
 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
เรื่อง  มาตรการในการป้องกันการรับสินบน 

ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
------------------------------------------------------ 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรงำน
ภำยใต้กรอบกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรบ้ำนเมือง          
ที่ดี พ.ศ.2546 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศำสตร์ชำติ                 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และนโยบำยของรัฐบำลโดยพล
เอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำย 11 ด้ำน ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 
กันยำยน 2557  ได้รวมถึงนโยบำยส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ที่มีธรรมำภิบำลกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ ยึดหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่น                
ในระบบรำชกำร และสร้ำงเสริมระบบคุณธรรม 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1  ได้จัดท ำมำตรกำรในกำรป้องกัน
กำรรับสินบน เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรรับสินบนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 ขึ้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ               
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1  จึงประกำศมำตรกำรในกำรป้องกันกำรรับสินบน ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรรับสินบน                  
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1               
ดังมำตรกำรแนบท้ำยประกำศนี้ 

จึงประกำศให้ทรำบทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

 

 

 

(นายสุภาพ  วงษามาตย์) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 
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มำตรกำรในกำรป้องกันกำรรับสินบน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันกำรรับสินบน 

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ โดยให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พนักงำนและลูกจ้ำง ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ ปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งจะ
ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่รับผิดชอบของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำ พนักงำนและลูกจ้ำง                
ในสังกัด มีคุณธรรมและมีควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน โดยปรำศจำกกำรรับสินบน ดังนี้ 

๑. กำรปฏิบัติตนเกี่ยวกับกำรให้หรือกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑.๑ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลนอกเหนือจำก

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติ                      
แห่งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ ซึ่งมีดังนี้ 

  (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกญำติซึ่งให้โดยเสน่หำ ตำมจ ำนวนที่เหมำะสม
ตำมฐำนำนุรูป 

(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้อ่ืนซึ่งมิใช่ญำติ มีรำคำหรือมูลค่ำใน กำรรับ
จำกแต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกินสำมพันบำท 

  (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่กำรให้นั้นเป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
๑.๒ ของขวัญทั้งหมดที่มีค่ำทำงประวัติศำสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งำนศิลปะ พระพุทธรูป

เครื่องประดับโบรำณ ฯลฯ แม้จะมีขนำดเล็กแต่ก็ถือว่ำเป็นของขวัญนั้นๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่ำจะมีรำคำ
เท่ำใด 

 ๑.๓ ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับรำคำตลำด มีค่ำน้อยกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท                
ไม่ต้องรำยงำน หรืออำจะเก็บเป็นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยำของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ๑.๔ ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดๆ เมื่อเทียบกับรำคำตลำด มีค่ำเกิน ๓,๐๐๐ บำท ต้องรำยงำน 
หน่วยงำนและลงทะเบียนไว้ 

 ๑.๕ ถ้ำของขวัญหรือประโยชน์ ที่มีค่ำทำงตลำดระหว่ำง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บำท และเจ้ำหน้ำที่                  
มีควำมจ ำเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรตัดสินว่ำสมควรให้ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐคนนั้นๆ 
รับทรัพย์สินดังกล่ำวหรือไม่ 

 ๑.๖ ถ้ำของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่ำทำงกำรตลำดมำกกว่ำ ๑๕,00๐ บำท ให้ส่งมอบเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สำธำรณะหรือตำมควำมเหมำะสม องค์กรอำจพิจำรณำ อนุญำต                         
ให้ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษำไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในกำรย้ำยหน่วยงำนขณะด ำรง
ต ำแหน่งเดิม ของขวัญในโอกำสเกษียณอำยุรำชกำร หรือลำออกจำกงำน เป็นต้น 

๑.๗ ถ้ำในปีงบประมำณใดๆ คุณค่ำของของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจำกผู้ให้คนเดียวกัน
กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีควำมสัมพันธ์กันหลำยๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ำมำกกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท ต้องรำยงำน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่ำงที่ได้รับ 
 
 



  ๑.๘ ถ้ำในปีงบประมำณใดๆ ได้ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจำกผู้รับบริกำรแม้จะต่ำงคน
ต่ำงกลุ่ม เพ่ือเป็นกำรขอบคุณ ในกำรให้บริกำรที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ำมำกกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท ต้องรำยงำน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่ำงนั้น 
  ๑.๙ ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับกำรเพ่ือเป็นกำรขอบคุณจำก ผู้รับบริกำร 
(ประชำชนและองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่ำงสม่ ำเสมอบ่อยครั้ง อำจท ำให้เกิดข้อสงสัยจำกประชำชนว่ำมีอิทธิพล 
บิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในกำรให้บริกำรของข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรืออำจก่อให้เกิดควำมรู้สึกชอบ
และคำดหวังว่ำจะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์ เมื่อมีผู้มำรับบริกำรควรปฏิเสธกำรรับ 
  ๑.๑๐ เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินได้ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์
ใดๆ 
  ๒. ค่ำรับรองที่ เป็นค่ำใช้จ่ ำยสุ่มเสี่ยง เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือแสดงออก                 
ถึงควำมสัมพันธ์อันดีต่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑  ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เช่น พำไปรับประทำนอำหำรที่โรงแรมหรู มอบบัตร ก ำนัล 
ของห้ำงสรรพสินค้ำชื่อดัง ให้ในโอกำสวันเกิด เป็นต้น กำรรับค่ำรับรองหรือของขวัญนั้น ข้ำรำชกำรครู                       
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ ต้องค ำนึงถึงเง่ือนไขตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๑0๓ โดยค่ำรับรองและของขวัญต้องรับเนื่องในโอกำสต่ำงๆ โดยปกติตำมขนบธรรมนียม 
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำที่ปฏิบัติกันในสังคมเท่นั้น และมูลค่ำของกำรรับรองและของขวัญ
นั้น ต้องมีมูลค่ำไม่เกิน ๓,0๐๐ บำท เช่น บุคคลภำยนอกมอบกระเช้ำผลไม้ มูลค่ำ ๕๐0 บำท ให้แก่ข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑  เนื่องในโอกำสเยี่ยม
ไข้ได ้
  ๓. กำรเรี่ยไร ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนและลูกจ้ำง ในสังกัด ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑  ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น 
พ้ืนฐำน ที่ ศธ ๑๔๐๐๙/วด๘๑๙ ลงวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๑ เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรเรียกทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์ตอบแทน เพ่ือโอกำสในกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ และระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำร รับ
เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้สถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด 
  ๔. กำรรับเปีะเจี๊ยะ (รับฝำกนักเรียน ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนและลูกจ้ำง 
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรในกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรเรียกรับเงิน "แป๊ะเจี๊ยะ" ของโรงเรียนทั่วประเทศ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหำกำรทุจริตในกำร
เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกำสในกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำต่อไป ตำมหนังสือส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ .๔๐๐๙/๑๐๓๙ ลงวันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๑ และหนังสือส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ 0๔๐๐๙/ว ๑๘๑๙ ลงวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๑ เรื่อง มำตรกำร
ป้องกันกำรเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกำสในกำร เข้ำเรียนในสถำนศึกษำ 


