
 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

เรื่อง  มาตรการในการป้องกันการรับสินบนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
................................................. 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้จัดท ามาตรการในการ
ป้องกันการรับสินบนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพ่ือเป็นแนวทางใน
การด าเนินการเพ่ือป้องกันการรับสินบนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ขึ้น  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 จึงประกาศมาตราการในการป้องกันการรับสินบนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ือป้องกันการรับสินบนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดังมาตรการแนบท้าย
ประกาศนี้  

   ประกาศ    ณ   วันที่    17    เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการในการป้องกันการรับสินบน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

------------------------------------------------------ 
  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ก าหนดมาตรการในการ
ป้องกันการรับสินบนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลุกจ้างในสังกัด มีคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการท างาน โดยปราศจากการรับสินบน 
ดังนี้ 

1. การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการให้หรือการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล  

นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควร ได้ตามกฏหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ซึ่งมีดังนี้ 

(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่ 
เหมาะสม ตามฐานานุรูป 

(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าใน 
การรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 

(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับ 
บุคคลทั่วไป 

1.2. ของขวัญทั้งหมดท่ีมคี่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ  
พระพุทธรูป เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็ถือว่าเป็นของขวัญนั้นๆ เป็นทรัพย์สิน ของ
องค์กรไม่ว่าจะมีราคาเท่าใด 

1.3. ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า  
3,000 บาท ไม่ต้องรายงาน หรืออาจะเก็บเป็นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

1.4. ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาด เม่ค่าเกิน 3,000  
บาทต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 

1.5. ถ้าของขวัญหรือประโยชน์ ที่มีค่าทางตลาดระหว่าง 3,000 – 15,000  
บาท และเจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

1.6. ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาท ให้ 
ส่งมอบเป็นทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณา
อนุญาตให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาไว้เนกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงาน 
ขณะด ารงต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น 
 



1.7. ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่าของของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจาก  
ผู้ให้คนเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า 3,000 
บาท ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 

1.8. ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้รับบริการ  
แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม เพ่ือเป็นการขอบคุณ ในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า 3,000 
ยบาท ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

1.9. ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับการเพื่อเป็นการขอบคุณจาก 
ผู้รับบริการ (ประชาชนและองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอบ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจาก
ประชาชนว่ามีอิทธิพล บิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
อาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์ เมื่อมีผู้มารั บบริการ ควร
ปฏิเสธการรับ 

1.10. เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยเป็นเงินได้ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ใน 
สถานการณ์ใดๆ 

2. ค่ารับรองที่เป็นค่าใช้จ่ายสุ่มเสี่ยง เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมเพื่อแสดงออก 
ถึงความสัมพันธ์อันดีต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น พาไปรับประทานอาหารที่โรงแรมหรู มอบบัตร
ก านัลของห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ให้ในโอกาสวันเกิด เป็นต้น การรับค่ารับรองหรือของขวัญนั้น ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องค านึงถึงเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103 โดยค่ารับรองและของขวัญต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ 
โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาที่ปฏิบัติกันในสังคม เท่านั้น 
และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้น ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท เช่น บุคคลภายนอกมอบ
กระเช้าผลไม้ มูลค่า 500 บาท ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เนื่องในโอกาสเยี่ยมไข้ได้ 

3. การเรี่ยไร ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว1819 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันการเรียกทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
รับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจากให้สถานศึกษา พ.ศ. 2552 โดยเคร่งครัด 

4. การรับเป๊ะเจี๊ยะ (รับฝากนักเรียน) ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจ้าง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ด าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับเงิน “แป๊ะเจี๊ยะ” ของโรงเรียนทั่วประเทศ เพ่ือป้องกัน
มิให้เกิดปัญหาการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนใน
สถานศึกษาต่อไป ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/1039 ลง
วันที่ 27 มีนาคม 2561 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว
1819 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือ
โอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา 



 

 


