
 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

……………………………………………………………………. 
 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการ     
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ซึ่งด าเนินการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ     ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพ
และรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุ  
มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิควรได้    โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น อันเป็นปัญหาของ
สังคมไทย  ที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริตซึ่งทางคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล     ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วน
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานและ              
การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้
ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย   จึงด าเนินการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลางข้ึน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

               ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 

                                                                                                     
                                   (นายถิ่น  เติบสูงเนิน) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 

 
  



 

 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflic t Of Interests Of Interests ) 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 



ค าน า 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการ               
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งด าเนินการแก้ไขปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้
ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและด าเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เ พ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่
เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้
อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงด าเนินการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานต่อไป 
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ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests Of Interests )  
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนส์่วนรวม 

(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา   
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรค             
ต่อการพัฒนาประเทศ  

 

ความหมาย : สานักงาน ก.พ.  
สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) 

มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น 
การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติ        
สืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่
โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  

 

มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไปจากเดิมที่นักการเมือง

และนักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน กล่าวคือในอดีตนักธุรกิจต้องพ่ึงพิงนักการเมือง เพ่ือให้นักการเมือง
ช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั้นมิได้รับการตอบสนองจากนักการเมือง
ทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจานวนมากแก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้ามาเล่น
การเมืองเองเพ่ือให้ตนเองสามารถเข้ามาเป็นผู้ก าหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้ และท่ี
ส าคัญคือท าให้ข้าราชการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามค าสั่ง  

 

ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง  
๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน  
๓. ผลประโยชน์ขัดกัน  

 

ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน  
1. การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง  
2. ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย  
3. การรับผลประโยชน์โดยตรง  
4. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน  
5. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว  
6. การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว  
7. การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม  

  8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ท างาน  
9. การปิดบังความผิด  

/ความขัดแย้ง... 
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ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interests)  

เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ในการ
แสวงประโยชน์แก่ ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความ
เสียหายต่อประโยชน์ สาธารณะ ค าอ่ืนที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
ได้แก่ การมีผลประโยชน์ ทับซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ และรวมถึง
คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย คอร์รัปชั่นสีเทา  

 

ตัวอย่างการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  
1. หาประโยชน์ให้ตนเอง  
2. รับประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่  
3. ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน  
4. ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพ่ือประโยชน์ของตน  
5. ใช้ข้อมูลความลับ เพ่ือแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง  
6. รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าที่  
7. การให้ของขวัญ ของก านัล เพ่ือหวังความก้าวหน้า  
8. ชื้อขายต าแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของตน ฯลฯ เป็นต้น 
     

ข้าราชการประจ า กิจกรรมที่มีความเสี่ยง  
1. การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  
2. การรับงานนอกหรือการทาธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน  
3. การทางานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม  
4. การนารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ามันด้วย  
5. การนาบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว  
6. การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจา  

มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ  
1. มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง  
2. การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง  
3. การเพ่ิมระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อ านาจ  
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 

การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง  
1. มีการประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน  
2. การแสดงบัญชีทรัพย์และหนี้สิน  
3. การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อ านาจ  

 
 

/แนวทางการ... 
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แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. หลักนิติธรรม  
2. หลักคุณธรรม  
3. หลักความโปร่งใส  
4. หลักการมีส่วนร่วม  
5. หลักความรับผิดชอบ  
6. หลักความคุ้มค่า  
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
๑. ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐๓)  

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้  
(๑) จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป  
(๒) จากบุคคลอ่ืนราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท การรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นที่มีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท โดยมีความจ าเป็นต้องรับเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ 
ต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานโดยทันทีที่สามารถกระท าได้  
หากมีความจ าเป็นต้องรับเพราะเพื่อรักษาไมตรี...จะท าอย่างไร  

แจ้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ วินิจฉัย  
มีเหตุผล รับได้ -รับไว้  
ไมมี่เหตุควรรับ -ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ  

 

๒.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔  
ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต

จาก คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระท า
การ ดังต่อไปนี้  

(๑) ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการพิมพ์ หรือสื่ออย่างอ่ืนหรือด้วยวิธีการอ่ืนใด  

(๒) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้หรือกระท าใน
ลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม  

 
 
 
 
 

/หลักธรรมาภิบาล...  
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หลักธรรมาภิบาล และหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน แนวทางการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ANTI CORRUPTION)  

