิบ ัต ิตามประมวล
จร ิยธรรมและมาตรฐาน 
แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ แ ห่ ง
ว ิ ชาช ีพอย ่ า ง เคร ่ ง ครั ด 
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นควรกำกับ กระตุ้น 
กวดขัน การปฏิบัติหน ้าท่ี
ของบุคลากรให้เปนไปตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพนั้น 
 

1. ผ ู ้บ ังค ับบ ัญชาปฏ ิบ ัต ิตนเป็น
แบบอย่างที่ดี รักษาเกียรติศักดิ์ของ
ตำแหน่ง กำกับดูแล พฤติกรรมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่่ในกรอบ แนว
ทางท่่ีสมควร ไม่ละเมิดมาตรฐานทาง 
จริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีกลไก/
กิจกรรม ด้านคุณธรรมจร ิยธรรม
ให้กับบุคลากร 
 

1. ผู ้บริหารและและพนักงานละเลยไม่ให้
ความสำคัญในการปฏิบัติ ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม ประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ 
ขาดความเท่่ียงธรรม ไม่ดำรงตน ต้ังมั่นอยู่่ใน
ศีลธรรม ขาดการเสียสละ และ รับผิดชอบ
ต่อหน ้าท่ี ย ึดถ ือประโยชน ์ตนมากกว่ า 
ประโยชน์ประชาชน ประเทศชาติ เช่น ใช้
เวลาราชการเพื ่อประกอบกิจส่วนตัว มา
ปฏิบัติงานสาย กลับก่อนเวลาเป็นประจำ 

2. มีมาตรการ และกลไกในการกำกับ
ดูแล และดำเนินการ กับบุคลากรท่ี
ประพฤติไม่่เหมาะสม ฝ่าฝืน ประมวล
จริยธรรม และมาตรฐานทางวิชาชีพ 
อันทำให้ราชการเกิดความเสียหาย 
ด้วยความรวดเร็วและจริงจัง เช่น 
แต่งต้ัง คณะกรรมการจริยธรรม หาก
พบว่ามีการฝ่าฝืน มีข้อสงสัยหรือข้อ
ร้องเรียน มีการดำเนินการเพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริง ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน แต่
มิใช่่ความผิดทางวินัยหรืออาญา ต้อง
แจ้ง ให้มีการแก้ไข หรือตักเตือน 
หร ือม ีการนำไป   ประกอบการ        
พิจารณาแต ่ งต ั ้ ง  การเล ื ่ อนขั้ น 
เง ิน เด ือน การพ ิจารณาความดี
ความชอบ แล้วแต่่กรณี 

2. ละเลยการใช้ประมวลจริยธรรม จรรยา
วิชาชีพ เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อกำกับความ
ประพฤติ ปล่อยให้บุคลากรประพฤติขัดต่อ
ศีลธรรมอันดี ไม ่ม ีการสอดส่อง แนะนำ
บังคับใช้หรือไต่สวน ข้อเท็จจรงิ 
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หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ(Do) ข้อไม่ควรทำ(Don’t) 
 3. มีแนวทางการปกป้อง/คุ้มครอง

และให้ความช่วยเหลือ ดูแลบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม 
จรรยาวิชาชีพ จากอิทธิพลของผู ้มี
อำนาจไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง เช่น หาก
เกิดกรณีผู้บริหารไม่่ให้ความคุ้มครอง
ตามสมควร สามารถร้องเรียนไปยัง
คณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ตรวจการ
แผ่นดิน 

3. ปล่อยปละละเลยให้มีการใช้อำนาจโดยมิ
ชอบ มีการข่มขู่ คุกคาม แทรกแซงด้วย
วิธีการใดๆ ท่ีทำให้ การปฏิบัติหน้าท่่ี เป็นไป
โดยไม่ถูกต้องชอบธรรม เช่น บังคับบัญชา
เมินเฉยเมื่อทราบว่า มีการบังคับ/โน้มน้าวให้
คณะกรรมการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ตรวจการจ้าง ยินยอมตรวจรับงานโดยไม่
ถูกต้อง 
 

2.2 ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม
หล ักการข ัดก ันแห ่งผล 
ประโยชน์ 
บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้า
ที ่ ่โดยยึดมั ่นผลประโยชน์
สาธารณะเป็นที่ตั ้ง โดยไม่
เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน
ห ร ื อ พ ว ก พ ้ อ ง  ไ ม่ น ำ
ทรัพย์สินของราชการไปเป็น
ของส่วนตัว หรือนำไปให้
กลุ ่มหรือพวกพ้อง รวมท้ัง
ต้องไม่เป็นผู ้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
อำนาจหน้าที ่ของตน และ
ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม
ในการดำรงตำแหน่งและ
การปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็น
การเปิดโอกาส ให้เกิดการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์์ได้ 

1. ม ีมาตรการ/  แนวทางป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน/ผู้มีส่วนไดส่้วน
เสียในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มี
อำนาจอนุมัติส่ังซื้อหรือส่ังจ้างในงาน
นั ้นๆ เช่น กำหนด ให้มีการจัดทำ
แบบรับรองการตรวจสอบการเป็น ผู้
มีส่วนได้เสียกับผู้ยื ่นข้อเสนอหรือคู่่
สัญญา 

1. ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯเป็นผู้มีส่วนได้
เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือ
กิจการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื ่น โดยมี
พฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบ
แทน หรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน 
เช่น ในขณะดำรงตำแหน่งทำจัดซื้อจัดจ้าง/ 
จ้างบุคคลเข้าทำงาน หรือทำกิจการประเภท 
ต่าง ๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตน 
สังกัดหรือองคกรปกครองส่วนท้องถิ ่นอื่น  
ไม ่ว ่าโดยตนเองหร ือผ ่านทางผ ู ้อ ื ่นที ่มี
ความ สัมพันธ์  ทางการบร ิหารก ิจการ 
หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น เชิงการ อุปการะเลี้ยงดูต่อ
กันเครือญาติ พวกพ้อง ทั ้งนี้ รวมถึงการ
กระทำที่เป็นการขัดกัน แห่งผลประโยชน์
ตามกฎหมายอื่นด้วย 
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หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ(Do) ข้อไม่ควรทำ(Don’t) 
 2. มีแนวทางการปฏิบัติและแจ้งข้อ

