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ด้วยธรรมำภิบำล(Good Governance) เป็นหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ซึ่งใช้เป็นหลักใน
กำรปกครองประเทศให้เกิดควำมสุข โดยยึดหลักพื้นฐำน 6 ประกำรคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักกำรมี ส่วน
ร่วม หลักควำมรับผิดชอบ หลักควำมคุ้มค่ำ และหลักควำมโปร่งใสหลักควำมโปร่งใส เป็นหลักที่มีควำมสำคัญอีกอันหนึ่ง
ในกำรพัฒนำประเทศทั้งทำงเศรษฐกิจ และสังคม รัฐบำลจึงได้นำหลักกำรนี้บรรจุไว้ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ
ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560- 2564 ) ยุทธศำสตร์ที่ 6 ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมำภิบำล ในสังคมไทย และยังจัดทำยุทธศำสตร์แห่งชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) อันเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติในหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อทำกำรป้องกันและปรำมกำร
ทุจริต อย่ำงจริงจัง และอีกทั้งยังเพิ่มมำตรกำรบังคับทำงกฎหมำย อันได้แก่ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2561 เพื่อให้กำรทุจริตหมดสิ้นไป กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดเพื่อกระทำกำรหรือละเว้นไม่กระทำกำรตำมที่ผู้ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดต้องกำร อันเป็นกำร
กระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ที่เรียกว่ำ กำรรับสินบน ซึ่งเป็นกำรทุจริตอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่และเป็นภำพลักษณ์ ที่ดีขององค์กรและเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐ ดังนั้นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ควรปฏิบัติตำม มำตรำ 128 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
พ.ศ.2561 ประกำศคณะกรรมกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์กำรรับ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.2543 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรให้หรือ
รับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรรับ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้
บริจำคให้แก่สถำนศึกษำ ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง แนวทำงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติ
: กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๐ ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเรื่อง แนวทำงปฏิบัติ
: กรณีกำรให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๐ และหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ศธ 04009/ ว.1819 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2561 เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกำสในกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พิษณุโลก เขต ๒ ตระหนักและมีควำมมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงำนให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจำกกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำมำตรกำรป้องกัน กำรรับสินบน เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้ประพฤติปฏิบัติตนอย่ำงถูกต้อง
เกี่ยวกับ กำรให้หรือรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เป็นกำรป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ป้องกันควำมเสี่ยงในกำร
แสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้ ตำม กฎหมำยโดยอำศัยตำแหน่งหน้ำที่ ซึ่งเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติชอบได้อีก
ทำงหนึ่งด้วย โดยมีขั้นตอน และวิธีกำรดังต่อไปนี้

