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มาตรการในการป้องกันการรับสินบน
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
-------------------------สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 กาหนดมาตรการในการรับสินบน
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้าง ในสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ซึ่งจะส่งผลให้
การปฏิบัตงิ านในหน้าทีร่ ับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการทางาน โดยปราศจากรับสินบน
ดังนี้
1. การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการให้หรือการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ ต้องปฏิบัติดังนี้
1.1 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัย อานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ซึง่ มีดงั นี้
1.รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หห์ าตามจานวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป
2.รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึง่ มิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
3.รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กบั บุคคลทั่วไป
1.2 ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป
เรื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็ถือว่าของขวัญนั้นๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีราคา
เท่าใด
1.3 ของขวัญหรือผลประโยชน์ ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท
ไม่ต้องรายงาน หรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543
1.4 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 บาท ต้อง
รายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้
1.5 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางตลาดระหว่าง 3,000 – 15,000 บาท และ
เจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
1.6 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาท ให้ส่งมอบ
เป็นทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงาน ขณะดารง
ตาแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น
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1.7 ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่าของของขวัญและหรือผละประโยชน์ที่ได้รับจาก ผู้ให้
คนเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันกลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า 3,000 บาท
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
1.8 ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผละประโยชน์ที่ได้รับจากผู้รับบริการ
แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า 3,000 บาท
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
1.9 ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ที่ได้รับการเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ ที่ได้อย่าง
สม่าเสมอบ่อยครั้ง อาจทาให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือนก่อให้เกิดอคติในการให้บริการ
ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
1.10 เงิน สดหรือ สิ่ง ใดๆ ที่ ส ามารถเปลี่ย นเป็ นเงินได้ต้ องปฏิเ สธไม่ รั บ ไม่ ว่า จะอยู่ใ น
สถานการณ์ใดๆ
2. ค่ารับรองที่เป็นค่าใช้จ่ายสุ่มเสี่ยง เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึง
ความสั ม พั น ธ์อั น ดีต่ อ ข้า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา ในสัง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น พาไปรับประทานอาหารที่โรงแรมหรู บอบบัตรกานัล
ของห้ามสรรพสินค้าชื่อดังให้ในโอกาสวันเกิด เป็นต้น การรับค่ารับรองหรือของขวัญนั้น ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐต้องคานึงถึงเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.2542 มาตรา 103 โดยค่ารับรองและของขวัญต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กั นตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและ
ของขวัญนั้นต้องมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท เช่น บุคคลภายนอกมอบปกระเช้าผลไม้ มูลค่า 500 บาท ให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เนื่องในโอกาสเยี่ยมไข้ได้
มาตรา 103 กาหนดว่า ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดจาก
บุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และ
จานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด สามารถกระทาได้ตามเงื่อนไขของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ พ.ศ.2544 คือ ต้องให้เนื่องในโอกาสต่างๆ และมูลค่าของการ
รับ รองและของขวัญ นั้ นต้ อ งมี มู ล ค่ า ไม่ เ กิ น 3,000 บาท เช่ น เดี ย วกั บ เงื่ อ นไข ตามมาตรา 103 แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
3. การเรี่ยไร ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา ลูกจ้าง ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ศธ 04009/ว 1819 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์
ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ.2552 โดยเคร่งครัด
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4.การรับแป๊ะเจี๊ยะ (รับฝากนักเรียน) ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับเงิน “แป๊ะเจี๊ยะ” ของโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการ
ทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาต่อไป ตาม
หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลับ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 044009/1039 ลงวันที่ 27
มีนาคม 2561 และตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว1819 ลง
วันที่ 3 เมษายน 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการ
เข้าเรียนในสถานศึกษา
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