พึ งระว ั ง ต่างๆ เพื่ อสร ้ าง  ความ
ตระหน ักให้แก่บ ุคลากรเกี่ ยวกับ
หลักเกณฑ์ การให้หรือรับของขวัญ 
และรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ จากบุคคล
ที ่ให้กันในโอกาสเทศกาลหรือ วัน
สำคัญ โอกาสการแสดงความยินดี 
การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ
การแสดง ความเสียใจ หรือการให้
ตามมารยาทที่ถือ ปฏิบัติกันในสังคม 
เช่น การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์
อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเง ินได้ ท่ี
ต้องรับไว้เพื ่อรักษาไมตรี มิตรภาพ 
หร ือ ความสัมพ ันธ ์อ ันดีระหว่าง
บุคคลและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
หรือมีราคาหรือมูลค่ามากกว่า3,000 
บาท ต้องรายงานการรับทรัพย์สิน 
หร ือประโยชน ์อื่นใดดังกล่าว ต่อ
หัวหน้า ส่วนราชการหรือผู้มีอำนาจ
แต่งตั ้งถอดถอน หรือเสริมสร้างให้
บุคลากรเกิดทัศนคติในการ ประหยัด
แก่ประชาชนท่ัวไปในการแสดง 
ความยินดีการแสดงความปรารถนาดี 
การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดง
ความเสียใจ ในโอกาสต่างๆ ตามปกติ
ประเพณีนิยม ให้เจ้าหน้าที ่ของรัฐ
พยายามใช้วิธีการแสดงออก โดยใช้
บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวย
พร หรือใช้บ ัตรแสดงความเสียใจ
แทนการให้้ของขวัญ 

2. ผู ้บริหารและบุคลากรเรียกรับเงินหรือ
ยอมรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น
ใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ โดยมีเจตนาท่่ี
จะแลกก ับการอำนวยคว ามสะ ดวก /
ปฏิบัติงาน/ประโยชน์อื่นๆ เช่น การเรียกรับ
ส่วนแบ่งจากเงินโบนัส การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื ่นใด จากผู้รับจ้าง รวมทั้งการ
ละ เลย ต่ อการปฏ ิ บ ั ติ ให ้ ถู ก ต้ อ ง ต าม
หลักเกณฑ์การให้หรือรับของขวัญ และการ
ร ับทร ัพย ์ สินหร ือประโยชน ์อื่ น ใดของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
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หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ(Do) ข้อไม่ควรทำ(Don’t) 
 3. ทำคู่ม ือ/แนวทางการปฏ ิบ ั ติ

เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ
รวมทั ้งกำหนดกลไกในการติดตาม 
ตรวจสอบ การดำเน ินการตาม
แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้
และการยืมทรัพย์ส ินของราชการ
อย่างเคร่งครัด วางระบบการจัดทำ
ทะ เ บี ย น ก า ร เ บิ ก ใ ช้ ท รั พ ย ์ สิ น 
ทะเบียนการยืมทรัพย์สินของราชการ
อย่างเป็นระบบ และง ่ายต่อการ
ตรวจสอบ 

3. ขาดการกำกับ ติดตามตรวจสอบการใช้
ทร ั พย ์ สิ น ขอ ง ร าชการ  และ ไม่ มี ก า ร
ดำเนินการควบคุมทะเบียนพัสดุุ ครุภัณฑ์์ 
และเก็บรักษาพัสดุครุภัณฑ์ให้เรียบร้อย ไม่มี
การจัดทำรายงาน การตรวจพัสดุประจำปี 
โดยเป ิดเผย อ ันส่งผลให ้ม ีการใช ้ เวลา 
ทรัพย์สิน หรืองบประมาณของทางราชการ 
เพื่อประโยชน์ส่วนตน ญาติมิตรหรือพวก
พ้อง เช่น มีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้้
เป็นรถส่วนตัว การนำเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ กลับไปใช้ส่วนตัวโดยไม่่ได้เป็นการใช้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

 
 
3. หลักความโปร่งใส Transparency 

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมถึง การมี
วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร  กับประชาชน เพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน และจัดให้มี การวางระบบเพื่อให้ประชาชนและภาค
ส่วนอื่นๆ ในสังคม สามารถเข้าถึงข้อมูลขาวสารต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นได้โดยง่าย การดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงมี ความชัดเจน เป็นระบบ เป็นที่เข้าใจ รับรู้ และคาดการณ์ได้ของสังคม ซึ่ง
ต้องคำนึงถึงความโปร่งใส 3 ด้าน ได้แก่่ 3.1) ด้านการบริหารการเงิน การคลัง และการพัสดุ 3.2) ดานการบริหารงาน
บุคคล และ 3.3) ด้านการจัดบริการสาธารณะ/การบริการประชาชน 

หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ(Do) ข้อไม่ควรทำ(Don’t) 
3.1 ด้านการบริหารการเงิน 
การคลัง และการพัสดุ 

1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง และการพัสดุให้ประชาชน
ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ และช่องทาง
ต ่างๆ ตามบร ิบทของพื้ น ท่ี  เ ช่น 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีรายงานสรุปผล
การใช้จ่ายงบประมาณประจำตาม 

2. จงใจปกปิดข้อมูล ที่เป็นประโยชน์และมี
ผลกระทบต่อประชาชน หรือมีการเปิดเผย
แต่ไม่คำนึงว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึง
หรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นได้หรือไม่ เช่น มี
การปิดประกาศ ไว้ในตู้ท่ีมีกระจกล็อคกุญแจ
ทำให้ประชาชน หรือบุคคลทั่วไปไม่สามารถ
เปิดดูรายละเอียดของเอกสาร หรือมีการ
เปิดเผยข้อมูลเมื่อพ้น ระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ 
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หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ(Do) ข้อไม่ควรทำ(Don’t) 
 วงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบกำหนด 

แผนการจัดซื ้อจัดจ้าง หรือจัดหา
พัสดุ และรายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างรายเดือนและรายปี 

 

2. ม ีการจัดการประชุมท่ี เปิดเผย
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการประชุมเพื่อ
จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ เพื่อให้
ประชาชนในพื ้นที ่สามารถติดตาม
การดำเนินงานได้ เช่น จัดให้มีการ 
ถ่ายทอดสดการประชุมสภาท้องถิ่น
ในเรื ่องงบประมาณ หรือเรื ่องที ่มีี
ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ผ่าน
หอกระจายข่าว เสียงตามสาย/วิทยุ
ชุมชน/เว็บไซต์/ส่ือสังคม ออนไลน์ 