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร (Good Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 

ธรรมาภิบาล จะมีค าว่า integrity ค่านิยมของข้าราชการ I am ready  
I = Integrity มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม)  
A = Activeness ขยันตั้งใจท างาน (บริการ/แก้ไขปัญหาประชาชน)  
M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  
R = Relevance รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม  
E = Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชน ีประเมินผล)  
A = Accountability รับผิดชอบต่อผลงาน ประชาชน  
D = Democracy มีใจ/การกระท าเป็น ประชาธิปไตย (มีส่วนร่วม โปร่งใส)  
Y = Yield มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน เพ่ือประโยชน์สุข ของประชาชน  
 

ความหมายของธรรมาภิบาล  
ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  เป็นแนวทาง ส าคัญในการ           

จัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึง ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ      
ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มี ความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริม ความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพ่ือบรรเทาป้องกันหรือ
แก้ไขเยียวยาภาวะ วิกฤติ ภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต  เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม                      
ความโปร่งใส และความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปกครอง 
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ                  
และกระแสโลกยุคปัจจุบัน (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ บริหารกิจการบ้านเมือง                 
และสังคมที่ด ีพ.ศ.2542)  

 

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างธรรมาภิบาล  
การส่งเสริมให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาลนั้น มาจากความร่วมมือของทั้งสถาบันทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาสังคม บทบาทของรัฐที่ส าคัญนั้น คือ รัฐเป็นผู้มีบทบาทในการวางรากฐาน และรักษากฎระเบียบ
ต่าง ๆ การสร้างธรรมาภิบาลของรัฐนั้น จ าเป็นต้องอาศัยระบบการจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ มีภาระ
รับผิดชอบภายใต้กฎหมาย และนโยบายที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องมีการ
ปฏิรูประบบราชการ เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบภายใต้กรอบของ
กฎหมาย ซึ่งจุดมุ่งหมายในการสร้างธรรมาภิบาลของภาครัฐนั้น จะต้องพยายามปฏิรูป การบริหารจัดการให้
ถูกต้องตามหลักเหตุผล และหน้าที่มีระบบความรับผิดชอบด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพมาใช้  และให้มีความ
โปร่งในการปฏิบัติงาน ยกระดับความช านาญของภาครัฐให้มีความทันสมัย เป็นต้น  ส่วนบทบาทของ 

 
 /องค์กรภาค... 
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องค์การภาคเอกชนและบทบาทของประชาสังคมที่มีต่อการสร้างธรรมาภิบาล คือ การรวมตัวกันของ
สาธารณชนในการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ โดยรัฐควรมีการหามาตรการที่จะกระตุ้นให้เกิด
การตระหนักถึงการท าผิดจรรยาบรรณ เป็นต้น  
 

หลักการพื้นฐานของการสร้างธรรมาภิบาล  
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 

ระบุว่าธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบ 6 ประกอบ คือ  
1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ

ของสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่า
เป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจ หรือตามอ านาจของตัวบุคคล  

2. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน โดยมีการให้และการรับข้อมูล ที่สะดวก  
เป็นจริง ทันการณ์ ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเท่าเทียม มี กระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง
ชัดเจนได้  

3. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมคิด ร่วม เสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การแจ้ง ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ 
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ นอกจากนี้ยัง รวมไปถึงการร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบต่อ 
ผลของการกระท านั้น  

4. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เป็นการสร้าง กลไกให้มี
ผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การ ใส่ใจปัญหาสาธารณะของ
บ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการ เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้า     
ที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน  

5. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด ให้เกิด ประโยชน์คุ้มค่า 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  

6. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส านึกในหน้าที่ของตนเอง มี ความซื่อสัตย์
สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น  

 

การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  
การบริหารงานในรูปแบบของธรรมาภิบาลนั้น  จะเน้นที่การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  มั่นคง            

ไม่ล้มละลาย ไม่เสี่ยงต่อความเสียหาย พนักงานมีความมั่นใจในองค์การว่าสามารถปฏิบัติงานในองค์การ      
ได้ในระยะยาว การน าธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารนั้น เพ่ือให้องค์การมีความน่าเชื่อถือและได้รับการ
ยอมรับจากสังคมปัจจุบันการบริหารงานในภาครัฐได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก  ในเรื่องของ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ดังนั้นการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในหน่วยงานของรัฐ ก็เพ่ือให้ ประชาชนเกิด
ความเชื่อถือศรัทธาว่าปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นของหน่วยงานภาครัฐจะลดลง ซึ่งสิ่งที่จ าเป็น
ในการบริหารงานของหน่วยงานในภาครัฐ ได้แก่  
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1. ความรับผิดชอบตรวจสอบได้  

