
บทน ำ 
  การมีผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ถือเป็นการ
ทุจริต คอร์รัปช่ันประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือ  
จริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจ ในกระบวนการตัดสินใจชอง  
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนท ให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ ขาดความ เป็นอิสระ ความ เป็น
กลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์ หลัก
ขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ  
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสใน  
อนาคต ต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์
อื่นใดจาก ผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปล่ียนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด  ๆ หรือ
แลกเปล่ียนกับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของ เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท า ความผิดโดยไม่
เจตนา หรือไม่มีความรู้ ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องการทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง  ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการ บริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็น
บ่อเกิดของปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยัง  สะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิ
บาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบล หนองอ้อได้ตระหนักถึงความส าคัญ
การมีผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนร่วม ในการปฏิบัติราชการ  
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  ควำมหมำยผลประโยชน์ขัดกัน  

  ค าว่า Conflict of Interests มีการใช้คาภาษาไทยไว้หลายค า เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็น 
รูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระท าท่ีขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และ 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี(Governance) โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความ ทับ
ซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี ของรัฐ 
กล่าวท้ังเป็นสถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจ หน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่ วนรวม มี หลากหลาย
รูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ี ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สิน 

   นิยำมศัพท์และแนวคิดส ำคัญ  

  1. ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ ส่ิงใดๆท่ีมีผลต่อบุคคล/กลุ่ม 
ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจ ของ
เจ้าหน้าท่ีแต่รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วยเช่นเพื่อนญาติคู่แข่งศัตรูเมื่อใดเจ้าหน้าท่ีประสงค์จะให้คน เหล่านี้ได้
หรือเสียประโยชน์เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ส่วนตนมี ๒ ประเภท คือ 
ท่ีเกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไม่เกี่ยวกับเงิน (non - pecuniary) 

   1.1 ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีเกี่ยวกับเงินไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยัง
เกี่ยวกับ การเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว เช่นท่ีดินหุ้นต าแหน่งในบริษัทท่ีรับงาน
จาก หน่วยงานรวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่นสัมปทานส่วนลดของขวัญหรือ
ของ ท่ีแสดงน้ าใจไมตรีอื่นๆ 1.2 ผลประโยชน์ท่ีไม่เกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครอบครัว
หรือกิจกรรม ทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เช่นสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยู่ในรูปความลาเอียง/
อคติ/เลือกท่ี รักมักท่ีชังและมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเช่ือ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 

   2. ผลประโยชน์สาธารณะ (public interest) คือ ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวม
ของ ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลและไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การสามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่
ส่ิง นี้โดย  

  2.1 ท างานตามหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ  

  2.2 ท างานตามหน้าท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม  

  2.3 ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

  2.4 ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าท่ีต้องจ ากัด 
ขอบเขตท่ีประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าท่ี  



  2.5 หลีกเล่ียงการตัดสินใจหรือการท าหน้าท่ีท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

   2.6 หลีกเล่ียงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนท่ีอาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูล 
ภายใน  

  2.7 หลีกเล่ียงการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

   2.8 ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ท่ีไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าท่ี 

  2.9 ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในท่ีได้ขณะอยู่ในต าแหน่งขณะท่ีไปหา
ต าแหน่ง งานใหม่  

  ประเภทผลประโยชน์ขัดกัน  

  ๑. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจ
หน้าท่ีให ้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน เป็นต้น  

  ๒. รับผลประโยชน์คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้แล้ว
รับ เงินจากผู้มาเสียภาษีหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อแล้วรับโทรทัศน์เป็นของก านัลจากร้านค้า เป็นต้น  

  ๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าท่ี ส่งผลท่ีเป็นคุณ
แก่ฝ่าย ใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

   ๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์
ราชการ ทางานส่วนตัว เป็นต้น  

  ๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อท่ีดินในบริเวณ
ดังกล่าวดัก หน้าไว้ก่อน เป็นต้น  

  ๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัททาธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานท่ีตนเองทางานอยู่ เช่น เป็น
นัก บัญชีแต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าท่ีให้กับหน่วยงาน เป็นต้น  

  ๗. ท างานหลังออกจากต าแหน่ง คือการไปท างานให้กับผู้อื่นหลังออกจากท่ีท างานเดิม โดย
ใช้ ความรู้หรืออิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและ 
แผนของธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ขัดกัน  

  หลักกำร ๔ ประกำรส ำหรับกำรจัดกำรผลประโยชน์ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนร่วม 

   1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าท่ีหลัก 
เจ้าหน้าท่ีต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต้องท างานในขอบเขตหน้าท่ี 
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วน 



บุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์
วงศ์ตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

