ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๒
เรื่อง มาตรการเพื่อปูองกันการรับสินบน
.....................................................
จากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติชอบ ที่ได้กาหนดให้ทุกส่วนและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวังเพื่อสกัด
กั้น มิให้ เกิดการทุจ ริ ตประพฤติชอบได้ ประกอบกับที่ พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐ มนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ด้านการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่น ดิน ที่มีธรรมาภิบ าลและปู องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบในภาครัฐ และตาม
ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ เรื่อง เจตจานงในการบริหารงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ มุ่งสู่การเป็นธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ จึงได้กาหนดมาตรการเพื่อปูองกัน
การรั บ สิ น บน ไว้ เ ป็ น มาตรฐานและเป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
มหาสารคาม เขต ๒ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ปูองกัน
ปัญหาในการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่ราชการในการปฏิบัติ หรืองดเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนี้
๑. การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
แนวทางปฏิบัติ
๑) ข้าราชการต้องไม่ถามนาถึงการให้ หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใด
๒) ข้าราชการต้องไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เข็ค พันธบัตร หุ้น ทองคา อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือ
ประโยชน์อื่นๆ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน
๓) ข้าราชการต้ องไม่ยิ น ยอมหรือ รู้เห็ นเป็ นใจกับ บุคคลในครอบครั ว ให้ ห รื อรับ ของขวัญ หรื อ
ประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่

๔) กรณีจ าเป็น ต้องรั บ หรื อต้องให้ ทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ
ประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญ ของ
ที่ร ะลึ ก ของกานั ล หรื อประโยชน์ อื่น ใด ต้องตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบต่างๆที่
เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่รับหรือให้แก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับแต่ละ
บุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๕) การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในกรณียกเว้นหรือจาเป็นนั้น อาจเสี่ยงต่อความเป็น
กลางในการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันหรืออนาคตได้ และควรพึงระวังในการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ตามความเป็นจริง
๖) ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ
เพื่อเป็นการปูองกันการฝุาฝืนกฎ ระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่
ข้าราชการ
๒. การเรีย่ ไร
แนวทางในการปฏิบัติ
๑) ห้ามมิให้จัดให้มีการเรี่ยไรที่มิชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไรพุทธศักราช
๒๔๘๗ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๙ และมติคณะรัฐมนตรี
๒) ห้ามใช้หรือแสดงตาแหน่งหน้าที่ราชการให้ปรากฏในการเรี่ยไร
๓) ห้ามใช้อานาจหน้าที่ในฐานะข้าราชการ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่น
ช่วยทาการเรี่ยไรที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนของกฏหมาย
๔) ห้ามมิให้นาผลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นที่เกิดจากการเรี่ยไรมา
ประกอบการพิจารณาให้คุณให้โทษ หรือใช้ในการบริ หารทรัพยากรบุคคล และไม่ทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
บุคคลอื่น เกิดความเดือดร้อนหรือเกิดความอึดอัดใจ
๖) ห้ ามเรี่ ย ไรจากข้า ราชการ พ่ อค้ า และประชาชนเพื่ อซื้ อของขวั ญให้ ข้ าราชการชั้ นผู้ ใหญ่ห รื อ
ผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด วันขึ้นปีใหม่ การโยกย้าย การเลื่อนตาแหน่ง การเลี้ยงรับรอง
ข้าราชการผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาที่ไปตรวจราชการ ตลอดจนการมอบของฝาก หรือของอภินันทนาการซึ่งมี
ราคาแพง โดยปราศจากเหตุผลปกติประเพณีนิยมหากประสงจะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดี ควรใช้
บัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน
๗) ห้ามจัดกิจกรรมที่กาหนดให้มีการจาหน่ายบัตรหรือบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีการกาหนดมูลค่าที่
แน่นอน เช่น การจาหน่ายบัตรเข้าชมการแสดง การจาหน่ายบัตรเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟหรือกีฬาอย่าง
อื่น เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรหรือได้รับการยกเว้นตามกฏหมาย

๘) ห้ามใช้สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ หรือทรัพยากรของรัฐ เช่น บุคลากร ทรัพย์สิน และเวลาราชการ
ในการเรี่ยไร เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับยกเว้นตามกฎหมาย
๓. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา
แนวทางปฏิบัติ
๑) ให้ข้าราชการทุกคนในสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต๒ ต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาว
ในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒
๒)แจ้งให้สถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด เพื่อปูองกันปัญหาการเรียกรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา “แปฺะเจี๊ยะ”
๔. ค่ารับรองที่เป็นค่าใช้จ่ายสุ่มเสี่ยงหรือมีโอกาสสูงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวปฏิบัติ
๑) ข้าราชการพึงระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรอง ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
และอาจทาให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดได้
๒) ข้าราชการไม่พึงรับหรือให้ค่ารับรอง อาทิ การเลี้ยงรับรองเป็นอาหาร และเครื่องดื่ม การเลี้ยง
รับรองในรูปแบบการกีฬา การท่องเที่ยว ซึ่งเห็นได้ชัดว่าให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้ใช้ดุลพินิจ/อานวย
ความสะดวกแก่ผู้ให้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

(นายบวร เทศารินทร์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต๒

