
 

 

 

 

 

 

 

มาตรการปองกันการรับสินบน 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต ๒ 



 

                         ประกาศโรงเรียนบานหวยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 

 เร่ือง มาตรการปองกันการรับสินบน 

    .......................................................  

 ดวยโรงเรียนบานหวยลาด ไดใหความสำคัญตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตตาม

นโยบาย รฐับาล ซึ่งไดกำหนดเปนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

และมีเจตนารมณ ในการดำเนินงานอยางโปรงใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม 

และผูมีสวนไดสวนเสียตาม หลักธรรมาภิบาลท่ีดี และเพื่อใหสอดคลองตามเกณฑการประเมนิ

คุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ ท่ีไดกำหนดดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยใหหนวยงานกำหนด

มาตรการกลไก หรือการวางระบบในการปองกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ เพื่อสงเสริมใหหนวยงาน

สามารถปองกันการรับสินบนไดอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบานหวยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัด

เพชรบูรณ จึงไดประกาศมาตรการปองกันการรับสินบน ดังนี้  

๑. มาตรการปองกันการรับสินบน การใหและรับของขวัญแกขาราชการช้ันผูใหญหรือ 

ผูบังคับบัญชา ในเทศกาลตางๆ เชน เทศกาลปใหม เปนตน  

   ๑.๑ บุคลากรทุกระดับจะตองไมเรียก รับ หรือถามนำถึงการรับของขวัญหรือ

ประโยชนอื่นใด ท่ีนอกเหนือจากทรัพยสินทรัพยสินอันควรไดตามกฎหมาย เวนแตการรับของขวัญ

หรือประโยชนอื่นใดโดย ธรรมจรรยา ดังตอไปนี้    

 ๑.๑.๑ การรับของขวัญหรือประโยชนจากญาติ ซึง่ใหโดยเสนหาตาม 

จำนวนท่ีเหมาะสมแกฐานะของตน    

 ๑.๑.๒ การรับของขวัญหรือประโยชนอืน่ใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ 

ประเพณี นิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล กอนการใหหรือรับ

ของขวัญท่ีระลึก ของกำนัล และหรือประโยชนอื่นใด ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของแลว โดยส่ิงของหรือของขวัญหรือประโยชนอื่นใดท่ีรับหรือใหแกกันนั้น ตอง

มีมูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละ โอกาสไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท   

 ๑.๒ ใหบุคลากรทุกระดับแสดงความปรารถนาดีตอกันในโอกาสตางๆ เชน เทศกาล 



ปใหม การแสดง การตอนรับ การแสดงความยินดีในโอกาสเล่ือนตำแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน โดย

วิธีการใชบัตรอวยพร การลงนาม ในสมุดอวยพร การอวยพรในส่ือสังคมออนไลน แทนการใหหรือการ

รับของขวัญ ท้ังนี้เพื่อเปนการปองกนั การฝาฝนกฎ ระเบียบ อีกท้ังเพื่อประโยชนในการเสริมสราง

ทัศนคติในการประหยัดใหแกราชการ  

 

๒. มาตรการปองกันการรับสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง  

 ๒.๑ เจาหนาท่ีตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ มีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดจางของหนวยงานในการเปดเผย

ขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชนและ การมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาของ

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ เจาหนาท่ีพัสดุและผูตรวจรับพัสดุ   

 ๒.๒ วางตัวเปนกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ไมนำความสัมพันธสวนตัวมา 

ประกอบการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติหนาท่ี  

๒.๓ ไมเรียก รับ ยอมจะรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นไมวาโดยตรงหรือโดยออม 

จากผูขาย ผูรับจางผูมีสวนเกี่ยวของท่ีมีความสัมพันธกับทางราชการเกี่ยวกับพัสดุเพื่อตนเองหรือผูอื่น

โดยมิชอบ   

 ๒.๔ หากหัวหนางานพัสดุเห็นวามีการทุจริตหรือกลาวหาวามีการรับสินบนใหรีบ 

ดำเนินการรวบรวมขอเท็จจริงและจัดทำรายงานเสนอผูบังคับบัญชาตามลำดับช้ันข้ึนไป เพื่อ

ดำเนินการสอบขอเท็จจริง หรือดำเนินการทางวินัยโดยทันที  

 ๓. มาตรการปองกันการรับสินบนประเด็นการบรจิาคเงินและทรัพยสินบริจาค  

   ๓.๑ เจาหนาท่ีตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือ

ทรัพยสินท่ีมีผู บริจาคใหทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖   

   

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกันและถือปฏิบัติอยางเครงครัด  

     ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  

  

  

                        (นางลักษณา  พรหมพล) 

             ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 



มาตรการปองกันการรับสินบน 

โรงเรียนบานหวยลาด ตำบลหลักดาน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต ๒ 

*********************************** 

หลักการและเหตุผล 

ดวยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาท่ีของรัฐ เปน

รูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนเรื่องท่ีเช่ือมโยง

เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ อันเปนสาเหตุสำคัญทำใหเกิดความเสียหายตอการบริหารงานและ

ภาพลักษณขององคกร 

การรับทรัพยสินของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๐๓ เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินไดเมื่อการรับทรัพยสิน

หรือประโยชนอื่นใดนั้นได มีกฎหมายหรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

อนุญาตใหเจาหนาท่ีของรัฐรับได และการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา   ตามหลักเกณฑท่ี

กำหนด ซึ่งการรับทรัพยสินในกรณีนี้อาจจะเรียกวา “สินน้ำใจ” ดังนั้น การรับสินน้ำใจ เจาหนาท่ีของรัฐ

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดดวย หากเจาหนาท่ีของรัฐละเลย หรอืไมสามารถ

แยกแยะไดวาการรับทรัพยสินนั้น เปนเรื่องสินน้ำใจหรือสินบนแลว จะทำใหเจาหนาท่ีผูนั้นปฏิบัติผิดกฎหมาย

และมีโทษตอเจาหนาท่ีของรัฐผูรับทรัพยสินนั้นดวย แตถาเจาหนาท่ีของรัฐสามารถแยกแยะหรือจำแนกในเรื่อง

หลักเกณฑของการรับทรัพยสินไดแลว ก็จะสามารถปองกันไมใหมีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึง

สามารถแกไขปญหาเจาหนาท่ีของรัฐในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล

และประโยชนสวนรวม ตลอดจนปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีของภาครัฐได 

โรงเรียนบานหวยลาด ตระหนักและมีความมุงมั่น ท่ีจะปฏิบัติงานใหโปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอด

จากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงไดจัดทำมาตรการปองกันการรับสินบน เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการปองกันการ

รับสินบน การใชอำนาจหนาท่ีการเอื้อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น การแสวงหาผลประโยชนรวมกันกับองคกร

ธุรกิจเอกชน การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกับการขัดกันระหวางประโยชน

สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชน

อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐใหถูกตอง ตามท่ีกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของกำหนด โดย

ใหสถานศึกษา ขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัด  ถือปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของ

เจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรการปองกันการรับสินบน ดังตอไปนี ้

 



 

แนวปฏิบัติในการปองกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา

ของเจาหนาท่ีของรัฐ การเร่ียไร และการรับฝากนักเรียน (แปะเจ๊ียะ) 

“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอืน่ใด โดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ

วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ประโยชนอื่นใด” หมายความวา ส่ิงท่ีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง  การรับบริการ 

การรับการฝกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  

เจาหนาท่ีของรัฐ (ทุกตำแหนง) จะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดไดตอเมื่อมีกฎหมาย  กฎ หรือมี

ขอบังคับ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายใหรับได การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดนอกเหนือจากกฎหมาย 

กฎหรือขอบังคับขางตน จึงตองมาพิจารณาตามหลักเกณฑการรับทรัพยสินโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของ

รัฐ ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ    การรับทรัพยสิน

หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

ใหหรือรบัของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการรับเงนิหรือ

ทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหแกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เรื่อง แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมาตรการปองกันการ

เรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาท่ีของรัฐ การเรี่ยไร 

และการรับฝากนักเรียน (แปะเจ๊ียะ) ดังนี้ 

๑. ใหเจาหนาท่ีในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติ : กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอืน่ใด ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐      

อยางเครงครัด 

๒. หามเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัดรับหรือถามนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชนอืน่ใด 

นอกเหนือจากทรัพยสิน หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจ    

ตามกฎหมายใหรับได การรับทรัพยสินในเรื่องนี้จึงไดแก การรับเงินเดือน การรับเงินคาเบ้ียเล้ียงเดินทาง      

ไปราชการคาท่ีพักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการตางๆ ท่ีทางราชการจัดใหท้ังในรูปแบบเปน

สวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของสวนราชการ รวมถึงคา

สมนาคุณวิทยากรคาอาหารหรือคาอาหารในระหวางอบรม ประชุมหรือสัมมนา เวนแตการรับของขวัญหรือ

ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง 

หลักเกณฑ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังตอไปนี ้



๒.๑ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติ ไดแก การรับทรัพยสินฯ จากปู ยา ตา ยาย ลูก 