   2. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย 
กระบวนการแสวงหาเปิดเผยและจัดการท่ีโปร่งใส นั่นคือเปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมี  
วิธีการต่าง ๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีจากต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับ ซ้อน
การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ท่ีอาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ถือเป็นขั้นตอนแรก ของการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนการ ใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยท่ัวหน้าจะท าให้เจ้าหน้าท่ีร่วมมือและ สร้างความ
เช่ือมั่นแก่ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย  

  3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือ
จัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อน จะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ีและ
องค์กร การจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กรฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้าง 
ระบบและนโยบายและเจ้าหน้าท่ีก็มีความรับผิดชอบ ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนมีเจ้าหน้าท่ีต้อง  
จัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีท าได้และผู้บริหารก็ต้องเป็น 
แบบอย่างด้วย  

  4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายท่ีช่วยสนับสนุนการ 
ตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าท่ี ซึ่ง
ต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

   4.1 ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และ 
การปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 

   4.2 ส่งเสริมให้มีการส่ือสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปล่ียน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
สบายใจ ในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีท างาน  

  4.3 ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเจ้าหน้าท่ีเปิดเผย เพื่อมิให้มีผู้น าไปใช้ 
ในทางท่ีผิด 

   4.4 ให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ  
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนา ใน
เรื่องต่อไปนี้  

  4.5 มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าท่ีโดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 
  4.6 กระบวนการระบุความเส่ียงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

  4.7 กลไกความพร้อมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 

   4.8 วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีท าให้เจ้าหน้าท่ีถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ
ตนเองท่ี จะต้องทาตามกฎระเบียบและมาตรฐาน  



  ค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร  

  การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เพื่อ 
สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย ๑๒ ประการ 

   ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

  ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  

  ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

   ๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม  

  ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  

  ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  

  ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  

  ๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  

  ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  

  ๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  ๑๑. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  

  ๑๒.ค านึงถึงผลประโยชน์ ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน  

  หลักธรรมาภิบาล “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
หลักธรรมรัฐ และ บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance” ท่ีหมายถึง การปกครอง
ท่ีเป็นธรรม นั้น ไม่ใช่ แนวความคิดใหม่ท่ีเกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ท่ีเป็นวัฒนธรรมในการอยู่
ร่วมกันเป็น สังคมของมวลมนุษย์เป็นพันๆปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมี
ความสงบ สุขสามารถประสานประโยชน์และคล่ีคลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความ
ยั่งยืน องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล ท่ีส าคัญ ๖ ประการ ดังนี้ 

   ๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆ ให้ทันสมัยและ
เป็น ธรรม ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่าง 
เสมอภาคและ เป็นธรรม  

  ๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้าง
ค่านิยม ท่ีดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
เสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น  



  ๓. หลักความโปร่งใส คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานขององค์กร
ให้มีความ โปร่งใส มีการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
ตลอดจนมี ระบบหรือกระบวนการ ตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความ
ไว้วางใจซึ่งกัน และกัน และช่วยให้การท างานของ ภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปช่ัน  

  ๔. หลักความมีส่วนร่วม คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และ
ร่วม เสนอ ความเห็นในการตัดสินใจส าคัญๆของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามี
ส่วน ร่วมได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ และ 
ขจัดการผูกขาดท้ังโดย ภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกัน  
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ เอกชน  

  ๕. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องต้ังใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าท่ี
อย่างดี ยิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออ านวยความสะดวกต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อความ
บกพร่องใน หน้าท่ีการงาน ท่ีตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที  

  ๖. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นในการบริหาร 
จัดการ จ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจ าเป็นจะต้องต้ังจุดมุ่งหมายไปท่ีผู้รับบริการ 
หรือประชาชน ด้วย  

   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลหางดง  

   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจน เป็ 
น แบ บ อ ย่ าง ท่ี ดีใน ก า ร เ ค า รพ แ ล ะ รั กษ า ร ะ บ อบ ป ร ะ ช า ธิปไ ต ย อัน มีพ ร ะ มห า กษั 
ต ริ ย์ ทรงเป็นประมุข  

  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ  ตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ข้ 

   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติ  
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม  ท้ัง
โดยส่วนตัวและโดยหน้าท่ีรับผิดชอบต่อสาธารณชน ท้ังต้องวางตนให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธา ของประชาชน  

  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น โดยไม่แสดง  กิริยา 
หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 

  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการท างานเพื่อประเทศชาติ และต้อง ถือเอา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส่ิงสูงสุด  



   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความ รับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ  

   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็น 
พลเมืองท่ีดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีรับผิดชอบ  

   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็น 
ข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่า จะ
เป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 

   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองเข้า ไป
ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งต้ัง ย้าย โอน เล่ือนต าแหน่ง และเล่ือนขั้นเงินเดือน ของข้าราชการ ซึ่งมี
ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจาก ต าแหน่ง 
ท้ังนี้เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย  

   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัวหรือ  ผู้
ใกล้ชิดก้าวก่าย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของตนหรือของผู้อื่น และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใ ช้อ านาจ 
หน้าท่ีของตนโดยมิชอบ 

