มาตรการ กลไก ในการป้องกันการรับสินบน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำเขต 2
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร
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มาตรการ กลไก ในการป้องกันการรับสินบน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
----------------------------หลักการและเหตุผล
ด้วยมีประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) เรื่องหลักเกณฑ์
กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ออกตำมควำมในมำตรำ 103
แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตพ.ศ. 2542 ประกอบกับมี
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกำศสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง แนวทำงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติ : กรณีมีกำรให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ 16 มิถุนำยน 2560 ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง แนว
ทำงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ 16 มิถุนำยน 2560 มำตรกำรป้องกันกำรเรียกรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกำสในกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรป้องกันกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนตำมหนังสือส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ศธ 04009/ว1819 ลงวันที่ 3 เมษำยน
2561 และประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 เรื่องมำตรกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำย
สำหรับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ลงวันที่ 27 ตุลำคม 2560
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำเขต 2 ตระหนักและมีควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงำน
ให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรมปลอดจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ปฏิบัติตำมนโยบำยในเรื่องกำรให้หรือรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด ฯลฯ ดังกล่ำว จึงมีมำตรกำรป้องกันกำรกระทำดังกล่ำวของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัด เพื่อมิให้
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีพฤติกรรมทุจริตในกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรเรียกรับสินบน กำรใช้
อำนำจหน้ำที่กำรเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น กำรแสวงหำผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน กำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้อื่นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม เป็นต้น โดยให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดถือปฏิบัติตำมนโยบำยในเรื่องกำรให้หรือรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด ตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยำ ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ออกตำมควำมในมำตรำ 103 แห่ง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 ระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือ รับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย
กำรรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้แก่สถำนศึกษำ พ.ศ. 2552 ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน เรื่อง แนวทำงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติ : กรณีมีกำรให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ 16
มิถุนำยน 2560และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง แนวทำงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติ :
กรณีเรี่ยไรลงวันที่ 16 มิถุนำยน 2560 และมำตรกำรป้องกันกำรเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อ
โอกำสในกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรป้องกันกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมหนังสือสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ศธ 04009/ว1819 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2561
ในเรื่องกำรรับทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 103 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้ เมื่อกำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดนั้นได้มี กฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยอนุญำต
ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับได้และกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งกำรรับ
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ทรัพย์สินในกรณีนี้อำจจะเรียกว่ำ “สินน้ำใจ” ดังนั้นกำรรับสินน้ำใจ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนดด้วย หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐละเลยไม่สำมำรถแยกแยะในกำรรับทรัพย์สินได้ว่ำกำรรับ
ทรั พย์ สิ นนั้ น เป็ นเรื่ องสิ นน้ ำใจหรื อสิ นบนแล้ วจะทำให้ เจ้ำหน้ำที่ผู้ นั้นปฏิบัติผิ ดกฎหมำยและจะเป็นโทษกั บ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้น และหำกว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐสำมำรถแยกแยะหรือจำแนกได้ในเรื่องหลักเกณฑ์ของ
กำรรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะเป็นกำรที่สำมำรถป้องกันเจ้ำหน้ำที่ไม่ให้มีกำรละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสำมำรถ
แก้ไขปัญหำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ของภำครัฐได้
ดังนั้ นเพื่อเป็ นกำรสร้ ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพื่อให้ที่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรป.ป.ช. กำหนด สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำเขต 2 จึงมีมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนดังกล่ำว โดยกำหนดแนวปฏิบัติปฏิบัติในกำร