2.  ไม ่ม ีการแจ ้ง ให ้ประชาชนทราบถึง
วิธีการใช้สิทธิการเข้าร่วมรับฟังการประชุม
สภาฯ ไม่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ท่ีเกี่ยวกับการประชุม และผลการดำเนินงาน
ของสภาเทศบาล รวมถึงมีการแก้ไขหรือ
เขียนรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นอันเป็น
เท็จ  โดยไม่มีการประชุมจริง 
 

3.2 ด้านการบร ิหารงาน
บุคคล 

1. มีกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ี
ได้มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ครอบคลุมทุกประเด็น เช่น การสรร
หา การย้าย/การโอน การเลื่อนขั้น/
ระดับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
ทุนการศึกษา 
 

1. ไม่่ประกาศหลักเกณฑ์การเล่ือนขั้น/เล่ือน
ตำแหน่ง/ค่าจ้างล่วงหน้า ไม่แจ้งผลการ
ประเมินประเภทต่างๆ ให้ผู้ถูกประเมิน/ผู้เข้า
รบการค ัดเล ือกทราบ  และไม ่ เป ิดเผย
ตำแหน่งและจำนวนอัตราว่าง เพื่อให้เกิด
การย้าย/โอนท่ีโปร่งใส หรือถ้าการเปิดเผยก็็
จะประกาศให้ทราบในวงจำกัด เท่านั้น 

3.3 ด ้ านการจ ัดบร ิ การ
สาธารณะ/การบร ิ ก า ร
ประชาชน 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้น
ที่่ได้รับทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
จ ัดทำบร ิการสาธารณะหร ือการ
ให้บร ิการต่างๆ รวมทั ้ง  ประกาศ
เผยแพร ่ ขั้ นตอน/กระบวนการ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จให้ได้รับทราบ 
รายงานความคืบหน้าและผลการ
ด ำ เ น ิ น ง าน เ ป ็ น ร ะย ะผ ่ าน ส่ื อ 
เครื่องมือประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม
กับบริบทของพื้นท่ี 

1. ขาดการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องในการจัดทำบริการสาธารณะและ
ช้ีแจงสิทธิ ของประชาชนในการใช้บริการ
ต่างๆ ให้รับทราบ หรือประชาสัมพันธ์์แต่่ไม่
คำนึงถึงความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล 
เช่น ไม่มีการช้ีแจงสิทธิ ขั ้นตอน เอกสาร 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการ การอนุมัติ อนุญาต 
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4. หลักการมีส่วนร่วม Participation 
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงต้องยึดหลักการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในท้องถิ่น ได้รับรู้เรียนรู้ และร่วมแสดงความคิดเห็น หรือ
เสนอปัญหา และประเด็นต่างๆ ท่่ีจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนา นอกจากนั้น ประชาชนยังต้องมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึงการแสวงหาฉันทามติ ร่วมกันของประชาชนภายในท้องถิ่น โดยมี 
2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 4.1) การมีส่วนร่วม/การพยายาม แสวงหาฉันทามติ และ 4.2) การกระจายอำนาจ 

4.1 การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แสดงความคดเห็นและเสนอปัญหาภายในท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ ท่ีจำเป็นต้อง

ได้รับการแก้ไขและพัฒนา เพื่อให้เกิดฉันทามติร่วมกัน ซึ่งอย่างน้อยควรมีส่วนร่วมใน 3 ด้าน ได้แก่่  

หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ(Do) ข้อไม่ควรทำ(Don’t) 
4.1.1)การมีส่วนร่วมกำหนด
ท ิ ศท า ง  น โ ย บ าย  ห รื อ
แผนงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1 .  ส่ ง เ สริ ม  และ เปิ ด โ อก าสให้
ประชาชนสามารถแสดง  ความ
ค ิ ด เห ็ น  หร ื อ เ ข ้ า ร ่ ว มป ร ะ ชุ ม
ประชาคม  เพ ื ่ อกำหนดท ิศทาง 
นโยบาย หรือแผนพัฒนา ท้องถิ่น
ด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลาและ 
สถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถี
ชุมชน ไม่่ชี้นำครอบคลุมตามสัดส่วน
ทุกพื้นท่่ี 

1. มีการชี ้นำหรือจัดตั ้งมวลชนโดยเลือก
ปฏิบัต ิเฉพาะบางกลุ ่ม บางฝ่าย เพ ื ่อให้
กระบวนการเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข 
โดยละ เลยความสำค ัญ  ต่อการร ับฟั ง
ความเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างแท้จริง 
 

2. นำผล/ ข้อเสนอต่างๆ จากการ
ประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนไปขับเคล่ือนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  เทศบ ัญญัต ิงบประมาณ
รายจ่าย 

2 .  ละ เลย  ไม่ ดำ เนิ นการ /ป ิ ดกั้ นภ าค
ประชาชนในการช้ีแจงและร ับฟ ังความ
ค ิดเห็นกรณีท ี ่ จะดำเน ินโครงการท ี ่ มี
ผลกระทบอย่างกว้างขวางในท้องถิ่น เช่น 
การสร้างสถานที่กำจัดขยะ สร้างถนน หรือ
คันกั้นน้ำ รวมทั้งเพิกเฉยต่อการนำข้อเสนอ
จากการประชุมประชาคมไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยปราศจากการชี้แจงเหตุผลให้
ประชาชนในพื้นท่่ีได้รับทราบ 
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หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ(Do) ข้อไม่ควรทำ(Don’t) 
4.1.2) การมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารงานและ
การจัดทำบริการ
สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่่มีคุณวฒุิ/
วัยวุฒิ เหมาะสมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้า
ร ่วม เป ็นคณะกรรมการ/คณะทำงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจำนวนสัดสว่นท่ี
มี ผลต่อการตัดสินใจในการบริหารโครงการ/ 
กิจกรรมต่าง ๆ 

3. แต่งตั้ง ผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือพวก
พ้องเข้าเป็น คณะกรรมการหรือคณะทำงาน
ที่สำคัญ โดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มี
ความรู้ ความสามารถตามความเหมาะสม
เข้าร่วม เช่น คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ร าค า  คณะ ก ร ร ม ก า รต ร ว จกา รจ ้ า ง 
คณะกร รมการ  จ ั ดซื้ อ จั ด จ้ า ง โ ดยว ิ ธี
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. มีการนำ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
บุคลากรและ ประชาชนไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง กระบวนการทำงานและการให้บริการ
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

