ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เรื่อง นโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริต
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดาเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อเป็นกลไกและเป็นตัวชี้วัดสาคัญ
ในการขับเคลื่ อนการดาเนิ นการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่ งเสริมให้ เกิด
คุณ ธรรมและความโปร่ งใสภายในองค์ กร ส่ ง ผลให้ อ งค์ ก รมี บ รรยากาศและวั ฒ นธรรมในการท างานที่ ดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เห็นสมควรกาหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันการ
ทุจริต เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและค่านิยมสาหรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรใน
หน่ ว ยงานให้ ยึ ด ถื อและปฏิบั ติ ค วบคู่ กั บ กฎ ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คับ อื่ น ๆ โดยมุ่ ง มั่ น ที่จ ะน าหน่ ว ยงานให้
ดาเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต
เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกาหนดนโยบายสาคัญและมาตรการเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของราชการอย่างเคร่งครัด
2. บุ ค ลากรของส านั ก เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 42 มี จิ ต ส านึ ก ในการต่ อ ต้ า น
การทุจริตคอรัปชั่น การรับสินบนทุกรูปแบบ
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้
4. บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ต้องไม่เรียกร้อง จัดหาหรือ
รับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเพื่อการใด ๆ อันมิชอบต่อหน้าที่และกฎหมาย
5. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทาผิดที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก
7. การดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ต้องวางตัวเป็นกลาง ดาเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์
ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8. ให้ ดาเนิ น การตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่ กาหนดไว้ ท้า ยประกาศนี้ ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติอื่นใดที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เห็นควรกาหนดในภายหลังเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรการ
จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563

นโยบาย และมาตรการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กรด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นธรรม โดยยึดมั่นและให้ความสาคัญในการดาเนินงานและรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
ตามหลักจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี หลักการกากับดูแลที่ดี ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของภาครัฐ และข้อพึง
ปฏิบัติในการทางานของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ปฏิเสธและต่อต้านการ
ทุจริตในทุกรูปแบบ รวมถึงการปลูกจิตสานึกให้บุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรมในการ
ให้บริการ อยู่เสมอ จึงเห็นควรกาหนด “นโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริต” เป็น ลายลักษณ์อักษรขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน รวมถึงเป็นการป้องกันการทุจริต
กับทุกกิจกรรมขององค์กร ตลอดจนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการกระทาและตัดสินใจที่มีความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่าง
รอบคอบ ดังนี้
1. การบริหารองค์กรด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีข้อห้ามในการให้
และรับสินบนในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุม ยึดถือหลักการ
โดยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน
2. ผู้บ ริหารและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้ว ยความโปร่งใส ซื่อสั ตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้วยความสุจ ริตใจ
มีความเป็นกลาง และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและ
ราชการ เป็นหลัก
3. ไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต การให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม หรือใช้อิทธิพลทางตาแหน่งราชการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. การปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดย
ยึดถือกฎหมาย แนวทาง และระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด
5. ต้องไม่ ใช้ร ะบบการสื่ อ สารและระบบคอมพิว เตอร์ ในกิ จกรรมที่ผิ ด กฎหมายหรือขั ดต่ อ
นโยบายของหน่วยงาน และไม่ใช้อินเตอร์เ น็ตหรือบริการที่คล้ายคลึงกันไปในทางที่จะทาให้เกิดความเสียหาย
ขาดความน่าเชื่อถือ หรือชื่อเสียงของหน่วยงาน
6. ต้องใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ด้วยความรับผิดชอบและต้องไม่ก่อให้เกิด
ความแตกแยก การทาให้ผู้อื่นเสียหาย การทาลายขวัญ หรือส่งเสริมให้เกิดความไม่เป็นมิตรในสถานที่ทางาน
7. ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตาม
มาตรฐานทางจริ ย ธรรม อี ก ทั้ งหลี ก เลี่ ย งการกระท าใดๆ ซึ่ งอาจส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อซื่ อ เสี ย งของ
หน่วยงาน
8. จั ดให้ มีร ะบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภ าพ มี การตรวจสอบและถ่ ว งดุล การใช้อานาจ
ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
9. พิจารณาการมีส่วนร่วมแสดงเจตนารมณ์โดยให้ความร่วมมือกับกิจกรรมรณรงค์ในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

-210. ให้ผู้บริหารและหัวหน้าทุกกลุ่มงาน มีหน้าที่ร่วมกันสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
