ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean
Thailand)” และกาหนดพันธกิจหลัก เพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้ มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากลผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริต เชิง นโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไก
และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับ รู้การทุจริตของประเทศไทย ประกอบกับ
คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ได้ มี ค าสั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวั น ที่
๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน นั้น
เพื่อดาเนินการตามนโยบายดัง กล่าวของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต และป้องกันมิให้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาศัยโอกาสในตาแหน่งหน้าที่ราชการแสวงหาประโยชน์กระทาการทุจริตต่อหน้าที่
อันจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือเกิดความเสียหายแก่ราชการ รวมถึงการป้องกันมิให้ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทาความผิดวินัยจากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
จึง ก าหนดมาตรการป้ องกั น การรั บสิ น บนของเจ้ า หน้ า ที่ ให้ ข้ าราชการ พนั กงาน ลู กจ้ าง เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเทอดชาติ ชัยพงษ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔

มาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
เพื่อดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต และป้องกันมิให้ ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาศัยโอกาสในตาแหน่งหน้าที่ราชการแสวงหาประโยชน์กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ อันจะนามา
ซึ่งความเสื่อมเสียหรือเกิดความเสียหายแก่ราชการ รวมถึงการป้องกันมิให้ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทา
ความผิดวินัยจากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ จึงกาหนดมาตรการป้องกันการ
รับสินบนของเจ้าหน้าที่ให้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้
ข้อ ๑) นิยามศัพท์
“ทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่ง
หรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่
ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทาการอันเป็นความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อ
ตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่เพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน
“สินบน” หมายความว่า ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูง ใจให้ เจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ และหมายความรวมถึง
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทาการหรือไม่กระทาการอย่างใดใน
ตาแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่
“ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่อ
อัธยาศัยไมตรี และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือ
เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สาหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับ
การลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ ายใน
การเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียว และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือ
หลักฐานอื่นใด การชาระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ ในภายหลัง
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความ
บันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

-๒ข้อ ๒) ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ สัง กัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ และมาตรการของทางราชการ
โดยเคร่งครัด และงดเว้นกระทาการอันเป็นการต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนดเกี่ยวกับการรับทรัพ ย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด ดังนี้
๒.๑ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๒ ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
๒.๓ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๔
๒.๔ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔
ข้อ ๓) กาหนดมาตรการเกี่ยวกับให้หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๓.๑ ห้ามมิให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ จากผู้ใด นอกเหนื อจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อันควรได้ตาม
กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๓.๒ ห้ามมิให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออก
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ตามที่กาหนดไว้
๓.๓ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ จะรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยาได้
ดังต่อไปนี้
๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวน
ที่เหมาะสม ตามฐานานุรูป
๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่ง มิใช่ญาติมีราคาหรือ
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับ
บุคคลทั่วไป
๓.๔ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของ
ส่วนตัว หรือมีราคา หรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความ
จาเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้ ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้
ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต ๔ เพื่ อ รายงานไปยั ง เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่
จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที
ทั้งนี้ ให้รายงานตามแบบรายงานการรับ ของขวัญ หรือ ประโยชน์ อื่น ใดแนบท้า ย
ประกาศนี้

-๓๓.๕ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือ
มีมูลค่ามากกว่าสามพันบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีค วามจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้ เพื่อรักษา
ไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียด ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้ นต่อผู้บังคับบัญ ชาโดยทันทีที่สามารถกระทาได้เพื่อให้วินิจฉัยว่ามี
เหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้
เป็นสิทธิของตนหรือไม่
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา มีคาสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้
คืนทรัพย์สินหรือ ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันทีในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบ
ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสัง กัดโดยเร็ว เมื่อได้
ดาเนินการแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย
ข้อ ๔) กาหนดมาตรการเกี่ยวกับให้หรือการรับของขวัญ และการเรี่ยไร ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๔.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญ แก่ผู้บังคับบัญ ชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้
การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือ
มูลค่าเกินสามพันบาท ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนดไว้ สาหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมิได้
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทาการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพื่อ
มอบให้หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่าในกรณีใดๆ มิได้
๔.๒ ผู้บั ง คั บบั ญ ชาจะยิ นยอมหรื อ รู้ เห็ น เป็น ใจให้ บุ ค คลในครอบครั ว ของตนรั บ
ของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามปกติประเพณีนิยม
๔.๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับ
ของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามตามปกติ
ประเพณีนิยม
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่ง
ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ซึ่งมีคาขอให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด เช่น การขอ
ใบรับรอง การขอให้ออกคาสั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น
(๒) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิ จหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทากับหน่วยงานของรัฐ เช่น
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น
ข้อ ๕ มาตรการเกี่ยวกับป้องกันการทุจริตในการเรียกกอประโยชน์ตอบแทน เพื่อประโยชน์
ในการเข้าเรียนในสถานศึกษา (แป๊ะเจี๊ยะ)

-5ข้ อ 5 มาตรการเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในการเรี ย กรั บ ผลประโยชน์ ต อบแทน
เพื่อประโยชน์ในการเข้าเรียนในสถานศึกษา(แป๊ะเจี๊ยะ) ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
ห้ามมิให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด กระทาการอย่างใดๆ เกี่ยวกับ
การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา และให้สถานศึกษาทุกแห่ง
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส พึงระมัดระวังการกระทาใดๆ
ที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทาผิดวินัยและกฎหมาย เพื่อให้บุคคลมีโอกาสในการเข้าเรียนโดยเสมอภาคกัน และ
สนองตอบนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานราชการและ
บุคลากรภาครัฐทุกระดับ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562

(นายเทอดชาติ ชัยพงษ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อนื่ ใด ประจาปีงบประมาณ.........................
ของ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ข้าพเจ้า ..................................................... นามสกุล ..................................................
ตาแหน่ง .......................................................... สังกัดโรงเรียน /กลุ่ม ...............................................................
ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวทางการส่ง เสริมการปฏิบัติ กรณีการรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
ที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท
วันทีไ่ ด้รบั

รายละเอียด

ได้รบั จาก

มูลค่า
โดยประมาณ

โอกาสในการรับ

รับในนาม
หน่วยงาน รายบุคคล

ลงชื่อ .............................................. ผู้รายงาน
ตาแหน่ง .......................................................
วันที่ ............/ ............./ ............
ลงชื่อ ................................................. ผู้รายงาน
(นายเทอดชาติ ชัยพงษ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วันที่ ........./ ...................../ ...............
สำหรับผู้บังคับบัญชำ
ตามที่ได้ รับรายงานการรับของขวัญ หรือ ประโยชน์อื่ นใดตามรายละเอีย ดข้ างต้ นแล้ วนั้ น
ขอให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
 อนุญาตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล
 เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้
 ส่งมอบให้แก่ สพฐ. เพื่อเป็นสมบัติต่อไป
 อื่นๆ ....................................................................................
ลงชื่อ .......................................................... ผู้บังคับบัญชา
(...........................................................)
ตาแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ ........./ .............../ .................
หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวนี้ ให้กลุ่มกฎหมายและคดี
สพป.เชียงราย เขต 4 เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

