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หลักกำรและเหตุผล
ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสาคัญทาให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงาน
และภาพลักษณ์ขององค์กร
การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต ตามที่บั ญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะรับทรัพย์สิ นได้เมื่อการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นได้มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย อนุญาตให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้าใจ” ดังนั้น การรับสินน้าใจ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย
หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้าใจหรือสินบนแล้ว จะทาให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรู้จัก
จาแนก แยกแยะในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็สามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวล
จริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้
สานักงานศึกษาธิการภาค ๒ ตระหนักและมีความมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นใน
คุณธรรม และความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทามาตรการป้องกันการรับสินบน
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้องตามที่
กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกาหนด โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติในการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้
แนวปฏิบัติในกำรป้องกันกำรรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กำรเรี่ยไร
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกตาแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย
กฎ หรือมีข้อบังคับ โดยอาศัยอานาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือ
จากกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
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ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
1.ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามนาถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
นอกเหนื อจากทรั พย์ สิ น หรื อประโยชน์ อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจ
ตามกฎหมายให้ รับ ได้ การรับทรัพย์สิ นในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ ยงเดินทาง
ไปราชการ ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็น
สวั ส ดิ การปกติ แ ละการจั ด สวัส ดิก ารฯ ตามระเบีย บการจั ดสวั ส ดิ การภายในของส่ ว นราชการ รวมถึง ค่ า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรื อสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือ
ประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้
1.1 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯจากปู่ ย่า ตา
ยาย ลูก หลาน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆ ในความเป็นญาติ
เช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สิน ในกรณี
นี้ จึ งไม่สามารถน าไปใช้ในการอ้างการรั บทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ ประกอบกับการรับ
ทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จากัดจานวนในการรับ ทั้งนี้ จะรับได้ในจานวนเท่าไร
จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ
1.2 การรั บของขวัญหรือประโยชน์อื่ นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่อ งในโอกาสต่างๆ
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติใ นสังคมเท่านั้น และต้อง
มีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
1.๓ การรับค่ ารั บรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญ าติ อาทิ พาไปรับประทาน
อาหาร มอบบัตรกานัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติต ามขนบธรรมเนียมประเพณี
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคมเท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
1.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
2. ห้ า มเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ให้ ข องขวั ญ แก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของ
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้
3. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
4. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญ เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
5. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุ คคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา
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องค์กรที่เ จ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ นั้น สังกัดในทันทีที่ส ามารถกระทาได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริห ารสูงสุด
วิน ิจ ฉัย ว่ ามีเหตุผลความจ าเป็ น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้ เจ้าหน้าที่ของรั ฐผู้ นั้ นรับทรัพย์สิ นหรื อ
ประโยชน์ นั้นไว้ ก็ให้ คืน ทรัพย์สิ นหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่ ง
มอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
กลไกกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันกำรรับสินบน
๑. เสริ มสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ส ามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้าใจและสินบนได้
๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความสาคัญและมีจิตสานึก
ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
๓. กากับดูแลให้การดาเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
๔. แนวปฏิบัติ ในการรับทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุ ม
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร
การเลื่อนตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
โดยผู้ บังคับบัญชาทุกระดับจะทาความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน
เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทา
โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรื อพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ตามที่กาหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
6. การฝ่ าฝืน ไม่ป ฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทาความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้อ ง
ดาเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
7. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษ
ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจาคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
8. ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพื่อ
จูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจาคุกไม่เกินห้าปี ปรับ
ไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรื อ ทั้งจ าทั้ง ปรั บ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่ ง พระราชบัญญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๙. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือจากการใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจาก
การปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
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การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส
๑) แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง
2) การร้องเรียนทางไปรษณีย์ ที่อยู่สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ตาบลบางปรอก
อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
3) ร้องเรียนด้วยตนเอง
กระบวนกำรแก้ไขปัญหำ
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ การภาค 2 จะตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริง อย่ า งละเอี ย ดรอบคอบ และแจ้ ง
มาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน ๓๐ วัน กรณีมีมูลว่ากระทาผิดวินัยจะดาเนินการ
ทางวินัยต่อไป
กรณีเป็นการกระทาความผิดที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงาน
ที่มีอานาจดาเนินการต่อไป
กำรติดตำมประเมินผล
กลุ่มบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติการ จัดทาข้อมูลสถิติ การรับของขวัญหรือประโยชน์
อื่นใด พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน
หน่วยงำนและผู้รับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 มอบหมายให้ กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบในการรับ
แบบรายงานฯ การดาเนิ น การรั บ เรื่ องร้องเรียนตามมาตรการป้องกันการรับสิ นบนและรายงานข้อมูล ให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ (ถ้ามี)
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ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท
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ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
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