ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
........................................................
รัฐบาลกาหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสาคัญ
และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนาไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐในการผลักดัน
นโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กาหนดให้มาตรการป้องกันการรับสินบนของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๖ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ต้องปฏิบัติงานตามมาตรการนี้
โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๒. บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือ
รับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ หรือประโยชน์
ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะ
เป็นคนในครอบครัว เพื่อนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด
๓. บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จะต้องไม่เสนอว่าจะทาให้สัญญา
ว่าจะทาให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ
หรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย
๔. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา
หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
๕. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ คานึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยจะไม่ดาเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
๖. สาหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด
การดาเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๗. การดาเนินการใดตามมาตรการนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ
อื่นใดที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ เห็นสมควรกาหนดในภายหลัง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2
(นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

แนวทางปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการรับสินบนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
๑. หลักการ
1.1 การให้สินบน
การให้สินบนเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก การให้สินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
ที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนความเสื่อมถอยทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาดังกล่าวอย่างยาวนานในบริบทของการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ การอนุมัติ อนุญาตต่างๆ ที่มีผลประโยชน์มหาศาล การกระทาดังกล่าวเป็นการกระทาทุจริต
และประพฤติมิชอบ รัฐบาลกาหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสาคัญ
และถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกส่วนราชการจะต้องนาไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐได้นานโยบาย
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ แต่แนวทาง มาตรการ
กลไก ที่ได้ปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ ที่ไม่น่าพอใจ โดยเฉพาะเรื่องการรับสินบน
จึงเป็นต้องมีการเสริมสร้างองค์ความรู้และวางมาตรการ กลไกในการป้องกันการรับสินบนอย่างแข็งขันและจริงจัง
ทั้งนี้ การดาเนินการต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุในเป้าหมายสาคัญ
คือ การเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทยที่จะร่วมกันขจัดและยับยั้งการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นที่ยอมรับในสังคมว่าเป็น
หน่วยงานที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นรูปประธรรม และปลอดจากการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกประเภท
1.2 แนวทางการดาเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
รัฐบาลกาหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบาย
สาคัญของรัฐบาลที่ทุกส่วนราชการจะต้องนาไปปฏิบัติและเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้มีการแก้ไขและป้องกันปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่นให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยมีกรอบแนวทางสาคัญในการดาเนินงาน คือ
๑. นโยบาย คสช. เกี่ยวกับการคอรัปชั่น ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
๑.๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๒ การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง และมาตรการทางกฎหมาย
อย่างเฉียบขาดและรวดเร็วกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่กระทาการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน
๑.๓ การควบคุม กากับดูแล การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด

-2๒. นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ภาครัฐ โดย
๒.๑ การให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ทาขั้นตอนที่แน่นอน
ระยะเวลาดาเนินการที่รวดเร็ว
๒.๒ การให้ประชาชนผู้รับบริการประเมินระดับความเชื่อถือ ความพอใจ
๒.๓ การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด
๒.๔ การสนับสนุนส่งและส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อร่วมสอดส่อง เฝ้าระวัง
ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ในสังกัดเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
๓. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้แก่
๓.๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประชาชนไม่กระทาการทุจริตและไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
๓.๒ บูรณาการการทางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย
๓.๓ การพัฒนาระบบบริหารงานเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน
๒. คานิยม
ลาดับ

ข้อความ

หมายถึง

๑

สินบน
(Bribery)

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ
การให้ หรือร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะ
จูงใจให้กระทาการหรือไม่กระทาการ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือหน้าที่รับผิดชอบ

๒

คอร์รัปชั่น
(Corruption)

การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยตาแหน่งหน้าที่ อานาจ และอิทธิพลที่ตนมีอยู่
เพื่อประโยชน์แก่ตน และ/หรือผู้อื่น รวมถึงการเลือกที่รักมักที่ชัง การเห็นแก่ญาติ
พี่น้องเพื่อนฝูง กินสินบน ฉ้อราษฎร์บังหลวง และความไม่เป็นธรรมอื่นๆ ที่มีบุคคล
ใดใช้เป็นเครื่องมือในการลิดรอนความเป็นธรรม และความถูกต้องตามกฎหมาย
ของสังคม

๓

ทรัพย์สิน

ให้หมายรวมถึงทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาไว้ได้ เช่น
เงิน บ้าน รถยนต์ หุ้น

๔

ประโยชน์อื่นใด

การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ เป็นต้น

๕

บุคลากรของ
สพม.6

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและจ้างเหมาบริการ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖

-3๓. ขอบเขตการใช้บังคับ
๓.๑ มาตรการฉบับนี้บังคับใช้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
๓.๒ มาตรการฉบับนี้ใช้กับคู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระทาการในนาม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ โดยจะนาไปปฎิบัติกับบุคคลดังกล่าวตามมาตรการนี้เท่าที่จะสามารถดาเนินการได้
ตามความเหมาะสม
๔. บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง
๔.๑ ผู้บริหารแต่งตั้งระดับผู้อานวยการกลุ่มขึ้นไปทุกท่านมีหน้าที่ควบคุม สนับสนุน และขับเคลื่อน
การปฏิบัติตามมาตรการนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรับสินบน และคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดจาก
กระบวนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน รวมถึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดาเนินการต่อต้านการรับสินบน
และคอรัปชั่นไปยัง คู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระทาการในนามของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
๔.๒ ตั้งแต่ระดับผู้อานวยการกลุ่มขึ้นไปทุกท่านมีหน้าที่รับผิดชอบทาให้มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
ของตนได้ตระหนักถึงและมีความเข้าใจมาตรการฉบับนี้และจะต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ในการต่อต้านการรับสินบนและคอร์รัปชั่น
๔.๓ บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จะต้องศึกษาและปฏิบัติหน้าที่
ให้สอดคล้องกับมาตรการฉบับนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนมาตรการฉบับนี้ จะต้องรายงานต่อ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
๔.๔ คู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระทาการในนามของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๖ จะปฏิบัติกับบุคคลดังกล่าวนี้ให้สอดคล้องกับมาตรการฉบับนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นและในภายหลัง
ความสัมพันธ์ตามความเหมาะสม รวมทั้งจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ หรือให้คามั่นในการต่อต้าน
การรับสินบนและคอร์รัปชั่น
๕. แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น
๕.๑ บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ต้องปฏิบัติงานตามมาตรการนี้
โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๕.๒ บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา
หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ หรือประโยชน์
ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่า
จะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด
๕.๓ บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จะต้องไม่เสนอว่าจะทาให้
สัญญาว่าจะทาให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทาการ
ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย
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หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ทันที
๕.๕ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ คานึงถึงความเป็นธรรมและปกป้อง
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยจะไม่ดาเนินด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
๕.๖ สาหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด
การดาเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๕.๗ การดาเนินการใดๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติอื่นใดที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ เห็นสมควรกาหนดในภายหลังเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายนี้
๖. การกระทาที่ต้องใช้ความระมัดระวังกรณีที่มีความเสี่ยงสูงในการให้รับสินบน
การกระทาดังต่อไปนี้เป็นการกระทาทีม่ ีความเสี่ยงสูงต่อการให้รับสินบนซึ่งจะต้องระมัดระวัง
และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๖.๑ ค่าอานวยความสะดวก (Facilitation Payment)
ค่าอานวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจานวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่
เป็นทางการ ซึ่งผู้ให้ไม่มีเจตนาให้เพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงเวลากระทาอันมิชอบ
ด้วยหน้าที่ แต่เป็นเพียงเพื่อให้ความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะดาเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นตัวกระตุ้นให้
การดาเนินการรวดเร็วโดยกระบวนการนั้น ไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐและเป็นการกระทาอันชอบด้วย
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่พึงได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือ
รับรอง และการบริการสาธารณะ เป็นต้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ มีนโยบายไม่สนับสนุนให้รับค่าอานวย
ความสะดวก อย่างไรก็ตามกระบวนการเร่งด่วนพิเศษที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ตราบเท่าที่
กระบวนการดังกล่าวเปิดให้บริการกับทุกๆคน หรือทาได้ตามขอบเขตของกฎหมาย เท่านั้น
๖.๒ ค่ารับรอง (Hospitailty Expenditures) และของขวัญ (Gifts)
ค่ารับรองและของขวัญเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีหรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกทางมารยาทของสังคม ซึ่งของขวัญอาจอยู่ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่า
จะเป็นเงิน สินค้า บริการ บัตรกานัล ค่ารับรอง อาจจะรวมถึงค่าที่พัก ค่าโดยสาร ค่าเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการ
หรือการศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
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บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ กระทาการอันมิชอบด้วยหน้าที่ มูลค่าหรือราคาค่า
ของขวัญจะต้องสะท้อนความสมเหตุสมผลและค่าใช้จ่ายเท่าที่จาเป็นตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือ
มารยาททางสังคม ทั้งนี้ การรับค่ารับรองและของขวัญจะต้องดาเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ ๒๕๔๔ และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต และอื่นๆ
๖.๓ การรับบริจาค
การบริจาคถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อช่วยเหลือสังคมหรือผู้ด้อยโอกาส
แต่การบริจาคอาจเป็นช่องทางให้เกิดการให้สินบนได้ ดังนั้น การรับบริจาคดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
และกระทาอย่างโปร่งใส พร้อมกับมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคที่ชัดเจนและจะต้องไม่เป็นการบริจาคที่ทาขึ้นเพื่อ
ปกปิดการให้สินบนและมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามความจริง
๗. การฝ่าฝืนมาตรการ
๗.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จะดาเนินการลงโทษทางวินัยแก่บุคลากร
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามมาตรการนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ที่เพิกเฉยต่อการกระทาความผิดหรือรับทราบว่ามีการกระทาความผิดแต่ไม่ดาเนินการจัดการให้ถูกต้อง หาฝ่าฝืน
นโยบายนี้เป็นการกระทาทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดทางอาญาโดยเจตนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๖ จะดาเนินการทางคดีอาญาด้วย
๗.๒ ในกรณีคู่สัญญา ที่ปรึกษาหรือบุคคลใดที่กระทาการในนาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๖ ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามมาตรการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จะพิจารณา
ดาเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับหรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี และหากการกระทานั้นทาให้ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ เสียหาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ดาเนินการทางกฎหมายด้วย
๘. การกากับ ติดตาม และสอบถาม
๘.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จะจัดให้มีการตรวจสอบและประเมิน
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น
๘.๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการ
ฉบับนี้ตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่มีนัยสาคัญ เช่น
มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการ

