










 
 
 
 

คู่มือแนวปฏบิัติการป้องกันการขัดกนัระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

*ตัวอย่างวิธีคิดแยกแยะ 
*คิดให้ได้ คิดให้ดี คิดให้เป็น 
*แนวทางปฏิบัติขั้นตอน/ก ากับดูแล/ตรวจสอบติดตามการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
       

        
                                                           

          
    
 
 
 
 

 
 
 

                                               ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน ้า 
                                                              ๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
 
 
 



คิดแบบเก่าๆ 

   Analog 

คิดแบบใหม่ๆ 

Digital 

 
แนวปฏิบัติการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

                 ตัวอย่างวิธคีิดแยกแยะ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ต้องสามารถแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่อง ส่วนตัวออกจากกันได้

อย่างเด็ดขาด และไม่กระท า การที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  โดยมีแนว
ทางการคิดแยกแยะ ตามตัวอย่างวิธีคิด ดังนี้     

                                                         
                                           
 
 
 

                                                            
                                            ระบบคิด            

 
 
                                                                   
 
 
                                                                    
           
 
 
                                
 
                            
 
 
                                                                    
                            
 
                                                                     
                                                
 
 

ใช้น ำ้ประปำหลวงล้ำงรถ
ส่วนตวั 

น ารถยนตห์ลวงมาใชธุ้ระ

ส่วนตวั 

ท่ีน าอุปกรณ์ไฟฟ้า

ส่วนตวัมาชาร์ตท่ีท างาน

ท างาน

ใชโ้ทรศพัทห์ลวงเร่ือง

ส่วนตวั 

รับของขวญัจากผูม้า

ติดต่อราชการ 

ไม่ใชน้ ้ าประปาหลวงลา้ง

รถส่วนตวั 

ไม่น ารถยนตห์ลวงมาใช้

ธุระส่วนตวั 

ไม่น าอุปกรณ์ไฟฟ้า

ส่วนตวัมาชาร์ทท่ีท างาน 

ไม่น าวสัดุครุภณัฑห์ลวง

ไปใชส่้วนตวั 

ไม่ใชโ้ทรศพัทห์ลวงใร

เร่ืองส่วนตวั 

ไม่รับของขวญัจากผูม้า

ติดต่อราชการ 

น าวสัดุครุภณัฑห์ลวง

ไปใชส่้วนตวั 



 

 

๑. คิดก่อนท า (ก่อนกระท าการทุจริต) 
๒.คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ     
๓.ให้นึกถึงผู้ที่เคยถูกลงโทษให้น ามาเป็นบทเรียน 
๔.ให้คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง (ในเรื่องของ ถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออก ติดคุก) 
๕.คิดถึงคนรอบข้าง เสื่อมเสียต่อครอบครัว วงศ์ตระกูล 
๖.ให้คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ 

                    
๑. คิดแบบพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  ไม่เบียดเบียนประเทศชาติ  
๒.คิดอย่างรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ กฎระเบียบ     
๓.คิดตามคุณธรรม “ท าดีได้ดี  ท าชั่วได้ชั่ว” 

๑.คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันอย่างชัดเจน  
๒.คิดเรื่องต าแหน่งหน้าที่ กับเรื่องส่วนตัวออกจากกัน     
๓.คิดท่ีจะไม่น าประโยชน์ส่วนตนมารวมกับประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน มาก้าวก่ายกัน 
๔.คิดท่ีจะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน 
๕.คิดเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเป็นประโยชน์ส่วนตน  เครือญาติ  พวกพ้อง 

จากบทสรุปแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมหลักการคิดแยกแยะให้ได้ระหว่างส่วนรวมและส่วนตน การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีระบบการ
คิดท่ีสามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่า สิ่งใหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งใหนคือประโยชน์ส่วนรวม ไม่น ามาปะปนกัน 
ไม่น าส่งของราชการมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนไม่เบียดบังราชการเห็นแกประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยงาน
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนไม่แสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ราชการไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จะต้องยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก   

 
 
 
 

เลิกเถอะ...มาคิดใหม่เพื่อ
ประเทศไทยของเรา 



 
                                 แนวทางปฏิบัติขั นตอน/ก้ากับ/ตรวจสอบติดตาม 
        การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวมของหน่วยงาน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ขั นตอน/แนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ก้ากับดูแล ตรวจสอบและติดตามผล 

