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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงรำย เขต ๔ อ.เทิง จ.เชียงรำย ๕๗๑๖๐
17 มกรำคม 2565

เรื่อง นโยบำยกำรให้และรับของขวัญแก่ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชำ ในเทศกำลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนในสังกัททกกแห่ง
สิ่งที่ส่งมำท้วย ประกำศ สพป.เชียงรำย เขต ๔ เรื่อง นโยบำยกำรให้และรับของขวัญแก่ข้ำรำชกำร
ชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชำ ในเทศกำลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ 13 มกรำคม 2565
ตำมที่ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ นพื้น ฐำน ไท้ ประกำศนโยบำยกำรให้และรั บ
ของขวัญแก่ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชำ ในเทศกำลปีใหม่ เพื่อเสริมสร้ำงค่ำนิยมให้เกิทกำรประหยัท
สร้ำงทัศนคติที่ถูกต้อง และป้องกันกำรเกิทผลประโยชน์ทับซ้อนในตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร โทยหัวหน้ำส่วน
รำชกำรและผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ ต้ อ งท ำรงตนเป็ น แบบอย่ ำ งที่ ที เ พื่ อ ท ำรงรั ก ษำไว้ ซึ่ ง ชื่ อ เสี ย งของส ำนั ก ง ำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นั้น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๔ พิจำรณำเห็นว่ำ เนื่องในโอกำส
วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นกำรสนองรับนโยบำยและถือปฏิบัติในกำรส่งเสริมคกณธรรมควำมโปร่งใส
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ (No Gift Policy) และยึทถือปฏิบัติตำมระเบียบกฎหมำยว่ำ
ท้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จึงขอประกำศเจตนำรมณ์ นโยบำยกำรให้และรับของขวัญแก่
ข้ำ รำชกำรชั้น ผู้ใ หญ่ หรือ ผู้บั งคั บบั ญชำ ในเทศกำลปีใ หม่ โทยขอควำมร่ว มมื องทเว้น กำรให้ข องขวั ญ แก่
ผู้บังคับบัญชำ และควรใช้บัตรอวยพร กำรลงนำมในสมกทอวยพร หรือกำรใช้บัตรแสทงควำมยินทีแทนกำรให้
ของขวัญ เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงทัศนคติในกำรประหยัท สร้ำงค่ำนิยมมัธยัสถ์ของข้ำรำชกำร (รำยละเอียทตำม
เอกสำรสิ่งที่ส่งมำท้วย)
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ
ขอแสทงควำมนับถือ

(นำยวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๔

กลก่มกฎหมำยและคที
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๙ ๕๔๓๑ ต่อ ๑๐๗
โทรสำร ๐ ๕๓๗๙ ๖๑๓๙

ประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๔
เรื่อง นโยบำยกำรให้และรับของขวัญแก่ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่
หรือผู้บังคับบัญชำ ในเทศกำลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕
เนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบำทสมเท็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอทกลยเทชมหำรำช บรมนำถบพิตร มำถือปฏิบัติ และเป็นไป
ตำมมำตรำ ๑๒๘ แห่ง พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำท้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทกจริต พ.ศ.
๒๕๖๑ และประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทกจริตแห่ง ชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใทโทยธรรมจรรยำของเจ้ำพนักงำนของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่ง กำหนทห้ำมมิให้เจ้ำ
พนักงำนของรัฐผู้ใทรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใทอันอำจคำนวณเป็นเงินไท้จำกผู้ใท นอกเหนือจำกทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรไท้ตำมกฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโทยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย
เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใทโทยธรรมจรรยำตำมหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนท กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใทจำกบกพกำรี ผู้สืบสันทำนหรือญำติที่ให้ตำมประเพณี หรือตำม
ธรรมจรรยำตำมฐำนำนกรูป
เพื่อเป็นกำรปฏิบัติตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๔ จึงกำหนทนโยบำยกำรให้และรับของขวัญแก่ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่
หรือผู้บังคับบัญชำ เพื่อเสริมสร้ำงค่ำนิยมให้เกิทกำรประหยัท สร้ำงทัศนคติที่ถูกต้อง และป้องกันกำรเกิทผล
ประโยชน์ทับซ้อนในตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร โทยหัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้บัง คับบัญ ชำ ต้องทำรงตนเป็ น
แบบอย่ำงที่ทีเพื่อทำรงรักษำไว้ซึ่งชื่อเสียงของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทังนี้
ข้อ ๑ ห้ำมมิให้บกคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๔ และ
ครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใทจำกผู้ที่มีควำมเกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ไม่ว่ำกรณีใทๆ รวมทั้งทำให้กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนจริยธรรม อันอำจมีผลกระทบต่อกำรตัทสินใจ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือเป็นผลประโยชน์ขัทกันไท้
ข้อ ๒ กำรให้ของขวัญตำมประเพณีนิยม มูลค่ำของขวัญที่ให้ต้องเป็นไปตำมระเบียบที่กำหนท
รวมทั้งควรงทกำรให้ของขวัญ หำกกำรให้ของขวัญมีอิทธิพลต่อกำรตัทสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ข้อ ๓ หำกมีกำรจัทงำนเลี้ยงปีใหม่ ขอให้เป็นไปเพื่อเสริมสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีและสร้ำง
ขวัญกำลังใจในหมู่คณะ โทยให้เป็นไปท้วยควำมเรียบง่ำยและไม่เป็นกำรฟก่มเฟือย
ข้อ ๔ กำรพิจำรณำไปร่วมงำนเลี้ยงของภำคเอกชนที่เกี่ ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร หำกไม่
อำจหลีก เลี่ ย งไท้ ควรรำยงำนให้ผู้ บั ง คั บบั ญ ชำทรำบและไม่ ควรรั บ ของขวั ญ หรื อ ของก ำนัล ที่ ใ ห้ เป็ น กำร
เฉพำะเจำะจง และหลีกเลี่ยงกำรพบปะพูทคกยที่อำจทำให้เข้ำใจไท้ว่ำสนใจสินค้ำหรือสั่งสินค้ำนั้น
ข้อ ๕ ห้ำมมิให้มีกำรเรี่ยไรในหมู่ข้ำรำชกำรหรือกำรใช้เงินสวัสทิกำรใทๆ ของส่วนรวมเพื่อกำร
จัทหำของขวัญให้แก่ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชำหรือสมำชิกในครอบครัวของข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชำโทยเท็ทขำท
ข้อ ๖ ควรใช้บัตรอวยพร กำรลงนำมในสมกทอวยพร หรือกำรใช้บัตรแสทงควำมยินทีแทนกำร
ให้ของขวัญ เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงทัศนคติในกำรประหยัท สร้ำงค่ำนิยมมัธยัสถ์ของข้ำรำชกำร
/ประกำศ...