รั บทรั พย์ สิ นหรื อประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ข องรัฐ และมำตรกำรป้ องกันกำรรับสิ นบนไว้
ดังต่อไปนี้
แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน (การรับแป๊ะเจี๊ยะ)
“กำรรั บทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ” หมำยควำมว่ำ กำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจำกญำติหรือจำกบุคคลที่ให้กันในโอกำสต่ำงๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม
หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ประโยชน์อื่นใด” หมำยควำมว่ำสิ่งที่มูลค่ำ ได้แก่กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง กำรรับบริกำร
กำรรับกำรฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ทุกตำแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมำย กฎ หรือมีข้อบังคับโดยอำศัยอำนำจของกฎหมำยให้รับได้ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใด นอกเหนือจำกกฎหมำย กฎหรือ ข้อบังคับข้ำงต้น จึงต้องมำพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินโดย
ธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ ำที่ของรัฐ ตำมประกำศคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตแห่งชำติ เรื่อง
หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้ หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย
กำรรับเงินหรือ ทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้แก่สถำนศึกษำ พ.ศ. 2552 ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน เรื่อง แนวทำงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ 16 มิถุนำยน 2560 และมำตรกำรป้องกันกำร
เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกำสในกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน โดยมีแนวปฏิบัติในกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กำรเรี่ยไร และกำรรับฝำก
นักเรียน (กำรรับแปฺะเจี๊ยะ) ดังนี้
1. ให้เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดปฏิบัติตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง
แนวทำงปฏิบัติ : กรณีกำรให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ 16 มิถุนำยน 2560 อย่ำงเคร่งครัด
2. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถำมนำถึงกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือ
จำกทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอำนำจตำมกฎหมำยให้รับได้
กำรรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ กำรรับเงินเดือน กำรรับเงินค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปรำชกำรค่ำที่พักในกำรเดินทำงไป
รำชกำร กำรรับสวัสดิกำรต่ำงๆ ที่ทำงรำชกำรจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิกำรปกติและกำรจัดสวัสดิกำรฯ ตำม
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ระเบียบกำรจัดสวัสดิกำรภำยในของส่วนรำชกำรรวมถึงค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำรหรือค่ำอำหำรในระหว่ำง
อบรม ประชุมหรือสัมมนำ เว้นแต่กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยำตำมประกำศคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ดังต่อไปนี้
2.1 กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกญำติ ได้แก่กำรรับทรัพย์สินฯ จำกปู่ ย่ำ ตำ ยำย
ลูก หลำน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ป้ำ น้ำ อำ หรือจำกญำติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่ำงๆ ในควำมเป็นญำติเช่นเดียวกัน
กับที่ได้กล่ำวถึงข้ำงต้น ควำมเป็นญำติจึงมีได้เฉพำะบุคคลธรรมดำเท่ำนั้น กำรรับทรัพย์สินฯ ในกรณีนี้ จึงไม่สำมำรถ
นำไปใช้ในกำรอ้ำงกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดจำกนิติบุคคลได้ ประกอบกับกำรรับทรัพย์สินจำกญำติ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐสำมำรถรับได้โดยไม่จำกัดจำนวนในกำรรับ ทั้งนี้จะรับ ได้ในจำนวนเท่ำไร จึงขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถ
ในกำรให้ของญำติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ
2.2 กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญำติเนื่องในโอกำสต่ำงๆ โดย
ปกติตำมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติในสังคม เท่ำนั้น และต้องมีมูลค่ำในกำร
รับจำกแต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกิน 3,000 บำท
2.3 กำรรับค่ำรับรองและของขวัญจำกบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญำติ อำทิ พำไปรับประทำนอำหำร
มอบบัตรกำนัลของห้ำงสรรพสินค้ำ ต้องรับเนื่องในโอกำสต่ำงๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม
หรือให้กันตำมมำรยำทสังคม เท่ำนั้น และมูลค่ำของกำรรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำท
2.4 กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
3. หลักเกณฑ์กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตำมข้อ 1 ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย
4. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำ
นอกเหนื อจำกกรณีปกติประเพณีนิ ยมที่มีกำรให้ ของขวัญแก่กันโดยกำรให้ของขวัญตำมปกติประเพณีนิยมนั้น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่ำเกิน 3,000 บำท มิได้
5. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดจำกผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นกำรรับของขวัญหรือประโยชน์
อื่นใดที่ให้ตำมปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีรำคำหรือมูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำท
6. ควรใช้บัตรอวยพร กำรลงนำมในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงควำมยินดีแทนกำรให้ของขวัญ
เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรฝ่ำฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในกำรเสริมสร้ำงทัศนคติในกำรประหยัดให้ แก่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
7. ในกรณีที่เป็นกำรรับทรัพย์สินที่มีมูลค่ำเกิน 3,000 บำท ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีควำมจำเป็น
อย่ำงยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษำไมตรี มิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล ซึ่งในกำรรับนี้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ผู้รับฯ จะต้องแจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชำ ซึ่งเป็นหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร ผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ หรือผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน สถำบัน หรือองค์กรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สำมำรถกระทำได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำหรือผู้บริหำรสูงสุด วินิจฉัยว่ำมีเหตุผลควำมจำเป็น
ควำมเหมำะสม และสมควรที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประ
โยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หำกเป็นกรณีที่ไม่สำมำรถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงำนที่
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เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว กำรแจ้งให้เป็นไปตำมแบบรำยงำนกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แนบท้ำย
มำตรกำรนี้
8. ให้เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดปฏิบัติตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง
แนวทำงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ 16 มิถุนำยน 2560 อย่ำงเคร่งครัด
9. ห้ำมกำรเรี่ยไรในหมู่ข้ำรำชกำรหรือกำรใช้สวัสดิกำรใดๆ ของส่วนรวมเพื่อกำรจัดหำของขวัญ
ให้แก่ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชำหรือสมำชิกในครอบครัวของข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขำด
10. ในกำรรับนักเรียนให้ถือปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบ
แทนเพื่อโอกำสในกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรป้องกันกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมหนังสือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรป้องกันกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่ ศธ 04009/ว1819 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2561 อย่ำงเคร่งครัด
11. กรณีมีผู้บริจำคทรัพย์สิน ให้สถำนศึกษำ ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำ
ด้วยกำรรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้สถำนศึกษำ พ.ศ. 2552 โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหำกำรเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกำสในกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ “แป๊ะเจี๊ยะ”
กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการับสินบน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 จะเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และกำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้สำมำรถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือควำมแตกต่ำงระหว่ำงสินน้ำใจและสินบน และจะแจ้งเตือนใน
กรณีที่อำจเกิดควำมสุ่มเสี่ยงต่อกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ อำทิ ช่วงเทศกำล
ปีใหม่ กำรดำเนินกำรรับนักเรียน เป็นต้น
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 จะสนับสนุนส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ทุก
ระดับเห็นควำมสำคัญและมีจิตสำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมำตรกำรควบคุมภำยในเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริต คอร์รัปชั่น กำรให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
3. ส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 จะกำกับดูแลให้ กำรดำเนินกำร
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 เป็นไปตำมประกำศสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 เรื่อง มำตรกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยสำหรับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ลงวันที่ 27 ตุลำคม 2560 โดยเคร่งครัด
4. แนวปฏิ บั ติ ในกำรรั บทรั พย์สิ นหรื อประโยชน์ อื่ นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ ำหน้ ำที่ ของรัฐ
ครอบคลุมกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ ทุกกระบวนกำรอำทิ กำรสรรหำหรือกำรคัดเลือกบุคลำกร
กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตโดยผู้บังคับบัญชำทุก
ระดั บจะสื่ อสำรท ำควำมเข้ ำใจกั บผู้ อยู่ ใต้ บั งคั บบัญชำ เพื่ อ น ำไปใช้ ปฏิบั ติในโครงกำร กิ จกรรมที่ อยู่ในควำม
รับผิดชอบ และควบคุมดูแลกำรปฏิบัติให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 จะสุ่มตรวจสอบกำรดำเนินกำรรับ
นั กเรี ยนในสถำนศึกษำหรื อโรงเรี ยนที่มีอัตรำแข่งขันสู ง และเร่งรัดประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้
ผู้ปกครองนักเรียน ประชำชนรวมทั้งข้ำรำชกำรในสังกัดรับทรำบถึงควำมผิดและบทกำหนดโทษ กรณีกำรเรียกรับ
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หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกำสในกำรเข้ำเรียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกรณีของเงินบริจำค
ทั้งนี้ กำรกระทำดังกล่ำวไม่อำจถือได้ว่ำเป็นเงินบริจำค แต่ถือว่ำเป็นเรื่องของ “สินบน” ในฐำนะผู้รับสินบน กับ ผู้ให้
สินบน ซึ่งมีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำและกฎหมำย ป.ป.ช.