2. ผู ้บร ิหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพิ ก เฉย ต่อการร ับฟ ั งความ คิด เห ็น  / 
ข้อเสนอแนะในการบริหารงานที่ได้รับการ 
สะท้อนจากบุคลากรหรือประชาชน หรือ รับ
ฟังแต่พวกพ้องบุคคลใกล้ชิด เช่น ไม่จัดให้มี 
แบบสอบถามหร ือช่องทางในการแสดง 
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และความพึง
พอใจ ต่อการบริหารหรือบริการสาธารณะท่่ี
เหมาะสม 

4.1.3) การมีส่วน
ร่วมในการตรวจ 
สอบ ติดตาม 
และประเมินผล 
 
 

1. มี การกำหนดกลไกให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การ ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ลักษณะ  การสอบย ันความถูกต้อง (Cross 
Check) 

1. ขาดระบบการสอบทาน / ตรวจสอบท่่ี
เข้มงวด ขาดการวิเคราะห์ความเสี ่ยงการ
ทุจริต อันอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือการ
ทุจริต เช่น การเบิกจ่ายเท็จ ปลอมแปลงแก้้
ไขเอกสาร การเบิกจ่าย 

2.กำหนดให้มี / ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น 
เรื ่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟัง 
การประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น 
ตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบท 
แต่ละพื้นท่่ี เพื่อส่งเสริม/อำนวยความสะดวก 
ให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุม 
สภาท้องถิ่น รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ วัน
เวลาและกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดกั้น การ
ตรวจสอบติดตามของประชาชนใน  การ
เข้าถึงข้อมูลการประชุมสภาท้องถิ ่น เช่น 
ไม่ให้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 
หรือมิได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุม
ของ สภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที ่เหมาะสม 
หรือมิ ไ ด้  จ ัดทำระเบ ียบหล ัก เกณฑ ์ ท่ี
เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาท้องถิ่น 
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4.2 การกระจายอำนาจ การปฏิบัติราชการควรมีการมอบอำนาจและกระจายความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจ และการดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาท และ
ภารกิจให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม โดยพจารณา 2 ประเด็น ได้แก่ 4.2.1) การกระจายอำนาจ ในการตัดสินใจ   
4.2.2) การกระจายอำนาจไปสู่่ภาคส่วนอื่น 

หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ(Do) ข้อไม่ควรทำ(Don’t) 
4.2.1 การกระจาย
อำนาจในการ
ตัดสินใจ 

1. ผู ้บ ังคับบัญชาส่งเสร ิมให้ม ีการมอบ
อำนาจ เพื ่อกระจายอำนาจการตัดสินใจ
และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ซึ่งไม่เป็น
การเพิ่ม ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใช้
อำนาจ และ ไม่ต้องผ่านการพิจารณาของผู้
ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ มากเกินความจำเป็น 
ดังนี้ 
 • เพิ่มการมอบอำนาจบางเรื่องให้ระดับรอง
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงาน ท้องถิ่นใน
การอนุมัติ อนุญาต  
• จัดทำคำสั ่งมอบหมายผู ้ร ักษา ราชการ
แทน กรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้ 
• กรณีการลงนามอน ุมั ต ิ  อน ุญาตตาม 
กฎหมายเฉพาะ มีการจัดทำบัญชีสรุปการ
มอบอำนาจแนบท้ายคำส่ัง  
• กรณีอำนาจเฉพาะของผู้บริหารไม่่สามารถ
มอบอำนาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่น มอบ
อำนาจให้ผู ้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ให้
จัดทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชน 
ทราบด้วย 

1. ผู้คับบัญชารวบอำนาจไว้ที่ตนเองเพียงผู้
เดียว ละเลยการมอบอำนาจความรับผิดชอบ
ในการ ตัดสินใจให้ผ ู ้ ใต ้บังค ับบัญชาใช้
ดุลพินิจในการ อนุมัติ อนุญาต และการ
จัดบริการสาธารณะ เชน ไม่มีการกำหนด
หลักเกณฑ์ / ปรับปรุง แนวทางการมอบ
อำนาจให้มีความเหมาะสม รวมทั้งไม่มีการ
สอบทาน / ตรวจสอบติดตาม การใช้อำนาจ
ภายหลังการมอบอำนาจ 

4.2.2 การกระจาย
อำนาจไปสู่ภาคส่วน
อื่น 

1. ส่ ง เสริ ม /สนับสนุน / เป ิ ด โอกาสให้
ประชาชน ตัวแทนจากภาคธรกิจเอกชน 
และภาคประชาสังคมในท้องถิ่น เข้าร่วมใน
การดำเนินงาน ในกิจกรรมสาธารณะและ
บ ร ิ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ  ผ่ า น ก า ร เ ป็ น
คณะกรรมการคณะทำงาน และ อาสาสมัคร
ประเภทต่าง ๆ 

1. คัดเลือก/ แต่งต้ังบุคคลท่่ีไม่เหมาะสมทาง
สังคม หรือ มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ ไม่เหมาะสมกับ
ภารกิจ หรือเลือกเฉพาะพวกพ้องของตนเอง 
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หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ(Do) ข้อไม่ควรทำ(Don’t) 
 2. สนับสนุน/อุดหนุนเงินงบประมาณที่ให้แก่ 

หมู่บ ้าน/ชุมชน/กลุ่มองค์กร/ภาคร ัฐ/ภาค 
ประชาชนตามระเบียบ เพ ื ่อตอบสนองต่อ 
ปัญหาและความต้องการอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ต้อง
คำนึงถึงว่าโครงการท่่ีจะให้เงินอุดหนุน ต้องเป็น
ภารกิจที ่อยู ่ ่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน/
กลุ่ม/องค์กรท่ีขอรับเงินอุดหนุน และหน้าท่ีของ
องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่ นด ้วย  รวมท้ัง
พิจารณาถึงฐานะทางการเงินการคลัง ศักยภาพ 
และประโยชน์ท่ีประชาชนในเขตพื้นท่่ีจะได้้รับ 

2. ขาดการ ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานว่า หน่วยงานองค์กรหรือกลุ่มท่่ี
เป็นผู้ขอรับเงิน อุดหนุนได้นำเงินที่ได้รับไป
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือไม่ หรือการ ต้ังงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินอดหนุน โดยไม่คำถึงฐานะทางการ
การ เง ิ นและการคล ั ง  ท่ี มี อยู่ เป ็ นการ
ดำ เน ินการ เพื่ อหวั งคะแนน  นิยมทาง
การเมือง เพียงอย่าง เดียว เ ช่น การ ต้ัง
งบประมาณและการเบิกจ่ายเง ินอุดหนุน 
ให้แก่กลุ่มองค์กร เฉพาะที่เป็นพวกพ้องของ
ตน หรือกลุ่มองค์กรท่ีมิได้ดำเนินการเพื่อ
ประโยชน์ โดยรวมของสมาชิกหรือประชาชน
ในท้องถิ่น 