๒
ประกำศ ณ วันที่ 13 มกรำคม 2565

(นำยวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๔

ประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๔
เรื่อง เจตนำรมณ์ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทกกชนิทจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ (No Gift Policy)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๔ มีควำมมก่งมั่นสร้ำงสำนึก ค่ำนิยม
วัฒนธรรม ตำมหลักธรรมำภิบำล คกณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์สกจริต และทำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิ จพอเพีย งตระหนั กและต่อ ต้ำนกำรทกจริ ตและประพฤติมิ ชอบ รู้จั กแยกแยะประโยชน์ส่ วนตนกั บ
ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งป้องกันกำรเรียกสินบนหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใท หรือใช้อำนำจ หรือ
หน้ำที่ในกำรเอื้อประโยชน์หรือแสวงหำประโยชน์โทยมิ ชอบ โทยผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ข้ำรำชกำรครู และบก คลำกรทำงกำรศึก ษำ เจ้ำ หน้ำ ที่และบกคลำกรทกกคนไท้บ ริหำรงำนและปฏิบั ติรำชกำร
ท้วยคกณธรรม ควำมโปร่งใส เปิทเผย มีธรรมำภิบำล และตรวจสอบไท้ตลอทมำ
ทังนั้น จึงขอประกำศเจตนำรมณ์ยืนยันควำมมก่งมั่นของผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และบกคลำกรทกกคน
สืบสำนอย่ ำงต่ อเนื่อ ง จะไม่ รับของขวั ญ หรื อของกำนั ลทกก ชนิทจำกกำรปฏิบัติห น้ำที่ (No Gift Policy)
จะร่วมกันปลกกจิตสำนึก สร้ำงทัศนคติ และค่ำนิยมที่ที กรณีไ ม่รับของขวัญ และของกำนัลทกกชนิทจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่( No Gift Policy) รวมทั้งร่วมมือกันสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรใหม่ภำยใต้บริบทของหน่วยงำน
ที่จะบริหำรงำนและปฏิบัติรำชกำรท้วยคกณธรรม ควำมโปร่ ง ใส เปิท เผย มีธ รรมำภิบำล และตรวจสอบไท้
โทยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อ ส่งเสริมให้เ กิทควำมโปร่ ง ใสและปรำศจำกกำรทกจริ ต มี ธรรมำภิ บำล คกณธรรม
จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์สกจริตและทำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สืบต่อไป
จึงประกำศให้ทรำบทั่วกัน และขอให้ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และบกคลำกรทกกคนในสังกัทสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4 ทกกคน ถือปฏิบัติโทยเคร่งครัท
ประกำศ ณ วันที่ 13 มกรำคม 2565

(นำยวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๔

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 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปรามการทุจริต 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
และหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน นั้น
เพื่อดาเนินการตามนโยบายดัง กล่าวของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต และป้องกันมิให้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาศัยโอกาสในตาแหน้าที่ราชการแสวงหาประโยชน์กระทาการทุจริต ต่อหน้าที่
อันจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือเกิดความเสียหายแก่ราชการ รวมถึง การป้องกันมิให้ ข้าราชการเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระทาความผิดวินัยจากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
จึ ง ก าหนดมาตรการป้ อ งกั น การรั บ สิ น บนของเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พนักงานราชการ ลูกจ้างสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ดังแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔

มาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
เพื่อดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต และป้องกันมิให้ ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาศัยโอกาสในตาแหน้าที่ราชการแสวงหาประโยชน์กระทาการทุจริต ต่อหน้าที่ อันจะนามา
ซึ่งความเสื่อมเสียหรือเกิดความเสียหายแก่ราชการ รวมถึงการป้องกันมิให้ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทา
ความผิดวินัยจากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
สานั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต ๔ จึง กาหนดมาตรการป้อ งกั น
การรั บ สิ น บนของเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พนั กงานราชการ ลู กจ้ าง สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 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 ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน
“สินบน” หมายความว่า ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูง ใจให้ เจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ และหมายความรวมถึง
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทาการหรือไม่กระทาการอย่างใด
ในตาแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่
“ของขวัญ ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กั น
เพื่ออัธยาศัยไมตรี และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หา
หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สาหรับบุคคลทั่วไปในการ
ได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือ ความบันเทิง ตลอดจนการออก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียว และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร
ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การชาระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ ในภายหลัง
“ประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ ” หมายความว่ า สิ่ง ที่มีมูลค่า ได้แ ก่
การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
/ข้อ 2) ให้ข้าราชการ...