-2๑. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดต้องไม่ถำมนำถึงกำรให้ หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่น
๒. กรณีกำรรับของขวัญ เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดต้องไม่รับเช็ค พันธบัตร หุ้นทองคำ อัญมณี อสังหำริมทรัพย์
หรือประโยชน์อื่นใด เช่นกำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง กำรรับบริกำร กำรรับกำรฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน
๓. เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดต้องไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับ ของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่
๔. กรณีจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำหรือ ตำมปกติประเพณี
นิยมหรือเพื่อรักษำไมตรี มิตรภำพ ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล ก่อนกำรให้หรือรับ ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล
หรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจให้แน่ใจว่ำได้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดที่รับหรือให้แก่กันนั้น ต้องมีมูลค่ำในกำรรับจำก แต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกิน 3,0000.-บำท
5. กำรให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในกรณียกเว้นหรือจำเป็นนั้น อำจเสี่ยงต่อ ควำมเป็น
กลำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในปัจจุบันหรืออนำคตได้ และควรพึงระวังในกำรตีมูลค่ำของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใด
ต่ำกว่ำควำมเป็นจริง
6. ห้ำมมิให้จัดให้มีกำรเรี่ยไรที่มิชอบด้วยกฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรเรี่ยไร พุทธศักรำช
2487 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเรี่ยไรของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2545 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2549 และมติคณะรัฐมนตรี
7. ห้ำมใช้หรือแสดงตำแหน่งหน้ำที่รำชกำรให้ปรำกฏในกำรเรี่ยไร
8. ห้ำมใช้อำนำจหน้ำที่ในฐำนะข้ำรำชกำรพลเรือนสั่งขอร้องหรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชำหรือบุคคล
อื่นช่วยทำกำรเรี่ยไรที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบและขั้นตอนของกฎหมำย
9. ห้ำมมิให้นำผลกำรปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือบุคคลอื่นที่เกิดจำก กำรเรี่ยไรมำ
ประกอบกำรพิจำรณำให้คุณให้โทษ หรือใช้ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และไม่ทำให้ ผู้ใต้บังคับบัญชำหรือบุคคลอื่น
เกิดควำมเดือดร้อนหรือเกิดควำมอึดอัดใจ
๑๐. ห้ำมเรี่ยไรจำกข้ำรำชกำร พ่อค้ำ และประชำชนเพื่อซื้อของขวัญให้ข้ำรำชกำรผู้ใหญ่ หรือ
ผู้บังคับบัญชำ เนื่องในโอกำสต่ำงๆ เช่น วันเกิด วันขึ้นปีใหม่ กำรโยกย้ำย กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรเลี้ยง รับรองข้ำรำชกำร
ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชำที่ไปตรวจรำชกำร ฯลฯ ตลอดจนกำรมอบของฝำก หรือ ของอภินันทนำกำรซึ่งมีรำคำแพง โดย
ปรำศจำกเหตุตำมปกตินิยม หำกประสงค์จะแสดงควำมยินดีหรือ ปรำรถนำดี ควรใช้บัตรอวยพร หรือกำรลงนำมในสมุด
อวยพรแทน
๑1. ห้ำมจัดกิจกรรมที่กำหนดให้มีกำรจำหน่ำยบัตรหรือบริจำคเงินหรือทรัพย์สินที่มี กำรกำหนดมูลค่ำที่
แน่นอน เช่น กำรจำหน่ำยบัตรเข้ำชมกำรแสดง กำรจำหน่ำยบัตรเพื่อเข้ำร่วมกำรแข่งขัน กอล์ฟหรือกีฬำอื่น เว้นแต่เป็น
กรณีที่ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรควบคุมกำรเรี่ยไรหรือได้ รับยกเว้น ตำมกฎหมำย
12. ห้ำมใช้สัญลักษณ์ ตรำสัญลักษณ์ หรือทรัพยำกรของรัฐ เช่น บุคลำกร ทรัพย์สิน และ เวลำ
รำชกำรในกำรเรี่ยไร เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับยกเว้นตำมกฎหมำย
13. ห้ำมรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจำกบุคคล นอกเหนือจำกทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อันควรได้
ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยำ ดังต่อไปนี้

