ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
-----------------------สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ไดกำหนดใหมีมาตรการปองกันการรับ
สินบน โดยมุงสงเสริมสรางคุณภาพบุคลากรทุกระดับในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ตอง
ปฏิบั ติตามแนวทางที่ไดกำหนดไว และคานิยมสำหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรโดยยึดถือและปฏิบั ติ
ควบคูกับ กฎ ระเบียบ และขอบั งคับ อื่น ๆ มุ งมั่น ที่จ ะนำหน ว ยงานดำเนิ นการตามภารกิจ ดว ยความโปร งใส
บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม อาศัยอำนาจ ตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กำหนดมาตรการ ดังนี้
- ปฏิบัติตามมาตรการปองกันการรับสินบน การใหหรือรับสินบน โดยไมเขาไปเกี่ยวของกับการ
รับสินบนทุกรูปแบบ ไมวาทางตรงหรือทางลอม
- ไม กระทำการใดๆ ที่ เป น การแสดงถึ งเจตนาการให ห รือรับ สิ น บน แก ผูมี ส ว นไดส ว นเสี ย ที่
เกี่ยวของกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ในเรื่องที่ตนมีหนาที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือ
ทางออม เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนแกองคกร ตนเอง หรือผูที่เกี่ยวของ
- ไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เขาขายการรับสินบนที่เกี่ยวของกับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และโดยถือเปนหนาที่ที่ตองแจงใหผูบังบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ
ไดทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ
- ในการดำเนิน การแดๆ ที่ อ าจมีค วามเสี่ ย งต อการรับ สิน บน บุค ลากรทุก คน จะตอ งปฏิ บั ติ
โดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้ ดวยความระมัดระวัง
1. การให หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของใหเปนไปตาม
นโยบายการสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 3 รวมถึงเจตจำนงในการบริหารงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
2. การใหเงินบริจาคเพื่อการกุศล ที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนตอสังคม ตองมีใบรับรองและ
ตองดำเนินการดวยความโปรงใสผานขั้นตอนตามระเบียบ และถูกตองตามกกหมาย ตลอดจนมีการติดตามและ
ตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาเงินบริจาคไมถูกนำไปใชเพื่อเปนขออางในการติดสินบน

3. การให เงิน สนั บ สนุ น ไม ว า จะเป น เงิ น วั ต ถุ ห รื อ ทรัพ ย สิ น แก กิ จ กรรมหรื อ โครงการใด
ตองมีการระบุชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยการสนับสนุนตองมีวัตถุประสงค และ
ดำเนินการดวยความโปรงใส และถูกตองตามกฎหมาย
4. การเก็บเงินหรือทรัพยสิน โดยขอรองใหชวยออกเงินหรือทรัพยสินตามสมัครใจการรวบรวม
เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาทั้งหมดหรือบางสวนไปใชในกิจการอยางใดอยางหนึ่ง
/ 5. การรับ...
-25. การรับแปะเจี๊ยะ (รับฝากนักเรียน) การจายเงินหรือคาใชจายอื่นๆ ไปเพื่อแลกกับสิทธิในการ
เขาศึกษาตอ
แนวทางดำเนินงาน
1. สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต 3 จะส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ให เห็ น
ความสำคัญและมีจิตสำนึกในการตอตานทุจริต ปองกันการทุจริตการใหหรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ
2. แนวทางปฏิบัติในการปองกันการรับสินบน ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการ
สรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหนง การฝกอบรม การประเมินผลงานปฏิบัติใหผลตอบแทนแก
บุคลากร โดยกำหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ มีหนาที่ทำความเขาใจกับบุคลากร ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนำไปใช
ปฏิบัติในกิจกรรมที่อยูในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
แนวปฏิบัตินี้
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จะใหความเปนธรรมและคุมครองบุคลากรหรือ
ผูอื่นใด ที่แจงเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการรับสินบน ตามที่กำหนดไว
4. ผูกระทำการรับสินบน ถือเปนการกระทำผิดตามขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานวาดวยการบริหารงาน
บุคคล บุคลากรจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไวรวมถึงอาจไดรับโทษตาม กฎหมาย หากการ
กระทำนั้นผิดกฎหมายดวย
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงาน
อยางสม่ำเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดำเนินการ
6. ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ รายงานผลการรองเรียนการรับสินบน ตอผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทราบ ปงบประมาณละ 2 ครั้ง
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. 2562

กรอบแนวทางการปองกันการรับสินบน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ผูรับผิดชอบ
ผูบริหาร
ขาราชการ
และ
บุคลากรใน
หนวยงาน

ลักษณะ / ประเภท
- การรับของขวัญ
- การรับเงินหรือทรัพยสิน
- การรับคารับรอง
- การเรี่ยไร
- การรับแปะเจี๊ยะ
(รับฝากนักเรียน)

กรอบแนวทางในการปองกัน
1. ตองละเวนจากแสวงหาประโยชนมิชอบ
ไมรับหรือถามนำถึงการใหหรือรับ
ของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
จากบุคคลนอกเหนือจากทรัพยสินหรือ
ประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย
2. การใหของขวัญแกขาราชการชั้นผูใหญ
ผูบังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของ
ผูบังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติ
ประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกัน
กรณีจำเปนตองรับหรือตองใหรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาหรือ
ตามปกติประเพณีนิยมเพื่อรักษาไมตรี
มิตรภาพความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล
ตองตรวจสอบใหแนใจไดปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
3. การตอนรับขาราชการชั้นผูใหญ
ผูบริหารผูบังคับบัญชา ใหตอนรับโดย
สมควร หากมีความจำเปนตองจัดเลี้ยง
รับรองใหจัดแบบเรียบงายและประหยัด
อาหารที่เลี้ยงควรเปนอาหาร ประจำ
ทองถิ่น ราคาประหยัด รวมถึงการจัดหาที่
พักใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการและไม
จำเปนตองมีของขวัญหรือของที่ระลึก
4. การใหหรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดที่อาจนำมาซึ่งความ
เสี่ยงตอคอรัปชั่นหรืออาจกอใหเกิดขอ
ผูกมัดหรือสรางภาระใหเกิดความรูสึกวา
ตองมีการตอบแทน
5. การใหหรือรับบริจาคทรัพยสินหรือเงิน

กำกับและติดตามผล
1. จัดกิจกรรมรณรงคไมรับสินบน
ตอตานทุจริต
2. จัดทำประกาศไมรับของขวัญ
หรืองดรับของขวัญไวในสถานที่
ปฏิบัติงาน
3. จัดทำหนังสือแจงประกาศ
เจตจำนงเพื่อเปนแนวทางรวม
ปฏิบัติในการตอตานทุจริต
4. ติดประกาศประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับขาวสารและนโยบาย
ตอตานการคอรัปชั่นเพื่อให
เจาหนาที่ไดทราบและถือปฏิบัติ
โดยทั่วกัน

สนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใสและ
ถูกตองตามกฎหมายโดยตองมั่นใจวาเงิน
บริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนไมไดถูก
นำไปใชเพื่อเปนขออางในการติดสินบน