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครอง
เจ้ำหน้ำที่ หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบำะแสหรือหลักฐำนเรื่องกำรทุจริตคอร์ รัปชั่น กำรรับหรือกำรให้สินบนในทุก
รูปแบบ รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิเสธต่อกำรกระทำโดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำร
แจ้งเบำะแสหรือพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ตำมที่กำหนดไว้ในกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
7. กำรฝ่ ำฝื นไม่ ปฏิ บั ติ ตำมระเบี ยบส ำนั กนำยกรั ฐมนตรี ว่ ำด้ วยกำรให้ หรือรั บของขวัญของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทำควำมผิดทำงวินัย ผู้บังคับบัญชำจะดำเนินกำรทำง
วินัยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น
8. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ได้มีกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นกำรฝ่ำฝืนกำรรับทรัพย์สินฯ
ตำมที่กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ในมำตรำ103 จะต้องได้รับโทษ
ตำมกฎหมำย ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 122 ได้แก่โทษจำคุกไม่เกินสำมปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบำท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ
9. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับทรัพย์สินจำกผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือจำกกำรใช้อำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรปฏิบัติหน้ำที่และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่นั้นๆ กำรรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นกำรเรียกรับสินบนของเจ้ำหน้ำที่รัฐ และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นจะ
มีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 149 ต้องระวำงโทษจำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่สองพันบำทถึงสี่หมื่นบำท
10. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 จะสอบทำนแนวปฏิบัติและมำตรกำร
ดำเนินกำรอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงกฎหมำย และสภำวะทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
1. ช่องทำงกำรร้องเรียน/กำรรับแจ้งเบำะแส
o ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสำมำรถแจ้งข้อร้องเรียนฯ ได้ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำเขต 2 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร)
o ร้องเรียนทำงไปรษณีย์ โดยส่งมำที่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต
2 เลขที่ 17 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยำ 56150
o กล่องรับฟังควำมคิดเห็นของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
o ทำงโทรศัพท์ หมำยเลข 0 5477 1476 (สำยกลำง) 08 1866 0796 (ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ) 08 0661 7117 (กลุ่มบริหำรงำนบุคคล)
o เว็บไซด์ของสำนักงำน ที่ www.phayao2.go.th
o ช่องทำงอื่นๆ อำทิ - ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย สำยด่วน 1567 หรือศูนย์ดำรง
ธรรมจังหวัดพะเยำ โทร 03677 0134
- ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี (ศูนย์บริกำรข้อมูลภำครัฐ
เพื่อประชำชน GCC) สำยด่วน 1111
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- สำนักงำน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี โทร 03677 0263-5
- คณะกรรมกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ประจำกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 หรือสำยด่วนกำรศึกษำ 1579
2. กระบวนกำรแก้ไขปัญหำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 จะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่ำงละเอียด
รอบคอบ และแจ้งมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้ผู้ร้องทรำบภำยใน 30 วัน กรณีมีมูลว่ำกระทำผิดวินัยจะ
ดำเนินกำรทำงวินัยตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 กรณีเป็นกำร
กระทำควำมผิดที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนอื่นก็ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่มีอำนำจดำเนินกำรต่อไป
3. มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยำน
3.1 กำรพิจำรณำข้อร้องเรียนให้กำหนดชั้นควำมลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้อง ตำมระเบียบว่ำ
ด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. 2544 และกำรส่งเรื่องให้หน่วยงำนพิจำรณำนั้นผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้อง
อำจจะได้รับควำมเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรในเบื้องต้นให้ถือว่ำเป็นควำมลับทำงรำชกำร (หำก
เป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจำรณำเฉพำะรำยที่ระบุหลักฐำน กรณีแวดล้อมปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยำนบุคคลแน่นอน
เท่ำนั้น) กำรแจ้งเบำะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หำกไม่ปกปิดชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้อง จะต้องแจ้งให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบและให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้ร้อง ดังนี้ “ให้ผู้บังคับบัญชำใช้ดุลพินิจสั่งกำรตำมสมควรเพื่อ