ความรับผิดชอบ คือ บุคคล องค์การ และผู้ที่ท าหน้าที่ในการตัดสินใจ ซึ่งหน้าที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานภาครัฐ ต้องมีภาระความรับผิดชอบต่อสาธารณะเกี่ยวกับการ กระท ากิจกรรมหรือการตัดสินใจใด ๆ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสาธารณะ ความรับผิดชอบที่กล่าวมา หมายถึง การเปิดเผยข้อมูล การมีความยุติธรรม 
ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค และตรวจสอบได้ โปร่งใส และด าเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย  
2. ความโปร่งใส  

ความโปร่งใส หมายถึง การตัดสินใจและการด าเนินการต่างๆ อยู่บนกฎระเบียบชัดเจน การด าเนินงาน
ของรัฐบาลในด้านนโยบายต่างๆ นั้น สาธารณะชนสามารถรับทราบและมีความม่ันใจได้ว่า การด าเนินงานของ
รัฐนั้น มาจากความตั้งใจในการดาเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายของนโยบาย  
3. การปราบปราบทุจริตและการประพฤติมิชอบ  

การที่องค์การภาครัฐใช้อ านาจหน้าที่ หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในทางส่วนตัวเหล่านี้ถือเป็นการ
ทุจริต และการประพฤติมิชอบทั้งต่อองค์การภาครัฐเองและองค์การในภาคเอกชน  การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการท างานและการท าให้เกิดความโปร่งใส รวมไปถึงการปฏิรูประบบราชการจะเป็นเครื่องมือในการ
ปราบปรามการฉ้อฉล และเสริมสร้างธรรมาภิบาล  
4. การสร้างการมีส่วนร่วม  

การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชน  หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการ
ตัดสินใจด าเนินนโยบายมีส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบัติงานของสถาบัน  การมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิด
กระบวนการตรวจสอบ และเรียกร้องในกรณีที่เกิดความสงสัยในกระบวนการด าเนินงานของรัฐได้เป็นอย่างดี  
5. การมีกฎหมายที่เข้มแข็ง  

ธรรมาภิบาลมีพ้ืนฐานการด าเนินการอยู่บนกรอบของกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีการให้ความ             
เสมอภาคเท่าเทียม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีกฎหมายที่เข้มแข็ง มีการระบุการลงโทษที่ชัดเจน และมีผล
บังคับใช้ได้จะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาระบบการปกครอง เพ่ือป้องกันการละเมิดหรือฝ่าฝืน การมีระบบกฎหมายที่ดี
จะส่งเสริมการปกครองตามหลักนิติธรรม  
6. การตอบสนองที่ทันการ  

ธรรมาภิบาล หมายถึง การให้การตอบสนองที่ทันการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในเวลาที่ทันการ  
7. ความเห็นชอบร่วมกัน  

สังคมท่ีประกอบด้วยบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันไป ธรรมาภิบาลจะท าหน้าที่เป็นตัวกลาง      
ในการประสานความต้องการที่แตกต่าง ให้อยู่บนพ้ืนฐานของประโยชน์ส่วนรวมและขององค์การเป็นหลัก  
8. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลักธรรมาภิบาลนั้น ต้องการให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่า  
9. ความเสมอภาคและความเกี่ยวข้อง  

หลักธรรมาภิบาลจะเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์การ รู้สึกมีส่วนร่วมหรือรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์การ 
บุคคลสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมหลักท่ีจะช่วยสร้างความเติบโตให้กับหน่วยงาน  
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สรุป 
 

การใช้หลักธรรมภิบาลท าให้องค์กรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานได้ อีกทั้งยังเป็นกลไก   
ในการควบคุมติดตามและตรวจสอบโดยมีประชาชน หรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสียหายแก่การบริหารองค์กร เพราะการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์กร เป็นการสร้างสานึกที่ดี    
ในการบริหารงาน และการท างานในองค์กร และจัดระบบที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามส านึกท่ีดี ไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่องของการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่สิ้นเปลือง การติดตามการทุจริต ความโปร่งใส โดยค านึงถึง   
ผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบ เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐนั้น       
จะเก่ียวข้องกับประชาชนโดยตรง 