-๓13.๑ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกญำติ ได้แก่ กำรรับทรัพย์สินฯ จำกปู่ ย่ำ
ตำ ยำย ลูก หลำน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ป้ำ น้ำ อำ หรือจำกญำติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่ำงๆ ในควำมเป็นญำติ
เช่นเดียวกันกับที่ได้กล่ำวถึงข้ำงต้น ซึ่งให้โดยเสน่หำตำมจำนวนที่เหมำะสมตำมฐำนำนุรูป
13.๒ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญำติเนื่องในโอกำส ต่ำงๆ
โดยปกติตำมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติในสังคม เท่ำนั้น และ ต้องมีมูลค่ำใน
กำรรับจำกแต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกิน ๓,๐๐๐.- บำท
13.3 กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
14. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ของขวัญ แก่ผู้บัง คับบัญชำหรือบุคคลใน ครอบครัว ของ ผู้บังคับบัญชำ
นอกเหนือจำกกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีกำรให้ของขวัญแก่กัน โดยกำรให้ของขวัญตำมปกติ ประเพณีนิยมนั้น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่ำเกิน ๓,๐๐๐.- บำท มิได้
1๕. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ หรือ
ประโยชน์อื่นใดจำกผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นกำรรับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่น
ใดที่ให้ตำมปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีรำคำหรือมูลค่ำไม่เกิน ๓,๐๐๐.- บำท
16. ในกรณีที่เป็นกำรรับทรัพย์สินที่มีมูลค่ำเกิน ๓,๐๐๐.- บำท ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมี ควำมจำเป็น
อย่ำงยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษำไมตรี มิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล ซึ่งในกำรรับนี้ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้รับฯ
จะต้องแจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อผู้บังคับบัญชำ ซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วน
รำชกำร หรือผู้บริหำรสูงสุดขององค์กร ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด ในทันทีที่สำมำรถกระทำ ได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำ
หรือผู้บริหำรสูงสุด วินิจฉัย ว่ำมีเหตุผลควำมจำเป็น ควำมเหมำะสม และสมควรที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ หำกมีคำสั่งว่ำไม่สมควรรับไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น
แก่ผู้ให้ในทันทีหำกเป็นกรณีที่ไม่สำมำรถคืนได้ ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวให้เป็นสิทธิของหน่วยงำนที่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
๑7. กรณีมีผู้บริจำคทรัพย์สินให้สถำนศึกษำ ห้ำมมิให้สถำนศึกษำรับเงินหรือทรัพย์สิน ที่ผู้บริจำค
ระบุเงื่อนไขของกำรบริจำคอันเป็นภำระแก่สถำนศึกษำเกินควำมจำเป็น และ กำรรับเงินหรือ ทรัพย์สินของสถำนศึกษำ
ให้รับบริจำคไว้ภำยใต้เงื่อนไขดังนี้
1) ต้องพิจำรณำผลดีผลเสียและประโยชน์ที่สถำนศึกษำจะพึงได้รับ
2) ต้องเป็นกำรบริจำคด้วยควำมสมัครใจและไม่เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หรือมี
เงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์ต่อผู้ใดโดยเฉพำะ
3) ให้คำนึงถึงประโยชน์และภำระที่เกิดขึ้นกับสถำนศึกษำทั้งในปัจจุบันและอนำคต
๑8. กำรรับนักเรียน ให้ประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชำชน
รวมทั้งข้ำรำชกำรในสังกัดรับทรำบถึงควำมผิดและบทลงโทษ กรณีกำรเรียก รับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์
ตอบแทนเพื่อโอกำสในกำรเข้ำเรียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกรณีของเงินบริจำค ทั้งนี้ กำรกระทำดังกล่ำวไม่อำจถือได้ว่ำ
เป็นกำรบริจำค แต่ถือว่ำเป็นเรื่องของ “สินบน” ในฐำนะผู้รับสินบน กับ ผู้ให้สินบน ซึ่งมีควำมผิดตำมประมวล
กฎหมำยอำญำและกฎหมำย ป.ป.ช.

-42.ส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน
1.เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของ รัฐที่ถูกต้องตำม
กฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่สำมำรถแยกแยะประโยชน์ ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม
หรือควำมแตกต่ำงระหว่ำงสินน้ำใจและสินบนได้ รวมถึงกำรแจ้งเตือน ในกรณีที่อำจเกิดควำมสุ่มเสี่ยงต่อกำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตำม กฎ ระเบียบ อำทิ ช่วงเทศกำลปีใหม่ กำรดำเนินกำรรับนักเรียน เป็นต้น
๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ เห็นควำมสำคัญและมีจิตสำนึก ในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมำตรกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต คอร์รัปชั่น กำรให้หรือรับสินบนในทุก
รูปแบบ
๓. กำกับดูแลให้กำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำนในสังกัด เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
4. ให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลอื่นใด ที่แจ้งเบำะแสหรือหลักฐำน เรื่องกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น กำรรับ หรือกำรให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิเสธต่อกำรกระทำ โดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้
ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรแจ้งเบำะแสหรือพยำน หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ตำมที่กำหนดไว้ในกระบวนกำรจัดกำร
ข้อร้องเรียน
5. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลของกำรกระทำควำมผิด เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ตระหนักถึงโทษที่จะได้รับ จำกกำร
กระทำควำมผิดเกี่ยวกับกำรรับสินบน ตำมระเบียบและกฎหมำย ดังนี้
5.1 กำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับ ของขวัญ ของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทำควำมผิดทำงวินัย ผู้บังคับบัญชำ จะต้องดำเนินกำรทำง
วินัยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น
5.2 กำรฝ่ำฝืนกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตำมมำตรำ ๑28 แห่งพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2561 ซึ่งถือว่ำ เป็นกำรกระทำควำมผิดต่อตำแหน่ง
หน้ำที่รำชกำรหรือควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรมตำมมำตรำ ๑๒9 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2561 และ ยังต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่น
บำท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตำมมำตรำ 169 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต พ.ศ.2561
5.3 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อตนเองหรือ
ผู้อื่น โดยมิชอบ เพื่อกระทำกำรหรือไม่กระทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในตำแหน่งไม่ว่ำกำรนั้น จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้ำที่
ผู้นั้นจะมีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๔๙ มีโทษจำคุกตั้งแต่ห้ำปี ถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงสี่แสนบำท หรือ ประหำรชีวิต
6. ตรวจสอบแนวปฏิบัติและมำตรกำรดำเนินกำรอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรเปลี่ยนแปลงทำงกฎหมำย และสภำวะทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