 
 
 
5. หลักความรับผิดชอบ Accountability 
                       การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมุ่งให้การทำงานมีคุณภาพ สร้างความ เช่ือมั่น
ไว้วางใจ และตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียภายในท้องถิ่น หากการทำหน้าท่่ีนั้น
เกิดปัญหาหรือข้อขัดข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตอบคำถาม และอธิบายให้ทราบถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาเหล่านั ้น รวมทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ยังต้องมีการจัดทำระบบการรายงาน
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ตลอดจนระบบการบรรเทา ปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดย
คำนึงถึง 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่  5.1) ความรับผิดชอบ และ 5.2) การตอบสนอง 
                             5.1 ความรับผิดชอบ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบคำถามและช้ีแจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัยรวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ต่อ
สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ และกำหนดให้มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและ
ผลกระทบใดๆ ที่่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามอำนาจหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้อย่างน้อยให้
พิจารณาความรับผิดชอบให้ครอบคลุมใน 3 ประเด็น ได้แก่ 
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หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ(Do) ข้อไม่ควรทำ(Don’t) 
5.1.1 การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและ
การรายงาน 

1. จัดให้มีกลไกและกระบวนการประเมินผล
การบริหาร และปฏิบัติราชการ เพื่อนำผลที่ได้
จากการประเมินมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ 
วางแผนบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยพิจารณาประเมินในมิติต่าง ๆ เช่น  
   1) ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  
   2) คุณภาพของบริการ  
   3) ความคุ้มค่าของภารกิจ  
   4) ความพ ึงพอใจของประชาชนต่อการ
บริการ 

1. ขาดกระบวนการสร้างแรงจูงใจและความ
ตระหนัก ท่่ีเป็นรูปธรรม เช่น  
   • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
   • การมอบหมายงานให้ เหมาะสม  กับ
ความสามารถ  
   • การมีระบบประเมินท่ีดี  
   • การยกย่องหรือมอบรางวัลให้กับผู ้ ท่่ี
สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย  ท่ี
กำหนด รวมถึงการไม่กำหนด/ปรับปรุง
ตัวชีว้ัด และเป้าหมายในการปฏิบัติงาน และ
ละเลย ในการติดตามและประเมินผลด้าน
ต่าง ๆ 

2. มีการประเมินบุคคล โดยคำนึงถึงผลการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหนง่
ที่ปฏิบัติ และประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับจาก
การ ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้น 
ตามประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล 
ท่ีกท. กำหนด 

2. กำหนด ตำแหน่งในส่วนราชการต่าง ๆ 
ตามโครงสร ้าง  การแบ่งส่วนราชการไม่
เหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที ่ ่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงาน และปริมาณงาน 
ขาดการเชื ่อมโยงผลการ ปฏิบัติงานตาม
ตำแหน่งหน้าท่่ี ความรับผิดชอบ กับแรงจูงใจ
หรือการให้คุณให้โทษ เช่น การประเมินผล
บุคคลไม่มีการพิจารณาตามภาระงานหรือ
ผลงาน แต่ประเมินตามความพอใจ เนื่องจาก
เป็นบคุคลใกล้ชิด หรือพรรคพวก 

5.1.2 ร ะ บ บ
ควบค ุมภาย ใน 
ตรวจสอบภายใน 
และการบร ิหาร
ความเส่่ียง 

1. ส่งเสริมให้มีการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
การตรวจสอบภายใน และการบริหารความ
เสี ่ยง ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง 
ผ่านร ูปแบบคณะกรรมการเพื่ อทำหน ้า ท่ี  
เก ี ่ ยวก ับประ เม ินผลและจ ัดทำรายง าน
ประเมินผล ส่งให้ผู ้กำกับดูแล (นายอำเภอ/
สำนักงาน ส่งเสริมท้องถิ ่นจังหวัด และผู ้ว่า
ราชการจังหวัด) 

1. ละเลยต่อการจัดระบบการควบคุมภายใน 
การตรวจสอบภายใน และการบริหารความ
เส่ียง และไม่มีการนำผลจากการวิเคราะห์/
ประเมินผล ความเสี่ยงไปใช้ในการปรับปรุง
การบริหารงาน อย่างเป็นรูปธรรม 
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หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ(Do) ข้อไม่ควรทำ(Don’t) 
 2. จ ัดให ้มี  กระบวนการบร ิหาร

จัดการเหตุการณ์ท่่ีอาจจะเกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อให ้สามารถดำเน ินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถ ให้หน่วยงานของรฐั 
โ ด ย ก า ร แ ต่ ง ต้ั ง ผู้ ร ั บ ผิ ด ช อ บ 
ดำเนินการ ดังนี้  
   1) จัดทำแผนการบริหารจัดการ
ความเส่ียง  
   2) ติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการความเส่ียง  
   3) จัดทำรายงานผลตามแผนการ 
บริหารความเส่ียง  
   4) พ ิจารณาทบทวนแผนการ
บริหาร ความเส่ียง  
     ทั ้งนี้ ควรว ิเคราะห์และจัดทำ
แผนบริหาร ความเสี่ยงภายใต้สภาพ
พื้นที่บริบท/เงื่อนไข ตามความเส่ียง
ด้านต่าง ๆ ของตนเอง 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่่มี บุุคลากร
ในตำแหนงงานตรวจสอบภายใน หรือไม่มี
การมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง
หน้าที่ดังกล่าวตามความเหมาะสม ละเลย
การส่งเสริม/สนับสนุนให้ผู ้ร ับผิดชอบ มี
ความรู ้อย่างเพียงพอต่อการควบคุม และ
บริหารจัดการความเสี ่ยง มีการลอกเลียน 
แผนการบริหารจัดการความเส่ียงจากองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  จนไม่ทราบความ
เส่ียงด้านต่าง ๆ ท่่ีแท้จริงของตนเอง 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี การ
ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นอย่าง 
ครอบคลุมรอบด้าน เช่น  
   • ความเส่ียงในเรื่องการทุจริต  
   • ความเส่ียงในเร ื ่องการบริหาร 
งบประมาณ  
   • ความเส่ียงในการบริหารงาน
บุคคล รวมถึง การกำหนดให้มีแผน/
กลไกในการจ ั ดการความ เ ส่ี ย ง
เหล่านั้น 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นขาด  การ
บริหารความเสี ่ยง ไม่ให้ความสนใจ การ
ประ เมิ นป ั จ จัยหรื อ เหตุ บ่ ง ช้ี  ท่ี อาจ ส่ง 
ผลกระทบทางลบและไม่มีการกำหนดวิธีการ 
บริหารจัดการเพื่อลดความเส่่ียงในด้านต่างๆ 
อย่างเป็นรูปธรรม 
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หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ(Do) ข้อไม่ควรทำ(Don’t) 
5.1.3 ก า ร จ ั ด ก า ร เ รื่ อ ง
ร้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ บ ร ร เ ท า
ผลกระทบ 

