ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
******************
หลักการและเหตุผล
ด้วยมีป ระกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ออกตามความในมาตร 103 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ประกอบกับมีระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีมีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ลงวันที่
16 มิถุนายน 2560 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ :
กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 มาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสใน
การเข้ า เรี ย นในสถานศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการป้ อ งกั น การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว1819 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส
ยึดมั่นในคุณธรรมปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องการให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นได้ ฯลฯ ดังกล่าว จึงมีมาตรการป้องกันการกระทาดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด เพื่อมิให้ข้าราชการและ
ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ขกองรัฐมีพฤติกรรมทุจริตในการปฏิบัติงาน เช่น การเรียกรับสินบน การใช้อานาจหน้าที่ การเอื้อ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดจาก
ผู้อื่นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น โดยให้ข้าราชการและ
จ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องการให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 ออกตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ.2544 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ.
2552 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีมีการให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์ อื่นใด ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 และมาตรการป้องกันการ
เรียบกับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการการป้องกัน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว1819 ลงวันที่ 3
เมษายน 2561
/ในเรื่องการ...

-2ในเรื่ องการรั บ ทรั พ ย์ สิ น ของเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่าด้ว ยการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ตามที่บั ญญัติไว้ในมาตรา 103 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้ เมื่อการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่น ใดนั้ น ได้มีกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญ ญัติแห่ งกฎหมายอนุญ าตให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งการรับ
ทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้าใจ” ดังนั้น การรับสินน้าใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อ งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่สามารถแยกแยะในการรับทรัพย์สินได้ว่าการรับ
ทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้าใจหรือสินบนแล้วจะทาให้เจ้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและจะเป็นโทษกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้รับทรัพย์สินนั้น และหากว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือจาแนกได้ในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้
แล้ว ก็จะเป็นการที่สามารถป้องกันเจ้าหน้าที่ไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่
ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่ว นบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกัน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้
ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 จึงมีมาตรการป้องกันการับสินบนดังกล่าว โดยกาหนดแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมาตรการป้องกันการรับสินบนไว้ ดังต่อไปนี้
แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน(การรับแป๊ะเจี๊ยะ)
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับ
การฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกตาแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมีข้อบังคับ
โดยอาศัยอานาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ
ข้ างต้ น จึ งต้ อ งมาพิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ ทรัพ ย์ สิ น โดยธรรมจรรยาของเจ้ า หน้ าที่ ข องรัฐ ตาม ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ.2544 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ.
2552 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 และมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้า
เรียนในสถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน (การรับแป๊ะเจี๊ยะ) ดังนี้
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-31. ให้ เจ้ าหน้าที่ในสังกัดปฏิบั ติตามประกาศสานักงานคณะรกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 อย่างเคร่งครัด
2. ห้ ามเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ ในสั งกั ด รับ หรือถามน าถึงการรับ ของขวัญ หรือ ประโยชน์ อื่ น ใดนอกเหนื อ จาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายให้รับได้ การรับ
ทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ
การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัด
สวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร หรือค่าอาหารในระว่างอบรม ประชุมหรือ
สั ม มนา เว้ น แต่ ก ารรั บ ของขวั ญ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยา ตามประกาศคณะกร รรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ พ.ศ.2543 ดังต่อไปนี้
2.1 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯ จาก ปู่ ย่า ตา ยาย ลูก
หลาน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆในความเป็นญาติเช่นเดียวกันกับที่
ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สินฯ ในกรณีนี้ จึงไม่สามารถนาไปใช้
ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
สามารถรับได้โดยไม่จากัดจานวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้ในจานวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่
เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ
2.2 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่
ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
2.3 การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร มอบบัตร
กานัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กัน
ตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
2.4 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
3. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ 1 ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐมาแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย
4. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุ คคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจาก
กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้
5. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติ
ประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
6. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญเพื่อเป็นการ
ป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
7. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจาเป็นอย่ างยิ่งที่ต้อง
รับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร
/สูงสุดของ...

-4สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ บริห ารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่
สามารถกระทาได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม และสมควร
ที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรั พย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หาก
เป็นกรณีที่ไม่สามารถคือได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
การแจ้งให้เป็นไปตามแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แนบท้ายมาตรการนี้
8. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวทางการ
ส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 อย่างเคร่งครัด
9. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญให้แก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด
10. ในการรับนักเรียนให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อ
โอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการป้องกันการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการป้องกันการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว1819 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 อย่างเคร่งครัด
11. กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สิน ให้สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงิน
หรือทรัพ ย์ สิน ที่ มีผู้ บ ริจ าคให้ ส ถานศึกษา พ.ศ.2552 โดยเคร่งครัด เพื่อป้ องกันปัญ หาการเรียกรับทรัพย์สิ น หรือ
ประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา “แป๊ะเจี๊ยะ”
กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้าใจและสินบน และจะแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ การดาเนินการรับนักเรียน
เป็นต้น
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภู มิ เขต 3 จะสนับสนุน ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็น
ความสาคัญและมีจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
3. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการ
ปฏิบัติหน้ าที่ราชการของเจ้าหน้ าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อน
ตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะสื่อสาร
ทาความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
4. สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จะสุ่มตรวจสอบการดาเนินการรับนักเรียนใน
สถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูง และเร่งรัดประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียน
ประชาชนรวมทั้งข้าราชการในสังกัดรับทราบถึงความผิดและบทกาหนดโทษกรณีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน
/หรือประโยชน์...

-5หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเงินบริจาค ทั้งนี้ การกระทาดังกล่าว
ไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงินบริจาค แต่ถือว่าเป็นเรื่องของ “สินบน” ในฐานะผู้รับสินบน กับ ผู้ให้สินบน ซึ่งมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช.
5. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ.2544 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทาความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะดาเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้น
6. เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ ที่ได้มีการรับ ทรัพ ย์สิ นหรือประโยชน์ อื่นใด ที่ เป็น การฝ่ าฝื น การรับทรัพ ย์สิ นฯ ตามที่
กฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในมาตร 103 จะต้องได้รับ โทษตาม
กฎหมาย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 122 ได้แก่โทษจาคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
7. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือจากการ
ใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ การรับ
ทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรั บสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 149 ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาท
ถึงสี่หมื่นบาท
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จะสอบทางแนวปฏิบัติและมาตรการดาเนินการ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
การติดตามประเมินผล
ให้ โรงเรี ย นในสั งกัด และหรือ กลุ่ มบริห ารงานบุ คคล (กลุ่ มงานวินั ยและนิ ติก าร) จัด ทาข้อ มูล สถิ ติการรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขแล้วรายงานให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ทราบ ทุกไตรมาส
หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้กลุ่ มบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานวินัย
และนิ ติก าร) เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการรั บ แบบรายงานฯ ตามมาตรการป้ อ งกั น การรับ สิ น บนและรายงานข้ อมู ล ให้
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นายนิวัฒน์ แก้วเพชร)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