   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงาน อื่น
ใดของคู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนท่ีมีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความ เช่ือถือ
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน  

   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติ ตาม
อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย  

   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมายและค านึงถึงระบบคุณธรรมในการ แต่งต้ัง
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งต่างๆ  

   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว ต้องไม่น าข้อมูลข่าวสารอันเป็น 
ความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในต าแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน ท้ังนี้ 
ภายในก าหนดระยะเวลาสองปีนับจากวันท่ีพ้นจากต าแหน่ง  

   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อ านาจในทางท่ีผิด การ ฉ้อ
ฉล หลอกลวง หรือกระท าการอื่นใดท่ีท าให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ  

   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใดจาก 
บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติ สนิท 
หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย  



   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจท่ีติดต่อท าธุรกิจกับหน่วยงานของ รัฐ 
ตามระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ าเสมอ เอาใจใส่ทุกข์ สุข 
และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างเท่าเทียมกัน โดย  ไม่
เลือกปฏิบัติ  

  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้เกิด 
ความเข้าใจผิด หรือเพื่อผลประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อื่น  

   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของทาง  
ราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น  

   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อ เกียรติภูมิ
ของชาติ  

   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติ  ผิดกฎหมาย 
หรือผู้ท่ีมีความประพฤติในทางเส่ือมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ท่ีข้องเกี่ยวกับยาเสพ  ติด อันอาจ
กระทบกระเทือนต่อความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน  

   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหน้าท่ี  
บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าท่ีผิดพลาดร้ายแรง 

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหางดง พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ี ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและ ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยจะต้องยึดมั่นค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้  

  1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  

  2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  

  3. การยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี ผลประโยชน์
ทับซ้อน  

  4. การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  

  5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  

  6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

   7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

   8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  



  9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

  ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนต าบลหางดงเป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน องค์การบริหารส่วนต าบลหางดง โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงานส่วน ต าบล 
และพนักงานจ้าง จึงได้ก าหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานและ แนวทาง
ปฏิบัติให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหางดงทุกคน พึงยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ กับ กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับอื่นๆ อย่างท่ัวถึง ไว้ 6 ด้าน ดังนี้  

  1. ด้านความโปร่งใส ทุกกอง/หน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และตรวจสอบได้โดย มีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Govenance) ด้วย
ความเป็นธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ี มีแนวทางปฏิบัติดังนี้  

  1.1 ผู้อ านวยการกอง / ส านัก และข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล พร้อมด้วย พนักงานจ้าง 
ต้องประกาศเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้  ของตนเองต่อ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานและสาธารณชน  

  1.2 ทุกงานต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจนถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึง
การให้บริการประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว  

  1.3 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ และ การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ในทุกขั้นตอน ตามท่ี
กฎหมายก าหนด  

  1.4 เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีไม่โปร่งใสหรือทุจริต  ต่อ
หน้าท่ีจะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ  

  2. ด้านความพร้อมรับผิด 

   2.1 ในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าท่ีต้องมีความถูกต้อง ตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด กล้าหาญท่ีจะรับผิดชอบในผลงานการ  ปฏิบัติงาน
ของตน 

   2.2 ต้องปฏิบัติงานตามหน้าท่ีอย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพและสร้างความเช่ือมั่น  แก่
สังคมว่าจะขับเคล่ือนหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

   3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  

  3.1 ไม่มีการเรียกรับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หากมีการ
ร้องเรียนหรือช้ีมูลว่ากระท าความผิดจะต้องย้ายออกจากพื้นท่ีก่อน  

  3.2 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องของตนหรือผู้อื่น 

 



   4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  

  4.1 ให้เจ้าหน้าท่ีในทุกกอง/ส านักมีความเข้าใจกับการกระท า ท่ีเป็นผลประโยชน์ทับ ซ้อน
หรือสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได้  

  4.2 สร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิด วัฒนธรรมใน
การร่วมต่อต้านทุจริตได้ ให้รางวัลกับผู้ตรวจสอบพบหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต  

  4.3 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน  
หน่วยงาน 

   4.4 มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระท าการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  

  5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  

  5.1 ให้จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีชัดเจนและเป็นไปตาม ระเบียบ
ขั้นตอนและมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี  

  5.2 ในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงานและแลกเปล่ียนความรู้และ  มอบหมาย
งานท่ีมีความเป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวความคิดท่ีแตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ  

  5.3 ให้มีความส าคัญแก่สภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยและส่งเสริมในการปฏิบัติงาน  

  6. ด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน ทุกกอง/ส านัก ต้องจัดท าข้อมูล วิธีการส่ือสาร เพื่อ
ถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายท้ัง 5 ด้าน ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้
ความส าคัญถึงการปฏิบัติท่ีมี คุณธรรมและความโปร่งใส 