1. ม ีการ  อำนวยความสะดวกแก่
ป ร ะ ช า ชน  โ ด ย ก ำห น ด  ใ ห ้ มี
หลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดการเรื่อง
ร ้อง เร ียน  ร ้องท ุกข ์หลากหลาย
ช่องทาง มีการแต่งต้ัง คณะกรรมการ
จัดการเรื ่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อ
ดำเนินการตามกระบวนการ ให้
เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีการแจ้ง
ผลกลับไปยังผู้ร้อง เรียนทราบภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

1. ละเลย เมื่อมีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย หร ือ คาดว่าจะเดือดร ้อนหรือ
เสียหายจากการ ปฏิบัติงาน รวมถึงไม่ให้
ความใส่ใจต่อการ หาทางแก้ไข บรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ ผู้ที ่ต้องการรับความ
ช่วยเหลือ เยียวยา ปลดเปล้ืองทุกข์ในเวลา
อันสมควร เช่น กำหนดช่องทางการร้องเรียน
ที่มีลักษณะ เข้าถึงยาก สร้างขั้นตอนเกิน
ความจำเป็น และไม่สะดวกต่อผู้ได้รับความ
เดือดร้อน 

2.  ม ีการจ ั ดทำ คู่ม ื อปฏิบ ั ติ งาน
เกี่ยวกับการ รับเรื ่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์เพื่อใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน เดียวกัน 
และม ีการจ ัดทำฐานข ้อม ูลเรื่ อง 
ร ้ อ ง เร ี ยน  เพื่ อนำมาใช ้ ในก าร           
วิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาใน
ลักษณะเดิมข้ึนอีก 

2. ไม่มี การเผยแพร ่ประชาส ัมพ ันธ ์ถึ ง
ช ่องทาง  กระบวนการ และระยะเวลา
ดำเนินการใน การร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้
ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
คู่มือฉบับประชาชน แผ่นพับ แผนผังแสดง 
ณ จุดบริการ 

 
5.2 การตอบสนอง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ

ดำเนินการ แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาท่ีกำหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง / 
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกัน ได้อย่าง
เหมาะสม 

หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ(Do) ข้อไม่ควรทำ(Don’t) 
5.2.1 การบริการอย่างมี
คุณภาพ 

1. มีการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพ
การให้บริการ ในรูปแบบที่หลากหลาย 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 
โ ด ย ก า ร น ำ ข ้ อ ม ู ล แ ล ะ ร ะ บ บ 
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ 

1. ให้บริการตามรูปแบบเดิมที่มีความล่าช้า 
ใช้เอกสารจำนวนมาก มีระยะเวลาในการ 
พิจารณานาน เพราะต้องผ่านหลายขั้นตอน 
ขาดการปรับปรุงทบทวนพัฒนาคุณภาพใน
การ  ให้บร ิการตามความคาดหว ั งของ
ประชาชนท่่ีต้องการบริการท่่ีสะดวก รวดเร็ว 
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หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ(Do) ข้อไม่ควรทำ(Don’t) 
 ให้บริการ อย่างมีคณภาพ เช่น การจองคิว

ออนไลน์ จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) การชำระภาษีผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต 
การจ ัด ให ้ม ีบร ิการเช ิงรกในรปแบบการ
ให้บริการเคล่ือนท่ีลงไปในระดับชุมชน 

 

2. มีการ ติดตามและประเมินผลการให้บริการ 
อย่างเป็นระบบ เช่น จัดให้มีการประเมินผล 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ณ จุด
ให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวก รวมทั้งมี
การประมวลผล สรุปและวิเคราะห์ ผลการ
ประเมินความพงพอใจเสนอต่อผู้บริหาร เป็น
รายเดือน หรือรายไตรมาส พร้อมท้ัง เผยแพร่่
ให้บุคลากรภายในองค์กรให้รับทราบ เพื่อนำไป
ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นขาด การ
พ ัฒนาศ ักยภาพและส ่ ง เสริ มให ้ม ีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ
นำปัญหา อุปสรรค และข้อคิดเห็น  ของ
ประชาชนมาประกอบการพิจารณา ปรับปรุง
ค ุ ณภ าพ ก า ร บ ร ิ ก า ร ใ ห ้ ทั น ต่ อ  ก า ร
เปล่ียนแปลง 

5.2.2 การตอบ 
สนองต่อปัญหา
และความ
ต้องการของ
ประชาชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนา คิดค้น 
หรือ นำนวัตกรรมในการให้บริการมาใช้ เพื่อ
จัดบริการสาธารณะต่าง ๆ สามารถตอบสนอง 
ปัญหา ความต้องการของประชาชนได้อย่าง 
สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม และใน
กรณี ที่เกิดข้อขัดข้องในการดำเนินงานองค์กร
ต้องสามารถอธิบายเหตุผลหรือ ตอบข้อสงสัย
ของประชาชนได้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการ ปลูกฝัง
แนวคิด ทัศนคติให้กับบุุคลากร ในการเป็นผู้
ให้บริการที่ดี ละเลยการพัฒนา องค์ความรู้
สมัยใหม่ เพื่อยกระดับรูปแบบหรือ วิธีการ
ให้บริการ 
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6. หลักความคุ้มค่า Cost-Effectiveness / Economy 
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์  ตลอดจน

เป้าหมายและพันธกิจที่มีความชัดเจน โดยต้องมีลักษณะที่ตอบสนองต่อความคาดหวัง ของประชาชน นอกจากนี้การ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ดังกล่าว ต้องคำนึงถึงการใช้ทรพัยากร  อย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมถึงใช้
ระยะเวลาในการดำเนินการที่รวดเร็วและเหมาะสม โดยคำนึงถึง 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่่ 6.1) ประสิทธิผล และ 
6.2) ประสิทธิภาพ 

