
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
เร่ือง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
.................................................................... 

 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สังคมมี
พฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง โดยประชาชนไทยต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เปิดเผย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมท้ัง
ได้รับความไว้วางใจและความเช่ือมั่นจากประชาชน จึงได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของรัฐ 
 เพื่อเป็นการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จึงได้จัดท าประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 
 1. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
สนับสนุนและขับเคล่ือนการด าเนินการเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 2. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรทุกระดับ สอดส่องและร่วมกันป้องกันการกระท าท่ีเข้าข่ายการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ละเลยเพิกเฉยต่อการกระท าท่ีเข้าข่ายดังกล่าว 
ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 
 3. ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ ดังนี้ 
  1.) การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในการแสวงหาประโยชน์ใดๆให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
  2.) การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น 
  3.) การไม่กระท าการใดๆอันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดใน
การปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน 
  4.) การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงานไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์พวกพ้องและ
ครอบครัว 
  5.) การไม่น าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใดๆของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 
  6.) การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
  7.) การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอกท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นการปฏิบัติช่ัวคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร  
 

/8.) การไม่น าความสัมพันธ์... 
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  8.) การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการให้คุณให้โทษการพิจารณา
ตัดสิน อนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ 

4. ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาออกจากท่ีประชุม
เป็นการช่ัวคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้นๆ หรือแจ้งต่อท่ีประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสียก่อนเริ่ม 
การประชุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม  
 5. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร
และบุคลากรซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดท่ีเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ท้ังในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จ รวมถึงการ
เพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระท าผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง 
 6. ให้การสนับสนุนยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ ผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต  
มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคล่ือนการด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
  

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 18  กุมภาพันธ์ 2565 
 
 
 

(นายสุชน วิเชียรสรรค์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

 
 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คือการตัดสินใจท่ีถูกแทรกแซงด้วยผลประโยชน์ส่วน
ตนหรือพวกพ้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน โดยท าให้ผลประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่ต้องเสียไป เรียกว่า 
“การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน” ซึ่งการกระท าดังกล่าว
เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรม ถือว่าเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบท่ีมักเกิดขึ้นในหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะปัจจุบันสถานการณ์การทุจริตได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ท าให้มีการ
ปรับปรุงสถานการณ์การทุจริตได้มีการทุจริตให้สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ ท่ีเผชิญอยู่หรือก าลัง
เปล่ียนแปลงไป ดังนั้นหน่วยงานทุกภาคส่วนจึงจ าเป็นต้องร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้มี
มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญต่อ 
การป้องกันการทุจริตในองค์กร จึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตนในระหว่างท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ  
เพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 โดยเจ้าพนักงานของรัฐ (เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.)  
ห้ามด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ี
ในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ
ด าเนินคดี  

2. เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าพนักงาน
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดไม่เกินจ านวนท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

3. รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น อันมี
ลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ 
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดไม่เกินจ านวน
ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 4. เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน 
ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ
ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือ
แย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  

 
 
 



5. ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใด 
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยไม่ให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน 
หรือญาติท่ีให้ตามประเพณีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 

 
**** โดยน ามาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐด้วย โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการ
ด าเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีคู่สมรสนั้นด าเนินการอยู่ก่อนท่ีเจ้าพนักงานของรัฐจะเข้า
ด ารงต าแหน่ง  


