
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีวัตถุประสงค์หลัก               
เพ่ือให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง โดยประชาชนไทย  ต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์          
และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความโปร่งไสตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน เปิดเผย และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน รวมทั้งได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากประชาชน จึงได้ก าหนดมาตรการในการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการคุ้มครองประโยชน์ของรัฐ 
  เพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงขอประกาศใช้มาตรการดังกล่าว เพ่ือให้ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                 
ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังมาตรการแนบท้ายประกาศนี้ 

  ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

---------------------------------------------- 
  การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Confict of Interest) คือ การตัดสินใจที่ถูกแทรกแซงด้วย
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน โดยท าผลประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่          
ต้องเสียไป หรือเรียกว่า"การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม" หรือ ผลประโยชน์                 
ทับซ้อน" ซึ่งการกระท าดังกล่าว เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรม ถือว่าเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบ            
ที่มัก เกิดขึ้นในหน่วยงานราชการของประเทศไทย  โดยเฉพาะปัจจุบันสถานการณ์การทุจริตได้                          
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ท าให้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบปราม               
การทุจริตให้สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ที่เผชิญอยู่หรือก าลังเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น หน่วยงาน               
ทุกภาคส่วนจึงจ าเป็นต้องร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพ่ือให้มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

  ส าน ัก ง าน เขต พื ้นที ่ก า รศ ึกษาประถมศ ึกษากร ุง เทพมหานคร  จ ึง ได ้ต ระหน ัก                                 
และเห็นความส าคัญต่อการป้องกันการทุจริตในองค์กร ดังที่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕6๐-๒๕6๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน                     
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน                 
หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี              
ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔3 และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                         
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปรามปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้วางมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ                 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเอาไว้ ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                
จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ดังนี้ 

  การปฏิบัติตนในระหว่างที่ เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ  ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
  ๑. เจ้าพนักงานของรัฐ (เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการ ศาล 
รัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.) ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑.๑ ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงาน
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ 
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
 1.2 ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรั ฐซึ่งมีอ านาจ                   
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้น                       
ในบริษัทจ ากัดหรือ บริษัทมหาชนจ ากัด ไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด โดยต้องด าเนินการ          
ไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
 
 
 

/๑.๓ ไม่รับ … 
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 ๑.๓ ไม่รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเขา้เป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน            
หรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอ านาจ
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท
จ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยต้องด าเนินการ                     
ไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
  ๑.๔ ไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ
ลูกจ้าง ในธุรกิจ ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ                
ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของ
ผลประโยชน์ของธุรกิจ ของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยขนส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ                   
หรือกระทบต่อความมีอิสระ 
 1 .๕ ไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ ใด
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม 
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์                  
และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด และให้รวมถึงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่ง พ้น        
จากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วย แต่ไม่ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
จากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 
  ๒. คูส่มรสของเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินฉันมีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วย 
ต้องปฏิบัติตามข้อ ๑ (๑.๑-๑.๔) เช่นเดียวกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้นด าเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงาน  
ของรัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง 

  การปฏิบัติตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.                
เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ดังนี้ 
  ๑. ไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์              
อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ คือ 
 (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสม
ตามฐานานุรูป 
 (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมีใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่า                 
ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
 (3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคล
ทัว่ไป 
 
 
 

/๒. ต้องแจ้ง ... 
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  ๒.  ต้องแจ้ งรายละเ อียดข้อ เท็จจริ ง เกี่ ยวกับการรับทรัพย์ สิ นหรือประโยชน์นั้ น                        
ต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 ซึ่งได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์ อันดีระหว่างบุคคล หากผู้บังคับบัญชามีค าสั่ง                      
ว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณี                       
ที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงาน 
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

  การปฏิบัติตนในระหว่างที่ เป็นเจ้าหน้ าที่ของรัฐตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี                    
ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดงันี้ 
  กรณี เข้า ไปมีส่ วนเกี่ ยวข้องกับการเรี่ ย ไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ ได้รับอนุญาต                            
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระท าการ 
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา             
ด้วยสิ่งพิมพ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอ่ืนหรือด้วยวิธีการอ่ืนใด 
  ๒. ใช้สั่งขอร้องหรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้หรือกระท า              
ในลกัษณะให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะจ ายอม ไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเสี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
  ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัตอิย่างเคร่งครัด หากผู้ใดการกระท าใด 
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิด             
ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 