คุ้มครองผู้ร้อง พยำน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ในกำรสืบสวน สอบสวน อย่ำให้ต้องรับภัยหรือควำมไม่เป็นธรรม ที่อำจ
เกิดมำจำกกำร้องเรียน กำรเป็นพยำนหรือกำรให้ข้อมูลนั้น” กรณีมีกำรระบุชื่อผู้ถูกกล่ำวหำ จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ำยผู้
ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจำกเรื่องยังไม่ได้ผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและอำจเป็นกำรกลั่นแกล้งกล่ำวหำให้
ได้รับควำมเดือดร้อนและเสียหำยได้ และกรณีผู้ร้องเรียนระบุในคำร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้
ร้องเรียน หน่วยงำนต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงำนผู้ถูกร้องทรำบ เนื่องจำกผู้ร้องอำจจะได้รับควำมเดือดร้อน
ตำมเหตุแห่งกำรร้องเรียนนั้นๆ
3.2 เมื่อมีกำรร้องเรียน ผู้ร้องและผู้เป็นพยำนจะไม่ถูกดำเนินกำรใดๆ ที่กระทบต่อหน้ำที่กำร
งำนหรือกำรดำรงชีวิต หำกจำเป็นต้องมีกำรดำเนินกำรใดๆ เช่น กำรแยกสถำนที่ทำงำนเพื่อป้องกันมิให้ผู้ร้องและผู้
เป็นพยำนและผู้ถูกกล่ำวหำพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ร้องและพยำน
3.3 ข้อร้องขอของผู้เสียหำย ผู้ร้อง หรือพยำน เช่น กำรขอย้ำยสถำนที่ทำงำนหรือวิธีกำรใน
กำรป้องกันหรือแก้ไขปัญหำ ควรได้รับกำรพิจำรณำจำกบุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบตำมควำมเหมำะสม
3.4 ให้ควำมคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง
4. มำตรกำรคุ้มครองผู้ถูกกล่ำวหำ
4.1 ในระหว่ำงกำรพิจำรณำข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำมีควำมเป็น ให้ควำมเป็น
ธรรมและให้ได้รับกำรปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลำกรอื่น
4.2 ให้ โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำในกำรชี้แจงข้อกล่ำวหำอย่ำงเต็มที่ รวมทั้งสิ ทธิในกำรแสดง
เอกสำร/พยำนหลักฐำน
การติดตามประเมินผล
ให้โรงเรียนในสังกัด และหรือกลุ่มบริหำรงำนบุคคล (กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร) จัดทำข้อมูลสถิติ
กำรกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พร้อมทั้งปัญหำอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไขแล้วรำยงำนให้ผู้ อำนวยกำร
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 ทรำบ ทุกไตรมำสหน่วยงำนและผู้รับผิดชอบสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 มอบหมำยให้กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร) เป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรรับแบบรำยงำนฯ กำรดำเนินรับเรื่องร้องเรียนตำมมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนและรำยงำน
ข้อมูลให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำเขต 2 ทรำบตำมคำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ที่ 246/2560 เรื่อง มอบหมำยหน้ำที่ให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร สั่ง ณ วันที่ 14กรกฎำคม 2560 ประกอบกับคำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
ที่ 160/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ (Intergrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี
งบประมำณ 2561 สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2561
-----------------------------------------

................................................ลงนำม
(นำยทินกร อินทะนำม)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
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แบบรำยงำนกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ......
ข้ำพเจ้ำ.......................................................นำมสกุล.................................................................
ตำแหน่ง......................................................สำนัก/กลุ่ม/ศูนย์/โรงเรียน................................................................
ขอรำยงำนกำรรับของขวัญตำมแนวปฏิบัติในกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กรณีกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่ำเกินกว่ำสำมพันบำท
วันที่ได้รับ รำยละเอียด ได้รับจำก
มูลค่ำ
โอกำสใน
รับในนำม
โดยประมำณ กำรรับ หน่วยงำน
รำยบุคคล

ลงชื่อ....................................................ผู้รำยงำน
ตำแหน่ง...............................................................
วันที่................./......................./...............
............................................................................................................................. .................................................
(สำหรับผู้บังคับบัญชำหัวหน้ำส่วนรำชกำร : เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)
ตำมที่ได้รับรำยงำนกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตำมรำยละเอียดข้ำงต้นนั้น ขอให้
ดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
อนุญำตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล
เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้
ส่งมอบให้แก่ สพฐ. เพื่อเป็นสมบัติต่อไป
อื่นๆ .....................................................
ลงชื่อ..................................................ผู้บังคับบัญชำ

หมำยเหตุ : ให้ส่งแบบรำยงำนกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร) ทุกครั้งที่มีกำรรำยงำน