๑. การให-้การรับของขวัญ
และผลประโยชน์ 
 - รับของขวัญ/เงิน
สนับสนุน/เงินบริจาคจาก
ลูกค้าของหน่วยงาน  

๑. ตระหนักถึงจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 
ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ และ
ระเบียบส านักนายกฯว่า
ด้วยการให้หรือรับของขวัญ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.
๒๕๔๔ สามารถสรุป
แนวทางส าคัญได้ดังนี้ 
 ๑.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง
ไม่รับหรือถามน าถึงการรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่น
ใดๆนอกเหนือจากทรัพย์สิน
อันควรได้ตามกฎหมาย 
เช่น การรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่ง
ให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่
เหมาะสมตามฐานะตน 

๑.๒ การรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
อ่ืนซึ่งมิใช่ญาติที่มีมูลค่าใน
การรับแต่ละบุคคล แต่ละ
โอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๑.๓ การรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการ

๑. ก าหนดนโยบายการรับ
หรือ งด รับของขวัญให้
ชัดเจน 

๒. บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ต่อการประพฤติมิชอบควร
ปฏิบัตินโยบายด้านนี้อย่าง
เคร่งครัดมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 

๓.แสดงออกโดยยึด
มาตรการความโปร่งใส ไม่
ว่าของขวัญหรือ
ผลประโยชน์นั้น จะมีค่า
เพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ 
ก่อให้เกิดพันธะกับผู้ให้ 
๔.ถึงแม้ว่า กฎ ระเบียบที่
ก าหนดใว้เรื่องการรับ
ของขวัญหรืออ่ืนใดๆ 
สามารถรับได้ไม่เกิน 
๓,๐๐๐ บาท แต่ให้
เจ้าหน้าที่มีจิตส านึกที่ดีต่อ
อาชีพตัวเอง 
 

๑. ก าหนดว่าของขวัญและ
ผลประโยชน์อื่นใดต้องไม่
รับตามมาตรการของ
หน่วยงานที่ได้ประกาศใว้ 
๒. ใช้หลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานเป็นที่ตั้ง – 
เจตนารมณ์ /กฎ ระเบียบ/
การเปิดเผย/คุณค่า/หลัก
จริยธรรมอัตลักษณ์/เวลา
โอกาส เป็นคัมภีร์ในการ
ตัดสินใจ 

๓. รณรงค์ปิดประกาศงด
รับของขวัญบริเวณหน้า
หน่วยงาน และเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของหน่วยงานเป็น
การประชาสัมพันธ์  
 



ให้ในลักษณะให้กับบุคคล
ทั่วไป  
๒. ให้ค านึงถึงหลักเกณฑ์
การรับของขวัญโดยให้ใช้
บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้ว
ไม่ถึง ๒ ปีด้วย  
๓.ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา
หรือบุคคลในครอบครัว
นอกเหนือขากประเพณี
นิยมตามปกติ มูลค่าไม่เกิน
๓,๐๐๐   บาท 

๔. ควรใช้บัตรอวยพร การ
ส่งไลน์ ส่งข้อความ แทน 

เป็นการส่งเสริมการสร้าง
ทัศนคติในการประหยัด
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย 

๕. ประกาศมาตรการและ
แนวทางสร้างคุณธรรมและ
ส่งเสริมความโปร่งใสการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 

๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของ
แถมหรือผลประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 

๑. ในการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ครั้ง ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการพัสดุ 
ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ทุกเวลา  
๒. วางตัวเป็นกลางกับ
ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน 
ผู้ชนะการประมูลหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติ
สัมพันธ์  
  

๑.ปฏิบัติตามระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

๒. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างตามที่ พ.ร.บ.จัดซื้อ
จัดจ้างก าหนด 

๓.ด าเนินการตาม SOP การ
จัดซื้อจัดจ้าง ของ
หน่วยงาน 

๔. การจัดซื้อ/จ้างทุกวิธี
ผ่านผู้ตรวจสอบ ดังนี้ 
 - หัวหน้ากลุ่มงาน 

 -ผู้คุมงบประมาณ 

 -หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 

 -หัวหน้าหน่วยงาน 

๑. ค านึงถึงการใช้จ่ายเงิน 
ทรัพย์สินทางราชการ 
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
และความถูกต้อง ยุติธรรม 
สมเหตุสมผล 