-53.การดาเนินการและการติดตามเรื่องร้องเรียน
1. รำยงำนกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เป็น ตำมกฎหมำย ระเบียบ ต่อผู้บังคับบัญชำ
๒. กำรแจ้งเบำะแส เกี่ยวกับกำรรับสินบน ซึ่งมีหน่วยรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้
2.1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 2
๑) แจ้งหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้ถูกกล่ำวหำหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง
๒) ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ 0๕๕-๓๙๔๐๔๗ หรือโทรศัพท์สำยตรงผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พิษณุโลก เขต ๒ หมำยเลขโทรศัพท์ /โทรสำรหมำยเลข 0๕๕-๓๙๔๐๘๓ หรือ
นิติกร กลุ่มกฎหมำยและคดี หมำยเลขโทรศัพท์ 0๘๑-๒๘๑๓๗๑๖
๓) กำรร้องเรียนด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวำจำ โดยตรงที่ ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต ๒ , รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำ
พิษณุโลก เขต ๒ หรือนิติกร กลุ่มกฎหมำยและคดี
๔) กำรร้องเรียนทำงไปรษณีย์ โดยระบุหน้ำซองถึงผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต ๒ ที่อยู่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต ๒ ตำบลดินทอง
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๓๑๐
๕) กำรร้องเรียนผ่ำนตู้รับเรื่องรำวร้องเรียน ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพิษณุโลก เขต ๒
2.2 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนภำยนอก
1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
2) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก
3) ช่องทำงอื่น เช่น ป.ป.ช, ป.ป.ท เป็นต้น
3. การดาเนินการ
1. ดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่ำงละเอียดรอบคอบ กรณีมีมูลว่ำกระทำผิดวินัย จะดำเนินกำร
ทำงวินัยตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วย
กำรสอบสวนพิจำรณำ 2550
2. กรณีเป็นกำรกระทำควำมผิดที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนอื่น ให้ส่งเรื่องให้ หน่วยงำนที่มี
อำนำจดำเนินกำรต่อไป
4.การติดตามประเมินผล
จัดทำข้อมูลสถิติกำรกำรรับของ ขวัญหรือประโยชน์อื่น ใด พร้อมทั้งปัญหำอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข(ถ้ำมี)
แล้วรำยงำนให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต ๒ ทรำบ อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อ
ปีงบประมำณ

-๖หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต ๒ มอบหมำยให้ กลุ่มกฎหมำยและคดีรำยงำนข้อมูลให้
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต ๒ ทรำบ
ประกำศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 256๒

แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....................
ข้ำพเจ้ำ..........................................................................นำมสกุล...................................................................................
ตำแหน่ง..................................................................สำนัก/กลุ่ม/ศูนย์/โรงเรียน...............................................................
ขอรำยงำนกำรรับของขวัญตำมแนวปฏิบัติในกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ กรณีกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่ำเกินกว่ำสำมพันบำท
มูลค่า
โอกาสใน
รับในนาม
วันที่ได้รับ รายละเอียด
ได้รับจาก
โดยประมาณ
การรับ
หน่วยงาน
บุคคล

ลงชื่อ....................................................ผู้รำยงำน
ตำแหน่ง...............................................................
วันที่................../......................./...............
.........................................................................................................................................................................................
(สำหรับผู้บังคับบัญชำหัวหน้ำส่วนรำชกำร : เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)
ตำมที่ได้รับรำยงำนกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตำมรำยละเอียดข้ำงต้นนั้น
ขอให้ดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
 อนุญำตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล
 เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้
 ส่งมอบให้แก่ สพฐ. เพื่อเป็นสมบัติต่อไป
 อื่นๆ .....................................................
ลงชื่อ..................................................ผู้บังคับบัญชำ
หมำยเหตุ : ให้ส่งแบบรำยงำนกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พิษณุโลก เขต ๒ กลุ่มกฎหมำยและคดี