-๒ข้อ ๒) ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ และมาตรการ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด และงดเว้นกระทาการอันเป็นการต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนดเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้
๒.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๒ ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕63
๒.๓ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๔
๒.๔ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔
ข้อ ๓) กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๓.๑ ห้า มมิ ให้ ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พนั กงานราชการ ลู กจ้ าง
ในสังกัด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์
อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๓.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดจะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้
๑) รั บ ทรั พ ย์สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดอั น อาจค านวณเป็ น เงิ นได้ จ ากผู้ ใ ด
ซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ ที่การให้นั้น
เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
3.3 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ที่ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าสามพันบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาโดยมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้ง
รายละเอียด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้ นต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในสามสิบวัน
นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ สิ่ ง นั้ น ไว้ เ พื่ อ ให้ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า มี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น ความเหมาะสม และสมควรที่ จ ะให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ มีคาสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว
ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทั นที ในกรณีที่ไ ม่สามารถคืนให้ไ ด้ให้ เจ้าหน้าที่ข องรั ฐ
ผู้นั้นส่ง มอบทรัพ ย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดดัง กล่าวให้เป็นสิท ธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ข องรัฐผู้นั้นสัง กั ด
โดยเร็ว เมื่อได้ดาเนินการแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย
/ข้อ 4) กาหนด...

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
เพื่อให้การบริหารราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับมาตรา 3/1
แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปตามคาสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงกาหนด
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ดังนี้
1. ให้สถานศึกษากาหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระบบราชการ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
2. ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
กระทาการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบ
3. ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
4. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งในความมี คุ ณ ธรรม โปร่ ง ใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ และสอดส่อง ควบคุม กากับ ดูแล มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
เรื่องการทุจริตไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หากมีกรณีกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระทาการ
หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการ
ทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว กรณีผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ดาเนินการ ให้ถือเป็นความผิด
ทางวินัยหรืออาญา แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
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ข้อ ๔) กาหนดมาตรการเกี่ยวกับให้และรับของขวัญ และการเรี่ยไร ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑. ห้ามมิให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
และครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้งทาให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม อันอาจมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้
๒. การให้ของขวัญ ตามประเพณีนิยม มูลค่าของขวัญ ที่ให้ต้องเป็นไปตามระเบียบ
ที่กาหนด รวมทั้งควรงดการให้ของขวัญ หากการให้ของขวัญมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่
๓. หากมีการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ ขอให้เป็นไปเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี
และสร้างขวัญกาลังใจในหมู่คณะ โดยให้เป็นไปด้วยความเรียบง่ายและไม่เป็นการฟุ่มเฟือย
๔. การพิจารณาไปร่วมงานเลี้ยงของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
หากไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและไม่ควรรับของขวัญหรือของกานัลที่ให้เป็นการ
เฉพาะเจาะจง และหลีกเลี่ยงการพบปะพูดคุยที่อาจทาให้เข้าใจได้ว่าสนใจสินค้าหรือสั่งสินค้านั้น
๕. ห้ามมิให้มีการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้เงินสวัสดิการใดๆ ของส่วนรวม
เพื่อ การจั ดหาของขวั ญให้แ ก่ข้ าราชการชั้ นผู้ ใหญ่ ผู้บั ง คั บบั ญ ชาหรือ สมาชิ กในครอบครัว ของข้ าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาโดยเด็ดขาด
๖. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือการใช้บัตรแสดงความยินดี
แทนการให้ของขวัญ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด สร้างค่านิยมมัธยัสถ์ของข้าราชการ
ข้อ ๕) มาตรการเกี่ยวกับป้องกันการทุจริตในการเรียกผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อประโยชน์
ในการเข้าเรียนในสถานศึกษา(แป๊ะเจี๊ยะ) ให้ถือปฏิบัติดังนี้
ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด กระทาการ
อย่างใดๆ เกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา และ
ให้ สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง และข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ปฏิ บั ติ ร าชการด้ ว ยความโปร่ ง ใส
พึงระมัดระวังการกระทาใดๆ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทาผิดวินัยและกฎหมาย เพื่อให้บุคคลมีโอกาสในการเข้าเรียน
โดยเสมอภาคกัน และสนองตอบนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔

