มาตรการป้องกันการรับสินบน

กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ได้ให้ควำมสำคัญต่อกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตตำมนโยบำยรัฐบำลซึ่งได้กำหนดเป็นยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตภำครัฐและมีเจตนำรมณ์ในกำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้มีส่วนได้เสีย ตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี และเพื่อให้สอดคล้องตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ที่ได้กำหนดดัชนีควำมปลอดจำก
กำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน โดยให้หน่วยงำนกำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน
ทุกรู ป แบบ เพื่อส่ งเสริ มให้ ห น่ ว ยงำนสำมำรถป้องกันกำรรับสิ นบนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภ ำพ ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้ประกำศมำตรกำรกำรป้องกันกำรรับสินบน ดังนี้
1. มาตรการป้ อ งกั น การรั บ สิ น บน การให้ แ ละรั บ ของขวั ญ แก่ ข้ า ราชการชั้ น ผู้ ใ หญ่ หรื อ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น
1.1 บุ คลำกรทุกระดับ จะต้องไม่เรียก รับ หรือถำมนำถึงกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ที่น อกเหนื อจำกทรั พย์ สิน อัน ควรได้ตำมกฎหมำย เว้นแต่กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ
ดังต่อไปนี้
1.1.1 กำรรับของขวัญหรือประโยชน์จำกญำติ ซึ่งให้โดยเสน่หำตำมจำนวนที่เหมำะสม
แก่ฐำนะของตน
1.1.2 กำรรับของขวัญหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยำหรือตำมปกติประเพณีนิยม
หรือเพื่อรักษำไมตรี มิตรภำพ ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล ก่อนกำรให้หรือรับของขวัญของที่ระลึก ของกำนัล
และหรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของ
หรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่รั บหรือให้แก่กันนั้น ต้องมีมูลค่ำในกำรรับจำกแต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกิน
3,000 บำท
1.2 ให้ บุ ค ลำกรทุ ก ระดั บ แสดงควำมปรำรถนำดี ต่ อ กั น ในโอกำสต่ ำ งๆ เช่ น เทศกำลปี ใ หม่
กำรแสดงกำรต้อ นรั บ กำรแสดงควำมยิ น ดีใ นโอกำสเลื่ อ นตำแหน่ งในระดับที่ สู งขึ้ น โดยวิธีก ำรใช้บัต รอวยพร
กำรลงนำมในสมุดอวยพร กำรอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ แทนกำรให้หรือกำรรับของขวัญ ทั้งนี้เพื่อ เป็นกำรป้องกัน
กำรฝ่ำฝืนกฎ ระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในกำรเสริมสร้ำงทัศนคติในกำรประหยัดให้แก่ข้ำรำชกำร
2. มาตรการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1 เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำมพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งและกำรบริ ห ำรพั ส ดุ ภ ำครั ฐ
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และ
มีแบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดจ้ำงของหน่วยงำนในกำรเปิดเผยข้อมูล ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และ
กำรมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ เจ้ำหน้ำที่พัสดุ และผู้ตรวจรับพัสดุ

2.2 วำงตัวเป็นกลำงในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ ไม่นำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวมำประกอบกำร
ใช้ดุลยพินิจในกำรปฏิบัติหน้ำที่
2.3 ไม่เรี ยก รับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมจำกผู้ขำย
ผู้รับจ้ำง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีควำมสัมพันธ์กับทำงรำชกำรเกี่ยวกับกำรพัสดุเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
2.4 หำกหั ว หน้ ำงำนพัส ดุเ ห็ น ว่ำมี กำรทุ จริ ตหรือ กล่ ำวหำว่ำ มีกำรรั บสิ นบนให้ รี บด ำเนิน กำร
รวบรวมข้อเท็จจริงและจัดทำรำยงำนเสนอผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้นขึ้นไปเพื่อดำเนินกำรสอบข้อเท็จจริงหรือ
ดำเนินกำรทำงวินัยโดยทันที
3. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการบริจาคเงินและทรัพย์สินบริจาค
3.1 เจ้ ำหน้ ำที่ ต้องปฏิบั ติ ตำมระเบี ยบกระทรวงกำรคลั ง ว่ำ ด้ว ยกำรรั บเงิน หรือ ทรัพย์ สิ นที่ มี
ผู้บริจำคให้ทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
ประกำศ ณ วันที่ 30 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นำยเทวินส์ สร้อยเพชร)
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ปฏิบัติรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๓