สร้างสานึกที่ดีในการบริหารงานและการทางานร่วมกัน อย่างเป็นรูปธรรม โดยกากับดูแล ตรวจสอบ และให้
คาแนะนาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดสม่าเสมอ เพื่อสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการและเพื่อป้องกันการกระทาที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตขึ้น
11. มอบหมายให้มีคณะกรรมการติดตาม กากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือระบบ
ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยคณะกรรมการ
จะทาการสอบทานมาตรการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานการกากับติดตามให้ผู้บริหารทราบ
12. หากผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัยแล้วแต่กรณี โดยเป็นไปตามระเบียบฯ
13. ต้อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ด้ว ยจิ ต ส านึก ด้ว ยความโปร่ง ใส สามารถตรวจสอบได้ทุ กเวลา ทั้ง นี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เปิดช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน หรือแจ้ง
กรณีพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่ บนเว็ปไซต์ของหน่วยงานและมี กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ที่บริเวณด้านหน้าสานักงานฯ
14. ให้เผยแพร่มาตรการนี้ผ่านระบบเว็ปไซต์ของสานักงาน หรือแจ้งเวียนส่วนราชการภายในให้
ทราบโดยทั่วกัน บคุลากรภายในหน่วยงานทุกคนจะอ้างความไม่รับรู้เพื่อให้พ้นหน้าที่หรือให้พ้นความรับผิด
ตามมาตรการนี้มิได้
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แนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เพื่อให้การปฎิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เป็นไป
ตามนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต ทุกภารกิจต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงกาหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1) แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต : กรณีการรับสินบน
๑. การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และ
ระบบการควบคุมภายในที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 กาหนดอย่างเคร่งครัด
2. บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ต้องปฏิบัติตามนโยบาย
และมาตรการในการป้องกันการทุจริต โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือการให้สินบน ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม
3. ต้องบริหารทรัพยากรบุคคลตามกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สนับสนุนในมาตรการป้องกันการทุจริต ไม่เรียกร้องหรือรับของขวัญที่ทาให้การปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม
4. ไม่เสนอหรือสัญญาว่าจะทาให้หรือรับสินบนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ
บุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทา หรือประวิงการกระทา อันมิชอบด้วยหน้าที่
และกฎหมาย
5. พึงเห็นความสาคัญและมีจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริตในการให้หรือรับสินบนในทุก
รูปแบบ
6. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน
จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธนมศึกษา เขต 42
7. กรณีเกิดการกระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบน ผู้บังคับบัญชา และ/หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดาเนินการต่อผู้กระทาผิดตามระเบียบของทางราชการ
2) แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือใช้อิทธิพลทางตาแหน่งราชการที่มีความขัดแย้งหรือเอื้อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือมีความทับซ้อนของหน้าที่
2. ดาเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของราชการ โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และ
คานึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุสมผล
3. ไม่นาบุคลากรหรือทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
4. ให้ความสาคัญกับผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น เพื่อป้องกันการกระทาที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นได้
5. ไม่ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง ขัดขืน หรือเพิกเฉยต่อระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งของ
หน่วยงาน รวมทั้งคาสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา
6. ต้องเปิดเผยหรือระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมี หรืออาจมีจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือการใช้ตาแหน่งหน้าที่ราชการต่อผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที
7. ให้ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กากับ ติดตาม ควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
หากพบว่ามีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้กาชับ ป้องปรามเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่

-43) แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
1. การจัดซื้อ/จัดหาต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนที่กาหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
2. ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคู่สัญญาของสานักงาน และไม่รับของฝากของขวัญจากคู่สัญญา ตลอดจน
บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ
3. วางตัวเป็นกลางในการดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ
4. คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและประโยชน์ส่วนรวมของราชการเป็นหลัก โดยคานึงถึง
ความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบด้วย
5. ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การดาเนินการต้องเป็นไป
อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติคอยสังเกตพฤติกรรม การกระทาซึ่งกันและกัน
7. กาชับให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุระมัดระวังมิให้มีกรณีการแสวงหาประโยชน์ การรับ
ผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตาแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ หรือการใช้ข้อมูลลับ
ในการจัดหาพัสดุ นาไปใช้ประโยชน์ซึ่งจะทาให้เกิดการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรม
4) แนวปฏิบัติการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
๑. การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในการปฏิบัติงานให้
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารที่กากับ
ดูแล
๒. การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่มีในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในการปฏิบัติงาน
หรือเป็นปัญหาให้นาเสนอองค์คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบในรูปมติคณะกรรมการ
๓. กรณีการขอยกเว้นในเรื่องต่าง ๆ ที่มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในการ
ปฏิบัติงาน ต้องนาเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพและจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา การปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานอันจะนามาสู่การลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน
5) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
1. ต้องไม่ถามนาหรือเรียกรับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ที่อาจทาให้เกิด
อิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรม หรือมีเจตนาเพื่ อชักนาให้กระทาหรือละเว้น การ
กระทาที่ไม่ถูกต้อง หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่พึงได้
2. ต้องไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่ นใด
กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
3. ไม่รับหรือให้ของขวัญเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคา อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือ
ประโยชน์อื่นใด เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เว้นแต่
ในช่วงเทศกาลหรือประเพณีนิยม ในมูลค่าที่สมเหตุสมผล โดยปรึก ษาผู้บังคับบัญชา เพื่อขอคาแนะนาตาม
ความเหมาะสม

-54. กรณีจาเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ
ประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่า งบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญ หรือ
ประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสิ่งของหรือ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่รับหรือให้แก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
5. การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในกรณียกเว้ นหรือจาเป็นนั้น อาจเสี่ยงต่อความ
เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันหรืออนาคตได้ และควรพึงระวังในการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์
อื่นใดต่ากว่าความเป็นจริง
6. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ
เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์การเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่
ข้าราชการ
6) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีการเรี่ยไร
๑. ห้ามมิให้จัดให้มีการเรี่ยไรที่มิชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.
2487 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 และมติคณะรัฐมนตรี
๒. ห้ามใช้ตาแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อหาผลประโยชน์ในการเรี่ยไร
๓. ห้ามใช้อานาจหน้าที่ในฐานะข้าราชการ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่น
ช่วยทาการเรี่ยไรที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนของกฏหมาย
4. ห้ามนาผลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นที่เกิดจากการเรี่ยไร
มาประกอบการพิจารณาให้คุณให้โทษ หรือใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และไม่ทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
บุคคลอื่น เกิดความเดือนร้อนหรือเกิดความอึดอัดใจ
5. ห้ามเรี่ยไรจากข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนเพื่อซื้อของขวัญให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด วันขึ้นปีใหม่ การโยกย้าย การเลื่อนตาแหน่ง ฯลฯ ตลอดจ น
การมอบของฝาก ของกานัล หรือของขวัญซึ่งมีราคาแพง โดยปราศจากเหตุตามปกติประเพณีนิยม
หาก
ประสงค์จะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดี ควรให้บัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน
6. ห้ามจัดกิจกรรมที่กาหนดให้มีการจาหน่วยบัตร หรือบริจาคเงินหรือทรัพย์ที่มีการกาหนด
มูลค่า ที่แน่นอน เช่น การจาหน่ายบัตรเข้าชมการแสดง การจาหน่ายบัตรเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟหรือกีฬาอื่น
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรหรือได้รับยกเว้นตามกฎหมาย
7. ห้ามใช้สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ หรือทรัพยากรของรัฐ เช่น บุคลากร ทรัพย์สิน และเวลา
ราชการในการเรี่ยไร เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับยกเว้นตามกฎหมาย
7) แนวทางการปฏิบัติ : กรณีการรับแป๊ะเจี๊ยะ
1. กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สินให้สถานศึกษาถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
รับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ.2552 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา“แป๊ะเจี๊ยะ”
