ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
เรื่อง มาตรการในการป้องกันการรับสินบน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
-------------------------------------------------------

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 ได้จัดทำมำตรกำรในกำรป้องกันกำรรับสินบน
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรรับสินบนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำง และ
เจ้ำหน้ำทีใ่ นสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 ขึ้น
อำศั ย อ ำนำจตำมคว ำมในมำตรำ 37 แห่ ง พระร ำช บั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ำรรำช กำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 246 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 จึง
ประกำศมำตรกำรในกำรป้องกันกำรรับสินบนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 เพื่อใช้เป็น
แนวทำงในกำรดำเนินกำรป้องกันกำรรับสินบนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำ ลูกจ้ำง และเจ้ำหน้ำที่ใน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 ดังมำตรกำรที่แนบท้ำยประกำศนี้
ประกำศ ณ วันที่ 9 มกรำคม พ.ศ. 2562

(นำยพยอม วงษ์พูล)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1

มาตรการป้องกันการรับสินบน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
------------------------ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 ได้กำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันกำร
รับสินบน โดยให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำง และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 ได้ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ซึ่งจะส่งผลให้กำรปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบของข้ำรำชครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลู กจ้ ำง และเจ้ ำหน้ำที่ ในสั งกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุ โ ขทัย เขต 1
มีคุณธรรมและมีควำมโปร่งใสในกำรทำงำน โดยปรำศจำกกำรรับสินบน ดังนี้
1. กำรปฏิบัติตนเกี่ยวกับกำรให้หรือกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ห้ำมมิให้ข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำง และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 ผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลนอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่ กำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ กล่ำวคือ
(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกญำติ ซึ่งให้โดยเสน่หำตำมจำนวนที่เหมำะสมตำม
ฐำนำนุรูป
(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญำติมีรำคำหรือมูลค่ำในกำรรับจำก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกิน 3,000 บำท (สำมพันบำทถ้วน)
(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่กำรให้นั้นเป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
1.2 ของขวั ญ ทั้ ง หมดที่ มี ค่ ำทำงประวั ติ ศ ำสตร์ห รื อ วั ฒ นธรรม เช่ น งำนศิ ล ปะ พระพุ ท ธรู ป
เครื่องประดับโบรำณ ฯลฯ แม้จะมีขนำดเล็กแต่ก็ถือว่ำของขวัญนั้นๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่ำจะมีรำคำเท่ำได
1.3 ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับรำคำตลำดมีค่ำน้อยกว่ำ 3,000 บำท ไม่ต้อง
รำยงำน หรืออำจเก็บเป็นของตนได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
1.4 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับรำคำตลำดมีค่ำเกิน 3,000 บำท ต้องรำยงำนให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบและลงทะเบียนไว้
1.5 ถ้ำของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่ำทำงกำรตลำดระหว่ำง 3,000 – 15,000 บำท และข้ำ
รำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำง และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
มีควำมจำเป็นต้องรับให้องค์กร โดยผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 ตัดสินว่ำ
สมควรให้ข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำง และเจ้ำหน้ำที่ รับทรัพย์สินดังกล่ำวหรือไม่
1.6 ถ้ำของขวัญหรื อผลประโยชน์มีค่ำทำงกำรตลำดมำกกว่ำ 15,000 บำท ให้ส่ งมอบเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สำธำรณะหรือตำมควำมเหมำะสม องค์กรอำจพิจำรณำอนุญำตให้ข้ำรำชกำรหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษำของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในกำรย้ำยหน่ วยงำนขณะดำรงตำแหน่งเดิม ของขวัญ
ในโอกำสเกษียณอำยุรำชกำร หรือลำออกจำกรำชกำร เป็นต้น
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1.7 ถ้ำในปีงบประมำณใดๆ คุณค่ำของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจำกผู้ให้คนเดียวกัน
หรื อ ผู้ ให้ มี ค วำมสั มพั น ธ์ กัน หลำยๆ ครั้ ง เมื่ อ รวมกั น ทั้ง ปี มี ค่ำ มำกกว่ ำ 3,000 บำท ต้ องรำยงำนของขวัญ หรื อ
ผลประโยชน์แต่ละอย่ำงที่ได้รับ
1.8 ถ้ำในปีงบประมำณใดๆ มีกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจำกผู้รับบริกำร แม้จะ
ต่ำงคนต่ำงกลุ่ม เพื่อเป็นกำรขอบคุณในกำรให้บริกำรที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ำมำกกว่ำ 3,000 บำท ต้องรำยงำน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่ำงนั้น
1.9 ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นกำรขอบคุณจำกผู้รับบริกำร (ประชำชน
และองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่ำงสม่ำเสมอบ่อยครั้ง อำจทำให้เกิดข้อสงสัยจำกประชำชนว่ำมีอิทธิพลบิดเบือนก่อให้เกิด
อคติในกำรให้บริกำรของข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรืออำจก่อให้เกิดควำมรู้สึกชอบและคำดหวังว่ำจะได้รับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์เมื่อผู้มำรับบริกำร ควรปฏิเสธกำรรับ
1.10 เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินได้ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่ำจะอยู่ในสถำณกำรณ์ใดๆ
2. ค่ำรับรองที่เป็นค่ำใช้จ่ำยสุ่มเสี่ยง เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงควำมสัมพันธ์
อันดีต่อข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำง และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุโขทัย เขต 1 ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เช่น พำไปรับประทำนอำหำรที่โรงแรมหรู มอบบัตรกำนัลของห้ำงสรรพสินค้ำ ชื่อดัง
ให้ ในโอกำสวันเกิด เป็ นต้น กำรรั บค่ำรั บรองหรือของขวัญนั้น ข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลู กจ้ำง และ
เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องคำนึงถึงเงื่อนไข
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 มำตรำ 103 โดย
ค่ำรับรองและของขวัญที่รับในโอกำสต่ำงๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำท
ที่ปฏิบัติกันในสังคมเท่ำนั้น มูลค่ำของกำรรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำท
มำตรำ 103 กำหนดว่ำ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคล
นอกเหนือจำกทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอำศัย อำนำจตำม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำตำมหลักเกณฑ์และจำนวนที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนดสำมำรถกระทำได้ตำมเงื่อนไขของระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้ว ยกำรให้หรือกำรรับ
ของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 คือ ต้องให้เนื่องในโอกำสต่ำงๆ โดยปกติ ตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคมเท่ำนั้น และมูลค่ำของกำรรับรองและของขวัญนั้นต้องมี
มูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำท
3. กำรเรี่ยไร ให้ข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำง และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 ถือปฏิบัติตำมหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ศธ
04009/ว 1819 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2561 เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อ
โอกำสในกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ และระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้
สถำนศึกษำ พ.ศ. 2552 โดยเคร่งครัด
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-34. กำรรับแป๊ะเจีย (รับฝำกนักเรียน) ให้ข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำง และเจ้ำหน้ำที่ใน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรเรียกรับเงิน “แป๊ะเจี๊ยะ” ของสถำนศึกษำทั่วประเทศ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัฐหำกำรทุจริตในกำรเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ค่ำตอบแทนเพื่อโอกำสในกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำต่อไป ตำมหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ลั บ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1039 ลงวันที่ 27 มีนำคม 2561 และหนังสื อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ศธ 04009/ว 1819 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2561 เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำร
เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกำสในกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ
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