6.1 ประสิทธิผล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ ของประชาชนและผู้มีส่วนได้สวนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าท่่ีตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์วางเป้าหมาย การ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและอยู่ในระดับท่ีตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชน โดยสร้างกระบวนการ ปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเส่ียงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผล
และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอย่างน้อย ต้องครอบคลุม 2 ประเด็น ได้แก่่  

หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ(Do) ข้อไม่ควรทำ(Don’t) 
6.1.1 การจัดทำแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 

มกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี
การวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายในการ 
ดำเน ินงานอย่างรอบด้าน ตามความ
จำเป็น และผลประโยชน์ท่ีประชาชนจะ
ได้รับ และให้ความสำคัญกับการประสาน
แผนในแต่ละระดับ เพื่อการจัดทำแผนใน
พื้นที่มีความสอดคล้อง และไม่ซ้ำซ้อนกัน
สามารถนำโครงการ/ก ิจกรรม  ท่ี เกิน
ศักยภาพประสานเข้าสู่แผนพัฒนา ใน
ระดับสูงขึ ้นไปได้ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว ่าด ้วยการจ ัดทำแผนและ
ประสาน แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอ
และตำบล พ.ศ. 2562 

ขาดการ กำหนดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ท่่ี
เหมาะสม กับสภาพทางเศรษฐกิจและสงคม
ของตน หรือคัดลอกวิสัยทัศน์ดังกล่าวมาจาก
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ ่นอื ่นและไม่มี
การบูรณาการ  และประสานแผนพัฒนา
ประเภทต่าง ๆ ใน ระดับพื้นท่่ี ละเลยการ
ทบทวนหรือปรับปรุง โครงการ/กิจกรรมท่ี
เกินศักยภาพให้เกิด การเช่ือมโยงกันระหว่าง
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 
แห่งขึ้นไป หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ต่างคนตา่ง
ท ำ จน เ ก ิ ด ค ว าม  ซ้ ำ ซ้ อ น  ส้ิ น เ ป ลื อ ง
งบประมาณ 

6.1.2 แ น ว ท า ง ก า ร
ปฏ ิบ ัต ิงานที ่ทำ ให้
บรรลุเป้าหมาย 

1. องค์กรมีการ บริหารจัดการโครงการ/
ก ิ จก ร รม ได ้บ รรล ุ ผล  ส ั มฤทธ ิ ์ ตาม
แผนพ ัฒนาท้องถิ่น สามารถ  อธ ิบาย
ผลลัพธ์ที ่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และอื่น ๆ 

1. องค ์กรไม ่มี การกำหนดต ัว ช้ีว ัดการ
ปฏิบัติงานโครงการ/ กิจกรรมเพื่อบรรลุตาม
เป ้าหมายให ้ชดเจน  และเหมาะสมตาม
มาตรฐานการบรหารหรือ การจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่่ี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดไว้
เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
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หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ(Do) ข้อไม่ควรทำ(Don’t) 
 2. องค์กรมีการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานตามภารกิจ อย่างต่อเนื่อง และ
นำมาเป็นแนวทางในการ ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

2. องค์กรขาดการ จัดการสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนข้อมูล ที ่จำเป็นต้องใช้ในการ
บริหาร เช่น  
   • ระบบสารสนเทศด้านการจัดการ ขยะ
มูลฝอย  
   • ระบบบัญช ีคอมพ ิวเอร ์ขององค ์กร
ปกครองส ่วนท ้องถิ่ น  (e-LAAS)53 เพื่ อ
จัดการ ดานการเงิน การบัญชี การคลัง และ
การจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ รวมถึงไม่มี
การกำหนดแผนงาน ทิศทาง เป้าหมายใน
การบริหารทรัพยากรท่ีชัดเจน 

 
6.2 ประสิทธิภาพ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพท่ีคุ้มค่า

ต่อการลงทุน และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ท้ังนี้ ต้องมีการลดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อ
อำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจท่ี ล้าสมัยและไม่มีความจำเป็น โดยอย่างน้อยต้อง
ดำเนินการให้ครอบคลุม 3 ประเด็น ได้แก่่ 6.2.1) ความประหยัด 6.2.2) ความรวดเร็ว และ 6.2.3) มาตรฐานและการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ เช่น 

หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ(Do) ข้อไม่ควรทำ(Don’t) 
6.2.1 ความประหยัด 1. องค์กรนำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่

มาใช้ โดยมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศหรือ โทรคมนาคมตามความ
เหมาะสมและกำลังงบประมาณในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี และขับเคล่ือน ภารกิจต่าง ๆ 
เพื่อช่วยลดขั ้นตอน เพิ่ม ประสิทธิภาพ 
ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินงาน โดยไม่เกิดผลเสียหาย แก่
ภารกิจ 

1. องค์กรมีการจัดต้ัง/คำนวณงบประมาณใน
การดำเน ิน  โครงการ/กิจกรรมในวงเงิน
ประมาณที่สูงกว่า ที่ควรจะเป็น ไม่คุ ้มค่า 
ล ะ เ ล ย ก า ร ต ร ว จสอบ  ต้ น ทุ น ใ น การ
ปฏ ิบ ั ติงานและการดำเน ินโครงการ  ใช้
งบประมาณและทรัพยากรฟุ่มเฟือย 

 
 



  25 

 

การยกระดบัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลเหนือคลอง   

หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ(Do) ข้อไม่ควรทำ(Don’t) 
6.2.1 ความ
ประหยัด 

2. กรณีภารกิจขององค์กรมีความเกี่ยวข้อง
หลายหน่วยงาน หรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียง
หรือต่อเนื่องกัน ควรจัดให้มีการบูรณาการ
ความร่วมมือกัน ระหว่างองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆ ตามแนวทางท่ี
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให ้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศไว้ 

ไม่คำนึง ถึงลำดับความสำคัญและความ
จำเป็นเร่งด่วน ขาดการวางแผนที่ดี ละเลย
การประสานความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ 
เพื่อให้การดำเนินการบรรลุผลตามภารกิจ 
เกิดความคุ้มค่าและประหยัด 