หลักการและเหตุผล
ด้วยกำรทุจริตกำรรับสินบน หรือกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เป็น
รูปแบบหนึ่งของกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับ
จริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ อันเป็นสำเหตุสำคัญทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรบริหำรงำนและภำพลักษณ์ของ
องค์กร
กำรรับทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ตำมที่บัญญัติ ไว้ในมำตรำ ๑๐๓ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อกำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดนั้นได้ มีกฎหมำยหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอำนำจตำมบทบั ญญัติแห่งกฎหมำยอนุญำตให้
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับได้ และกำรรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งกำร
รั บ ทรั พ ย์ สิ น ในกรณี นี้ อำจจะเรี ย กว่ ำ “สิ น น้ำใจ” ดั ง นั้ น กำรรั บ สิ นน้ ำใจ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนดด้วย หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐละเลย หรือไม่สำมำรถแยกแยะได้ว่ำกำรรับ
ทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ำใจหรือสินบนแล้ว จะทำให้เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมำยและมีโทษต่อเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐสำมำรถแยกแยะหรือจำแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของกำรรับทรัพย์สิน
ได้แล้ว ก็จะสำมำรถป้องกันไม่ให้มีกำรละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสำมำรถแก้ไขปัญหำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันกำรทุจริต
ของเจ้ำหน้ำที่ของภำครัฐได้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต ๓ ตระหนักและมีควำมมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบัติงำน
ให้ โ ปร่ ง ใส ยึ ด มั่น ในคุณ ธรรม ปลอดจำกกำรทุ จริตประพฤติมิ ช อบ จึง ได้ จัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรรับสิ นบน
เพื่อเป็ น แนวปฏิบั ติในกำรป้ องกัน กำรรับ สิ นบน กำรใช้อำนำจหน้ำที่กำรเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อื่น กำร
แสวงหำผลประโยชน์ ร่ว มกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน กำรรับทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่ นใดจำกผู้อื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำ ใจ
เกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ถูกต้อง ตำมที่กฎหมำย กฎ
หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยให้สถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดถือปฏิบัติในกำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน ดังต่อไปนี้
แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน (แป๊ะเจี๊ยะ)
“กำรรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยำ” หมำยควำมว่ำ กำรรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดจำกญำติหรือจำกบุคคลที่ให้กันในโอกำสต่ำงๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม
หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ประโยชน์อื่นใด” หมำยควำมว่ำ สิ่งที่มูลค่ำ ได้แก่ กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง กำรรับบริกำร
กำรรับกำรฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ทุกตำแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมำย กฎ หรือมี
ข้อบังคับ โดยอำศัยอำนำจของกฎหมำยให้รับได้ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจำกกฎหมำย กฎ
หรื อข้อบั งคับ ข้ำงต้น จึ งต้องมำพิจ ำรณำตำมหลั กเกณฑ์กำรรับทรัพย์สิ นโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของ
เจ้ ำหน้ ำที่ ของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบี ย บกระทรวงศึกษำธิกำรว่ ำด้ ว ยกำรรับเงิน หรื อทรั พย์ สิ นที่ มีผู้ บริ จำคให้ แก่
สถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง แนวทำงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติ :
กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๐ และมำตรกำรป้องกันกำรเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อ
โอกำสในกำรเข้ำเรี ยนในสถำนศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยมีแนวปฏิบัติในกำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กำรเรี่ยไร และกำรรับฝำกนักเรียน (แป๊ะเจี๊ยะ) ดังนี้

๑. ให้เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดปฏิบัติตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเรื่อง
แนวทำงปฏิบัติ : กรณีกำรให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๐ อย่ำงเคร่งครัด
๒. ห้ ำ มเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ในสั ง กั ด รั บ หรื อ ถำมน ำถึ ง กำรรั บ ของขวั ญ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด
นอกเหนื อ จำกทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อั น ควรได้ ต ำมกฎหมำย กฎ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ ที่ อ อ กโดยอำศั ย อ ำนำจ
ตำมกฎหมำยให้รับได้ กำรรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ กำรรับเงินเดือน กำรรับเงินค่ำเบี้ยเลี้ ยงเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำที่พักในกำรเดินทำงไปรำชกำร กำรรับสวัสดิกำรต่ำงๆ ที่ทำงรำชกำรจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิกำรปกติและกำร
จัดสวัส ดิกำรฯ ตำมระเบียบกำรจัดสวัสดิกำรภำยในของส่วนรำชกำร รวมถึงค่ำสมนำคุณวิทยำกรค่ำอำหำรหรือ
ค่ำอำหำรในระหว่ำงอบรม ประชุมหรื อสัมมนำ เว้นแต่กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำตำม
ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้
๒.๑ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกญำติ ได้แก่ กำรรับทรัพย์สินฯ จำกปู่ ย่ำ ตำ
ยำย ลูก หลำน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ป้ ำ น้ำ อำ หรือจำกญำติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่ำงๆ ในควำมเป็นญำติ
เช่นเดียวกันกับที่ได้กล่ำวถึงข้ำงต้น ควำมเป็นญำติจึงมีได้เฉพำะบุคคลธรรมดำเท่ำนั้น กำรรับทรัพย์สินฯ ในกรณีนี้
จึงไม่สำมำรถนำไปใช้ในกำรอ้ำงกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกนิติบุคคลได้ ประกอบกับกำรรับทรัพย์สินจำก
ญำติ เจ้ ำหน้ ำที่ ของรั ฐ สำมำรถรั บ ได้โ ดยไม่ จ ำกั ดจ ำนวนในกำรรั บ ทั้ งนี้ จะรั บได้ ใ นจ ำนวนเท่ ำ ไร จึ ง ขึ้ น อยู่ กั บ
ควำมสำมำรถในกำรให้ของญำติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ
๒.๒ กำรรั บของขวัญหรือประโยชน์ อื่ นใดจำกบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญำติเนื่อ งในโอกำสต่ำงๆ
โดยปกติตำมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติใ นสังคม เท่ำนั้น และต้องมีมูลค่ำ
ในกำรรับจำกแต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บำท
๒.๓ กำรรั บ ค่ ำรั บรองและของขวัญจำกบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญ ำติ อำทิ พำไปรับ ประทำน
อำหำร มอบบัตรกำนัลของห้ำงสรรพสินค้ำ ต้องรับเนื่องในโอกำสต่ำงๆ โดยปกติต ำมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กัน ตำมมำรยำทสังคม เท่ำนั้น และมูลค่ำของกำรรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่ำ ไม่เกิน
๓,๐๐๐ บำท
๒.๔ กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
๓. หลักเกณฑ์กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตำมข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วไม่ถึง ๒ ปี ด้วย
๔. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำ
นอกเหนือจำกกรณีป กติประเพณีนิย มที่มีกำรให้ ของขวัญแก่กัน โดยกำรให้ของขวัญตำมปกติประเพณีนิยมนั้น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่ำเกิน ๓,๐๐๐ บำท มิได้
๕. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นกำรรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่ให้ตำมปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีรำคำหรือมูลค่ำไม่เกิน ๓,๐๐๐ บำท
๖. ควรใช้บัตรอวยพร กำรลงนำมในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงควำมยินดีแทนกำรให้
ของขวัญเพื่อเป็นกำรป้องกันกำรฝ่ำฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในกำรเสริมสร้ำงทัศนคติในกำรประหยัดให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

๗. ในกรณีที่เป็นกำรรับทรัพย์สินที่มีมูลค่ำเกิน ๓,๐๐๐ บำท ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีควำมจำเป็นอย่ำง
ยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษำไมตรี มิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุ คคล ซึ่งในกำรรับนี้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้รับฯ
จะต้องแจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่ อผู้บังคับบัญชำ ซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วน
รำชกำร ผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ หรือผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนสถำบัน หรือองค์กรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ นั้น
สังกัดในทันทีที่สำมำรถกระทำได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำหรือผู้บริห ำรสูงสุด วินิจฉัย ว่ำมีเหตุผลควำมจำเป็น ควำม
เหมำะสม และสมควรที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น
แก่ผู้ให้ในทันที หำกเป็นกรณี ที่ไม่สำมำรถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงำนที่เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว กำรแจ้งให้เป็นไปตำมแบบรำยงำนกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แนบท้ำยมำตรกำรนี้
๘. ให้เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดปฏิบัติตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เรื่อง แนวทำงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๐ อย่ำงเคร่งครัด
๙. ห้ำมกำรเรี่ยไรในหมู่ข้ำรำชกำรหรือกำรใช้สวัสดิกำรใดๆ ของส่วนรวมเพื่อกำรจัดหำของขวัญให้แก่
ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชำหรือสมำชิกในครอบครัวของข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขำด
๑๐. ในกำรรับนักเรียนให้ถือปฏิบัติ ตำมมำตรกำรป้ องกันกำรเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ ตอบ
แทนเพื่อโอกำสในกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมหนังสือสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๘๑๙ ลงวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๑ อย่ำงเคร่งครัด
๑๑. กรณีมีผู้บริจำคทรัพย์สินให้สถำนศึกษำให้ถือปฏิบัติตำมระเบีย บกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วย
กำรรับเงิน หรือทรัพย์สิ นที่มีผู้บริจำคให้สถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหำ กำรเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกำสในกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ“แป๊ะเจี๊ยะ”
กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน
๑. เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย กฎ ระเบี ย บที่เ กี่ย วข้ อง เพื่อให้ ข้ำ รำชกำรและเจ้ำหน้ ำที่ส ำมำรถแยกแยะประโยชน์ ส่ ว นตัว กั บ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือควำมแตกต่ำงระหว่ำงสินน้ำใจและสิ นบนได้ รวมถึงกำรแจ้งเตือนในกรณีที่อำจเกิดควำมสุ่ม
เสี่ยงต่อกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ อำทิ ช่วงเทศกำลปีใหม่ กำรดำเนินกำรรับ
นักเรียน เป็นต้น
๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ เห็นควำมสำคัญและมีจิตสำนึก ในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมำตรกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต คอร์รัปชั่น กำรให้หรือรับ
สินบนในทุกรูปแบบ
๓. กำกับ ดูแลให้กำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำนในสั งกัด เป็นไปตำมกฎหมำย
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
๔. แนวปฏิบัติในกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ครอบคลุม กำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ ทุกกระบวนกำรอำทิ กำรสรรหำหรือกำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนตำแหน่ง
กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรพิจำรณำอนุ มัติ อนุญำต โดยผู้บังคับบัญชำทุก
ระดับจะทำควำมเข้ำใจกับผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อนำไปใช้ ปฏิบัติในโครงกำร กิจกรรมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ และ
ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
๕. ตรวจสอบกำรดำเนิ น กำรรั บนั กเรียน ในสถำนศึ กษำหรื อโรงเรี ยนที่มี อัตรำแข่ง ขัน สู ง และ
ประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชำชนรวมทั้งข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ในสังกัด
รับทรำบถึงควำมผิดและบทกำหนดโทษกรณีกำรเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกำสใน
กำรเข้ำเรียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกรณีของเงินบริจำค ซึ่งกำรกระทำดังกล่ำวไม่อำจถือได้ว่ำเป็นเงินบริจำค แต่ถือว่ำ
เป็ น เรื่ อ งของ “สิ น บน” ในฐำนะผู้ รั บ สิ น บน กับ ผู้ ใ ห้ สิ นบน อันเป็น ควำมผิ ดตำมประมวลกฎหมำยอำญำและ
กฎหมำย ป.ป.ช.