๒. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างตามที่ พ.ร.บ.จัดซื้อ
จัดจ้างก าหนด โดยใช้แบบ
รายงาน สขร.  
๓. จัดท าบันทึกแสดงความ
บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัด
จ้างทุกวิธี น าไปเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
 



๓. การใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงานเพื่อประโยชน์
ของตัวเอง 

 - น าครุภัณฑ์วัสดุของ
หน่วยงานไปใช้ในงาน 

  

๑.  มีใบเบิก/ใบขอยืม
ครุภัณฑ์ โดยก าหนด ชนิด 
ระยะเวลา ความจ าเป็นที่
ต้องใช้งาน  
 

๑. ปฎิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ส่วนที่ ๒ การยืม 

๑. ตรวจสอบใบขอยืม
ครุภัณฑ์ 
๒. กรณียืมออกต่างจังหวัด
เพ่ือใช้ในการเป็นวิทยากร/
จัดประชุมต่างๆ ต้องมี
หนังสือเชิญ หนังสืออนุมัติ
จัดประชุม แนบท้ายใบยืม 

๓. เมื่อครบก าหนดยืม ให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมี
หน้าที่ติดตามทวงครุภัณฑ์
ที่ให้ยืม คืนภายใน ๗ วัน 
นับแต่วันครบก าหนด 

๔. ตรวจสอบสภาพให้
เรียบร้อยหากเกิดช ารุด
เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ 
หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืม
จัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คง
สภาพเดิม โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายเอง หรือให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงาน
ก าหนด  

๔. การใช้รถยนต์ราชการใน
เรื่องส่วนตัว 

๑. ในการใช้รถยนต์ราชการ
ทุกครั้ง ให้ผู้ขอใช้เขียนใบ
ขอใช้รถ เสนอผ่าน หัวหน้า
กลุ่ม เพื่อจัดรอบการน ารถ
ไปใช้ให้ตรงกับปริมาณ  
และภารกิจแต่ละโครงการ
ต่างๆของหน่วยงาน  
๒.เสนอผู้อ านวยการลงนาม
อนุมัติ 
๒. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว
พนักงานขับรถยนต์รายงาน
ปริมาณการใช้น้ ามัน 
ระยะทาง และเก็บหลักฐาน
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ
ต่อไป   

๑. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ร ะ เบี ยบการ ใช้ ร ถยนต์
ราชการตามระเบียบส านัก
น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ว่ า ด้ ว ย
ร ถ ย น ต์ ร า ช ก า ร  พ . ศ . 
๒๕๔๕ 
 
 

๑. รถยนต์ราชการของ
หน่วยงานติดสัญญาณ GPS 

เพ่ือตรวจสอบระยะทางใน
การใช้รถยนต์ราชการ  
๒. เจ้าหน้าที่ท่ีไปราชการ
ต้องใช้ แบบ รผ.๑ ของ
หน่วยงานเพื่อรายงานผล
การประชุม 

๓. สามารถตรวจสอบ
ปริมาณการใช้น้ ามันของ
รถยนต์ราชการ  
๔. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ
ให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติ
ปฏิบีติตนตามแนวทางของ
กฎ ระเบียบ ที่ก าหนดใว้  
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                                                     **ขั นตอนการด้าเนินการ** 
 

  ๑. เมื่อพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่คนใดมีพฤติกรรมที่น าไปสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  สามารถร้องเรียนหรือแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานหรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาได้ 
  ๒. คณะกรรมการจริยธรรมและหัวหน้าหน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วจะสั่งการไปยังคณะกรรมการที่
ได้จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะกรณี ให้ด าเนินการสืบสวน  รวบรวมและสรุปข้อเท็จจริง รวมทั้งข้อกฎหมายและความเห็น
ต่างๆ แล้วรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตัดสิน 

  ๓. หัวหน้าหน่วยพิจารณาและวินิจฉัยแล้วหากเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมจริง  หัวหน้าหน่วยงาน
จะสังการให้มีการลงโทษทางวินัย  ว่ากล่าวตักเตือน  ท าทัณฑ์บน  ให้รับการพัฒนา  แล้วแต่กรณีหรือหากวินิจฉัยแล้ว
ไม่ได้กระท า  ไม่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  ก็สั่งให้ยุติเรื่อง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แหล่งอ้างอิง 
 

๑ การจัดท าแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๓. ค.ป.ท.กระทรวงสาธารณสุข 

๔ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน. 
 
 
 
 