3. องค์กรมีการประเมินความคุ ้มค่าในเชิง
ภารกิจก่อนและหลัง การดเนินโครงการ/
ก ิจกรรม โดยพ ิจารณาเปร ียบเท ียบจาก
ประโยชน์ที ่ประชาชนจะได้ร ับ  กับวงเงิน
งบประมาณที ่ใช้จ่ายไป ทั ้งนี ้ประโยชน์ท่ี
ประชาชนจะได้ร ับต้องรวมไปถึง  ผลทั ้ง ท่ี
คำนวณเป็นตัวเงินและไม่สามารถ คำนวณ
เป็นตัวเงินได้ 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
ตามนโยบายฝ่ายการเมือง โดยละเลย
การศึกษา วิเคราะห์ผลดีผลเสียทุกด้าน ไม่
คำนึงถงึ ประโยชน์หรือผลกระทบท้ังทางตรง
และ ทางอ้อมต่อประชาชน 

4. องค์กรมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง 
เปล ี ่ยนแปลงภารก ิจ  ท่ีไม ่ค ุ ้มค ่าหร ือไม่
ตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชนใน
พ ื ้น ท่่ี เพื่อลดภาระค ่าใช ้จ ่าย  ทั ้ งนี้  ต้อง
คำนึงถงึสิทธิ ความเสมอภาค ความเท่า เทียม
กันและการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือการ
สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วย เช่น 
การทำทางลาดสำหรับคนพิการ 

4. องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรโดยไม่
คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผลสัมฤทธิ์ตาม
ภารกิจ ไม่คำนึงถึงการช่วยเหลือประชาชน
ตามระเบ ียบมท.ว ่าด ้วยค่าใช ้จ ่าย เพื่ อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ
อปท. พ.ศ. 2560  ให้การสนับสนุน หรือ
ช่วยเหลือในลักษณะซ้ำซอนกับหน่วยงาน
อื่นๆ รวมทั้งใช้งบประมาณอย่าง ฟุ่มเฟือยใน
ภารกิจท่่ีไม่มีความจำเป็น เช่น  
   • ทำทางจักรยานบนถนนตามกระแส โดย
ไม่สามารถใช้งานได้จริง  
   • จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ท่ีล้าสมัย  
   • ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามไหล่ทาง/ เกาะ
กลางโดยไม่สอบถามความต้องการของ 
ประชาชน 

หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ(Do) ข้อไม่ควรทำ(Don’t) 
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6.2.1 ความ
ประหยัด 

1. องค์กรนำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่มา
ใช้ โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือ โทรคมนาคมตามความเหมาะสมและ
กำลังงบประมาณในการปฏิบัติหน้าที ่ และ
ขับเคลื่อน ภารกิจต่าง ๆ เพื่อช่วยลดขั้นตอน 
เพิ ่ม ประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย ลด
ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยไม่่
เกิดผลเสียหาย แก่่ภารกิจ 

1. องค์กรมีการจัดต้ัง/คำนวณงบประมาณใน
การดำเน ิน  โครงการ/กิจกรรมในวงเงิน
ประมาณที่สูงกว่า ที่ควรจะเป็น ไม่คุ ้มค่า 
ล ะ เ ล ย ก า ร ต ร ว จสอบ  ต้ น ทุ น ใ น การ
ปฏิบ ั ติงานและการดำเน ินโครงการ  ใช้
งบประมาณและทรัพยากรฟุ่มเฟือย 

2. กรณีภารกิจขององค์กรใดมีความเกี่ยวขอ้ง
หลายหน่วยงาน หรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียง
หรือต่อเนื่องกัน ควรจัดให้มีการบูรณาการ
ความร่วมมือกัน ระหว่างองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นหรือ หน่วยงานอื่น ๆ ตามแนวทางท่ี
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให ้แก่
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้ประกาศไว้ 

2. องค์กรไม่คำนึง ถึงลำดับความสำคัญและ
ความจำเป็นเร่งด่วน ขาดการวางแผนที ่ ดี 
ละเลยการประสาน ความร่วมมือกับภาค
ส่วนอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุผุล
ตามภารกิจ เกิดความ คุ้มค่าและประหยััด 

3. องค์กรมีการประเมินความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจก่อนและหลังการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม โดยพิจารณาเปร ียบเทียบ จาก
ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้ร ับก ับวง เงิน
งบประมาณท่ีใช้จ่ายไป  
    ทั้งนี้ประโยชน์ที ่ประชาชนจะได้รับต้อง
รวมไปถึงผลทั ้งคำนวณเป็นตัวเง ินและไม่
สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ 

3.  องค ์กรดำเน ินการตามนโยบายฝ่ าย
การเมือง โดยละเลยการศึกษาวิเคราะห์ผลดี
ผลเสียทุกด้าน ไม่คำนึงถึงประโยชน์หรือ
ผลกระทบทั ้ งทางตรงและทางอ ้อม ต่อ 
ประชาชน 

6.2.2 ความรวดเร็็ว องค ์กรมีการนำวิธีการบร ิหารจ ัดการ /
นวัตกรรม ที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น
มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เก ิดความ
รวดเร ็ว ในการแก ้ไขป ัญหา ลดข ั ้นตอน
ระยะเวลา และประหยัดค่าใช้จ่่าย เช่น 
• การมีระบบการเตือนภัยท่ีเกิดจาก 
ธรรมชาติ 
• การแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุุกข์ และ 
ตอบกลับผ่่านระบบออนไลน์ 

องค์กรไม่มีการทบทวน ปรับปรุง
กระบวนงานอย่่างสม่ำเสมอทำให้การ
ดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและการ
จัดบริการสาธารณะเกิดความล่าช้า 
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หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ(Do) ข้อไม่ควรทำ(Don’t) 
6.2.3 มาตรฐานและ
การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ 

1. องค์กรมีการจัดทำคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน/มาตรฐานการให้บริการ เพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

1. องค์กรขาดการสื่อสารทำความเข้าใจให้  
บุคลากรที่เกี ่ยวข้องทราบถึงมาตรฐานและ
แนวทางปฏิบัติ ไม่มีการจัดทำขอตกลงการ
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ร ว ม ถึ ง ก า ร ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าของการดำเนินการอย ่าง
ต่อเนื่อง 

2. องค์กรจัดทำฐานข้อมููล บันทึกสถิติการ
ใช้บริการ ข้อมูลการประเมินความพึง
พ อ ใ จ  ต ล อ ด จ น ข้ อ คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อนำมา
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน
ใหดี้ยิ่งขึ้น 

2. องค์กรขาดการเตรียมความพร้อมทั้งใน
ด้านองค์ความรู้อัตรากำลังที่เหมาะสม การ
จัดทำหรือการจัดซื้อพัสดครุภัณฑ์ เครื่องมือ
ที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนการใหบริการ การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานใน
การดำเนินการ 

 