2. การรับนักเรียนให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบ
แทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2562 อย่างเคร่งครัด

-63. กาหนดมาตรการในโรงเรียนเพื่อป้องกัน ซึ่งทุกโรงเรียนต้องมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อป้องกัน
ความเหลื่อมล้า เพราะทุกคนล้วนต้องการให้บุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนดีๆ ดังนั้น จึงต้องทาให้ทุกโรงเรียน มี
มาตรฐานเดียวกัน
4. การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และ
ระบบการควบคุมภายในที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 กาหนดอย่างเคร่งครัด
7) แนวทางการปฏิบัติค่ารับรองที่เป็นค่าใช้จ่ายสุ่มเสี่ยง
ค่ารับรองและของขวัญเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อั น ดี หรื อ ในบางโอกาสถื อ เป็ น การแสดงออกของมารยาททางสั ง คม ซึ่ ง ค่ า รั บ รองอาจรวมถึ ง ค่ า ที่ พั ก
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับการเยี่ยมชมสถานที่ หรือการศึกษาดูงาน ส่วนของขวัญอาจอยู่ใน
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเงิน สินค้า บริการ บัตรกานัล เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจถือเป็นสินบนหากเป็นการให้เพื่อจูงใจ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทาการอันมิชอบด้วยหน้าที่ และบ่อยครั้งมักถูกปกปิดในทางบัญชีในรูปแบบของค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการอบรม
การประชุม หรือค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เป็นต้น
1. ให้ บุ ค ลากรในสั ง กั ด ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้ าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้ว ยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ควบคู่กับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.
๒๕๔๓ ซึ่งกาหนดมูลค่าของทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นฝ่ายผู้รับสามารถรับได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายตามธรรมจรรยา
2. ห้ามมิให้บุคลากรในสังกัด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล บริษัท ห้างร้าน ฯลฯ
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา โดยปกติตามขนบธรรมนียมหรือประเพณีนิยม
หรือวัฒนธรรม หรือการให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด
3. มู ล ค่ า หรื อ ราคาควรสะท้ อ นความสมเหตุ ส มผลและใช้ จ่ า ยเท่ า ที่ จ าเป็ น เช่ น สนั บ สนุ น
การศึกษาดูงานในประเทศ จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสิท ธิภาพในการทางานอย่างแท้จริง มิใช่เพื่อ
การท่องเที่ยวหรือเพื่อความบันเทิง ตลอดจนไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายของสมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าที่รัฐ
เป็นต้น
4. ช่วงเวลาหรือความบ่อยครั้งในการใช้จ่ายอาจสะท้อนเจตนาของการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เช่น การเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่ของรัฐในช่วงที่มีการแข่งขันประกวดราคา
5. มีการบันทึกค่าใช้จ่ายตามที่ได้ใช้จ่ายจริงและควรมีใบเสร็จหรือหลักฐานรับรอง
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

มาตรการป้องกันการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้กาหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการ
ป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน
สามารถควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนี้
1. กรณีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ดังนี้
1.1 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1.2 วางตัวเป็นกลางในการดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการ
ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
1.3 ไม่เรียกรับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผู้ขาย
ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับพัสดุเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
1.4 กาหนดแบบการตรวจสอบและคารับรองที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และการมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่
พัสดุ และผู้ตรวจรับพัสดุ
1.5 ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น คณะกรรมการ/กรรมการ ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า 200,000 บาท ส่งแบบตรวจสอบดังกล่าว เพื่อให้
คารั บ รองว่า ไม่มีส่ ว นเกี่ยวข้องและมีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยใดๆ กับผู้ เสนองาน หรือผู้ เข้าประกวดราคาทุกราย
ในแต่ละเรื่องที่ต้องการดาเนินการ ทั้งนี้ งานพัสดุและกลุ่มอานวยการ ดาเนินการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนองาน ตามเอกสารหลักฐานที่แนบ
1.6 หากพบเห็นว่ามีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบดาเนินการตรวจสอบข้อมูล
ข้อเท็จ จริ ง และจั ดทารายงานเสนอผู้บั งคับบัญชา เพื่อดาเนินการสอบข้อเท็จจริง หากมีมูล ความจริงจะ
ดาเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญากับผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดทุกรายไป
2. กรณีเกี่ยวกับการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาหรือโดยธรรมเนียม
ประเพณี
2.1 ให้บุคลากรทุกระดับแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ การ
แสดงการต้อนรับ การแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การ
ลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้หรือการรับของขวัญ ทั้งนี้เพื่ อเป็นการ
ป้องกัน การฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่ราชการ
2.2 บุคลากรทุกระดับจะต้องไม่เรียก รับ หรือถามนาถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ที่นอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ดังต่อไปนี้
2.2.1 การรั บ ของขวั ญ หรื อ ประโยชน์ จ ากญาติ ซึ่ ง ให้ โ ดยเสน่ ห าตามจ านวนที่
เหมาะสมแก่ฐานะของตน

-82.2.2 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยม หรือ
เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญที่ระลึก ของกานัล และ
หรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดย
สิ่งของ หรือของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ที่รับหรือให้แก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละ
โอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
3. กรณีการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจใน
การปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
3.1 การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในการปฏิบัติงานให้
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารที่กากับ
ดูแล
3.2 การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่มีในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในการ
ปฏิบัติงานหรือเป็นปัญหาให้นาเสนอผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.3 กรณีการขอยกเว้นในเรื่องต่าง ๆ ที่มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในการ
ปฏิบัติงาน ต้องนาเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.4 นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสะดวกใน
การสืบค้นเพื่อให้ประกอบการตัดสินใจในการดาเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน
3.5 ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพและจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา การปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานอันจะนามาสู่การลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน
4. กรณีการรับสินบน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และเป็นการป้องกันการทุจริต ดังนี้
4.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้าใจและสินบน และจะแจ้งเตือนในกรณี ที่อาจเกิดความสุ่ม
เสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ การแต่งตั้ง
โยกย้าย เป็นต้น
4.2 การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สิน หรือการใช้อานาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้ จึงเป็นการเรียกรับ
สินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากพบว่า เป็นผู้กระทาความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะดาเนินการลงโทษกับ
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นโดยทันที
4.3 สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ และรายงานผลการกากับ
ติดตามให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกรายไตรมาส
5. กรณีการรับแป๊ะเจี๊ย เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา มีการวางมาตรการและให้มีการดาเนินการ ดังนี้
5.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จะดาเนินการลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบช่วงที่
มีการดาเนินการรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาของสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาหรือ โรงเรียนที่
มีอัตราการแข่งขันสูง

-95.2 ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ และสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจให้ ผู้ ป กครอง นั ก เรี ย น และ
ประชาชน รวมทั้งเจ้าพนักงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึงความผิดและบทลงโทษกรณีการเรียก รับ หรือ
ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเงินบริจาค
ทั้งนี้ การกระทาดังกล่าวนั้น ไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงินบริจาค แต่ถือว่าเป็นเรื่องของ “สินบน” ในฐานะผู้รับ
สินบนกับผู้ให้สินบน ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช.
5.3 เมื่อ ตรวจสอบการดาเนิ นการรับ นัก เรี ยนเรีย บร้ อยแล้ ว รายงานผลการด าเนิน การให้
ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป
5.4 กรณีพบการกระทาความผิดหรือมีเหตุน่าสงสัยเกี่ยวกับการรับสินบนของข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัด ให้แจ้งทางช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หรือรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที
6. กรณีการเรี่ยไร ให้กากับดูแล ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้
6.1 ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ กรณีการเรี่ยไร ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 อย่างเคร่งครัด
6.2 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา หากพบข้อพิรุธ หรือเหตุน่าสงสัย หรือพบการ
กระทาผิดให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
7. การกากับ ติดตามและสอบทาน
7.1 ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 42 จัดให้ มีการตรวจสอบและประเมิน
มาตการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
ฉบับนี้ตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญ เช่น
มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สั่งการ
7.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีคาสั่งแต่งตั้งหรือบันทึกมอบหมายให้มี
คณะกรรมการกากับ ติดตาม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการนี้
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(แบบ ตส.1)
แบบการตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแนวทางการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
เขียนที่..................................................