๖. ให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลอื่นใด ที่แจ้งเบำะแสหรือหลักฐำน เรื่องกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น กำรรับ หรือกำรให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้ ำหน้ำที่ที่ปฏิเสธต่อกำรกระทำโดยใช้มำตรกำร
คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรแจ้งเบำะแสหรือพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ตำมที่กำหนดไว้ใน
กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
๗. กำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทำควำมผิดทำงวินัย ผู้บังคับบัญชำจะต้องดำเนินกำรทำงวินัย
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น
๘. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ได้มีกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นกำรฝ่ำฝืนกำรรับทรัพย์สินฯ ตำม
พระรำชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มำตรำ ๑๐๓ จะต้องรับโทษตำม
มำตรำ ๑๒๒ มีโทษจำคุกไม่เกินสำมปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่ำจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจให้
กระทำกำร ไม่กระทำกำร หรือประวิงกำรกระทำอันมิชอบด้วยหน้ำที่ มีโทษจำคุกไม่เกินห้ำปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บำท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ ๑๒๓/๕ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
๙. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับทรัพย์สินจำกผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือจำกกำรใช้อำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจำก กำรปฏิบัติ
หน้ ำที่นั้ นๆ กำรรั บทรั พย์ สิ นในกรณีนี้จึ งเป็น กำรเรียกรั บสินบนของเจ้ำหน้ำที่รัฐ และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้ นั้นจะมี
ควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๔๙ มีโทษจำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
สองพันบำทถึงสี่หมื่นบำท
๑๐. สอบทำนแนวปฏิ บั ติ แ ละมำตรกำรด ำเนิ น กำรอย่ ำ งสม่ ำเสมอ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กำรเปลี่ยนแปลงทำงกฎหมำย และสภำวะทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
๑. ช่องทำงกำรร้องเรียน/กำรรับแจ้งเบำะแส
๑) แจ้งหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้ถูกกล่ำวหำหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง
๒) ทำงโทรศัพท์/ โทรสำรหมำยเลข 053-346659/053-346660 หรือโทรศัพท์
สำยตรงผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3
๓) กำรร้ องทุกข์ด้ว ยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวำจำ โดยตรงที่ผู้อำนวยกำร
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำเชี ย งใหม่ เขต 3, รองผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 หรือกลุ่มกฎหมำยและคดี
๔) กำรร้ อ งเรี ย นทำงไปรษณี ย์ โดยระบุ ห น้ ำ ซองถึ ง ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ที่อยู่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 เลขที่ 177
หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สูน อำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
๕) กำรร้ องเรี ยนผ่ ำนตู้ รับเรื่องรำวร้ องเรียน/ร้องทุกข์ ของส ำนั กงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3
๖) กำรร้องเรียนผ่ำน Website สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 3
หมำยเหตุ : ผู้ ร้ อ งทุ กข์ ควรร้อ งทุ กข์ ต่อ บุค คลหรือ หน่ ว ยงำนใดหน่ว ยงำนหนึ่ง จนกว่ ำจะเสร็ จ
กระบวนกำรหำกไม่มีกำรดำเนินกำรใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงำนอื่น

หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภำยนอก
๑) สำนักงำน ก.พ.
๒) คณะกรรมกำรกำรจั ด กำรเรื่ อ งรำวร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจ ำกระทรวง ตำมระเบี ย บส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
๓) ผู้ ตรวจกำรแผ่นดิน มำตรำ ๒๓, ๒๔ และมำตรำ ๓๕ แห่ งพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
๔) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
๕) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
๒. กระบวนกำรแก้ไขปัญหำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 จะตรวจสอบข้อเท็จจริง อย่ำงละเอียด
รอบคอบ และแจ้งมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้ผู้ร้องทรำบภำยใน ๓๐ วัน กรณีมีมูล ว่ำกระทำผิดวินัยจะ
ดำเนินกำรทำงวินัยตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพ.ศ. ๒๕๔๗
กรณีเป็นกำรกระทำควำมผิดที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนอื่น ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงำน ที่มี
อำนำจดำเนินกำรต่อไป
๓. มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยำน
๑) กำรพิจำรณำข้อร้องเรียน ให้กำหนดชั้นควำมลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้อ งตำมระเบียบ
ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ และกำรส่งเรื่องให้หน่วยงำนพิจำรณำนั้น ผู้ให้ข้อมูลและผู้
ร้องอำจจะได้รับควำมเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรในเบื้องต้นให้ถือว่ำ เป็นควำมลับทำงรำชกำร
หำกเป็นบั ตรสนเท่ห์ ให้พิจำรณำเฉพำะรำยที่ระบุหลักฐำน กรณีแวดล้อมปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยำนบุคคล
แน่นอนเท่ำนั้น
กำรแจ้งเบำะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หำกไม่ปกปิด ชื่อที่อยู่ของ ผู้ร้อง
จะต้องแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบและให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้ร้องดังนี้ “ให้ผู้บังคับบัญชำใช้ดุลพินิจสั่งกำรตำม
สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้อง พยำน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ในกำรสืบสวนสอบสวน อย่ำให้ต้องรับภัยหรือควำมไม่เป็น
ธรรม ที่อำจเกิดมำจำกกำรร้องเรียน กำรเป็นพยำนหรือกำรให้ข้อมูลนั้น ” กรณีมีกำรระบุชื่อ ผู้ถูกกล่ำวหำ จะต้อง
คุ้มครองทั้งฝ่ำยผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจำกเรื่องยังไม่ได้ผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและอำจเป็นกำรกลั่น
แกล้งกล่ำวหำให้ได้รับควำมเดือดร้อนและเสียหำยได้ และกรณีผู้ร้องเรียนระบุในคำร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์
ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงำนต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงำน ผู้ถูกร้องทรำบ เนื่องจำกผู้ร้องอำจจะได้รับ
ควำมเดือดร้อนตำมเหตุแห่งกำรร้องเรียนนั้นๆ
๒) เมื่อมีกำรร้องเรียน ผู้ร้องและพยำนจะไม่ถูกดำเนินกำรใดๆ ที่กระทบต่อหน้ำที่กำรงำน
หรือกำรดำรงชีวิต หำกจำเป็นต้องมีกำรดำเนินกำรใดๆ เช่น กำรแยกสถำนที่ทำงำนเพื่อป้องกันมิให้ ผู้ร้อง พยำน
และผู้ถูกกล่ำวหำพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ร้องและพยำน
๓) ข้อร้องขอของผู้เสียหำย ผู้ร้อง หรือพยำน เช่น กำรขอย้ำยสถำนที่ทำงำนหรือวิธีกำรใน
กำรป้องกันหรือแก้ไขปัญหำ ควรได้รับกำรพิจำรณำจำกบุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบตำมควำมเหมำะสม
๔) ให้ควำมคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง
๔. มำตรกำรคุ้มครองผู้ถูกกล่ำวหำ
๑) ในระหว่ำงกำรพิจำรณำข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำมีควำมผิดต้องให้ควำมเป็น
ธรรมและให้ได้รับกำรปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลำกรอื่น
๒) ให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำในกำรชี้แจงข้อกล่ำวหำอย่ำงเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในกำรแสดง
เอกสำร/พยำนหลักฐำน

การติดตามประเมินผล
ให้ โ รงเรี ย นในสั งกัด และหรือ กลุ่ มกฎหมำยและคดี จัดทำข้อมูล สถิติ กำรกำรรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด พร้อมทั้งปัญหำอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไขแล้วรำยงำนให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ทรำบ ทุกไตรมำส
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 มอบหมำยให้ กลุ่มกฎหมำยและคดีเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรรับแบบรำยงำนฯ กำรดำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียน ตำมมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนและ
รำยงำนข้อมูลให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ทรำบ

ภาคผนวก

แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....................
ข้ำพเจ้ำ......................................................นำมสกุล..................................................................
ตำแหน่ง........................................................สำนัก/กลุ่ม/ศูนย์/โรงเรียน...........................................................
ขอรำยงำนกำรรับของขวั ญตำมแนวปฏิ บัติในกำรรั บทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่ นใดโดยธรรมจรรยำของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กรณีกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่ำเกินกว่ำสำมพันบำท
วันที่ได้รับ

รำยละเอียด ได้รับจำก

มูลค่ำ
โอกำส
โดยประมำณ ในกำรรับ

รับในนำม
หน่วยงำน

บุคคล

ลงชื่อ....................................................ผู้รำยงำน
ตำแหน่ง...............................................................
วันที่................../......................./...............
(สำหรับผู้บังคับบัญชำหัวหน้ำส่วนรำชกำร : เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)
ตำมที่ได้รับรำยงำนกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตำมรำยละเอียดข้ำงต้นนั้น ขอให้
ดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
อนุญำตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล
เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้
ส่งมอบให้แก่ สพฐ. เพื่อเป็นสมบัติต่อไป
อื่นๆ .....................................................
ลงชื่อ..................................................ผู้บังคับบัญชำ
หมำยเหตุ : ให้ ส่ ง แบบรำยงำนกำรรั บ ของขวั ญ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มกฎหมำยและคดี ทุกครั้งที่มีกำรรำยงำน