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ...............
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ข้าพเจ้า.........................................................ตาแหน่ง.....................................................................
กลุ่ม.....................................................................สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 42
ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็น
O คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
O คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
O อื่นๆ
ระบุ………………….................................................................................................................................................
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
ชื่อโครงการ/กิจกรรม………………………...............................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทับซ้อนและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับผู้เสนองาน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 100 โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่
และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และละเว้นจากการ
แสวงประโยชน์ที่มิชอบ
หากข้าพเจ้ ารับ รองข้อมูล อันเป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 ดาเนินการทางวินัยตามกฎหมายต่อไป
(ลงชื่อ)................................................
(........................................)
(ลงชื่อ)...............................................ผู้บังคับบัญชา
(........................................)
หมายเหตุ 1. ให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า 200,000 บาท
2. ให้แนบท้ายรายงานจัดซื้อจัดจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

แบบฟอร์มรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้
เขียนที่..............................................
วันที่...........เดือน......................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า..............................................................ตาแหน่ง............................................................
กลุ่ม………................................................................สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ขอรายงานการรับของขวัญ ดังนี้
1. ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ มีลักษณะดังนี้
ได้รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติโดยมีลักษณะเป็นการให้แก่ข้าพเจ้า
โดยเฉพาะเจาะจง และมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท
ได้รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หา แต่มีจานวนเกินกว่าความเหมาะสม
อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................................
2. ผู้ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน
ประชาชน ญาติ
อื่น ๆ .......................................................
3. เหตุผลในการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
เทศกาลต่าง ๆ
โอกาสสาคัญ
วันขึ้นปีใหม่
เกษียณอายุราชการ
สงกรานต์
การแสดงความยินดี
ตรุษจีน
การขอบคุณ
อื่น ๆ .......................................................... การแสดงความเสียใจ
การต้อนรับ
การให้ความช่วยเหลือ
อื่นๆ …………………………………
4. การดาเนินการเกี่ยวกับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ
ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล
ส่งคืนแก่ผู้ใช้
ส่งมอบให้แก่สานักงาน
อื่น ๆ ................................................................................
5. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะประเด็นอื่น ๆ
............................................................................................................................. ................................
..................................................................................................................................... ........................................
(ลงชื่อ)................................................
(........................................)
หมายเหตุ ใช้กับการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ และมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท

แบบคารับรองเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
(เขียนที่)…………………….........................
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ………………………...….........................
ตาแหน่ง……………………...................................…….…กลุ่ม.………………......………………………….........................
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่ง ที่......................................
ลงวันที่...........................เรื่อง.................................................................................... ...........................................
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น
คณะกรรมการ………...................................................................................………………....…….……………..
คณะทางาน……………..................................................................................……………...…….….……………
อื่นๆ........................................................................................................................................................
ในการดาเนินการบริหารงานบุคคล (ให้ระบุ)........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………….......
………………………………………………………………………………………………………….…………………..…………………..........
……………………………………………………………………………………………………………….……………………........................
ข้าพเจ้ าขอรั บรองว่า ไม่มีส่ ว นได้ส่ว นเสี ยใด ๆ ในเรื่องที่ต้องดาเนินการ โดยปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม ข้าราชการพลเรือน หมวด ๒ ข้อ ๖ ว่าด้วยข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบ
โดยอาศัย ตาแหน่ งหน้ าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่ว นตนและประโยชน์
ส่วนรวม
ให้ไว้ ณ วันที่................เดือน......................................พ.ศ. ....................
(ลงชื่อ)………………….......................………………
(……………..…….............................….)
ตาแหน่ง..............................................................