หลาน เหลน ล่ือ พี่ ลุง ปา นา อา หรือจากญาติของคูสมรสในลักษณะของช้ันตางๆ ในความเปนญาติ

เชนเดียวกันกับท่ีไดกลาวถึงขางตน ความเปนญาติจึงมีไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น การรับทรัพยสินฯ ใน

กรณีนี้ จึงไมสามารถนำไปใชในการอางการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนิติบุคคลได ประกอบกับการ

รับทรัพยสินจากญาติ เจาหนาท่ีของรัฐสามารถรับไดโดยไมจำกัดจำนวนในการรับ ท้ังนี้จะรับไดในจำนวน

เทาไร จึงข้ึนอยูกับความสามารถในการใหของญาติท่ีเปนผูใหทรัพยสินฯ 

๒.๒ การรบัของขวัญหรือประโยชนอืน่ใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติเนื่องในโอกาสตางๆ โดยปกติตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม เทานั้น และตองมีมูลคาในการ

รับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๓ การรบัคารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร มอบบัตร

กำนัลของหางสรรพสินคา ตองรับเนื่องในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม 

หรือใหกันตามมารยาทสังคม เทานั้น และมูลคาของการรับรองและของขวญันัน้ตองมีมูลคา ไมเกิน ๓,๐๐๐ 

บาท 

๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชนอืน่ใดท่ีเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป 

๓. หลักเกณฑการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดตามขอ ๑ ใหใชบังคับแกผูซึ่งพนจากการเปน

เจาหนาท่ีของรัฐมาแลวไมถึง ๒ ป ดวย 

๔. หามเจาหนาท่ีของรัฐใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชา

นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการใหของขวัญแกกัน โดยการใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น 

เจาหนาท่ีของรัฐจะใหของขวัญหรือประโยชนอื่นใดท่ีมีมูลคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได 

๕. หามเจาหนาท่ีของรัฐยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 

หรือประโยชนอื่นใดจากผูท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ เวนแตเปนการรับของขวัญหรือ 

ประโยชนอื่นใดท่ีใหตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนัน้มีราคาหรือมูลคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๖. ควรใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความยินดีแทนการให 

ของขวัญเพื่อเปนการปองกนัการฝาฝนกฎระเบียบ อีกท้ังเพื่อประโยชนในการเสริมสรางทัศนคติในการ

ประหยัดใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ 

๗. ในกรณีท่ีเปนการรับทรัพยสินท่ีมีมูลคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจาหนาท่ีของรัฐมีความจำเปนอยาง

ยิ่งท่ีตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจาหนาท่ีของรัฐ

ผูรับฯ จะตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา  ซึ่งเปน

หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานสถาบัน หรือองคกรท่ี

เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดในทันทีท่ีสามารถกระทำได เพื่อใหผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุด วินิจฉัย วามี



เหตุผลความจำเปน ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไว 

ก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหในทันที หากเปนกรณี ท่ีไมสามารถคืนไดก็ใหสงมอบทรัพยสินหรือ

ประโยชนฯ ใหกับหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว  

การแจงใหเปนไปตามแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชนอืน่ใด แนบทายมาตรการนี ้

๘. ใหเจาหนาท่ีในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เรื่อง แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อยางเครงครัด 

๙. หามการเรี่ยไรในหมูขาราชการหรือการใชสวัสดิการใดๆ ของสวนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญใหแก

ขาราชการช้ันผูใหญ ผูบังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของขาราชการช้ันผูใหญโดยเด็ดขาด 

๑๐. ในการรับนักเรียนใหถือปฏิบัติ ตามมาตรการปองกันการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบ

แทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหนังสือ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๘๑๙ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๑ อยาง

เครงครัด 

๑๑. กรณีมีผูบริจาคทรัพยสินใหสถานศึกษาใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวย

การรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเครงครัด เพื่อปองกันปญหา     

การเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา“แปะเจ๊ียะ” 

กลไกการสงเสริมการปฏิบัติเพื่อปองกันการรับสนิบน 

๑. เสริมสรางความรู ความเขาใจในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางประโยชนสวน

บุคคลและประโยชนสวนรวม และการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐท่ี

ถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหขาราชการและเจาหนาท่ีสามารถแยกแยะประโยชน

สวนตัวกับประโยชนสวนรวม หรือความแตกตางระหวางสินน้ำใจและสินบนได รวมถึงการแจงเตือนในกรณีท่ี

อาจเกิดความสุมเส่ียงตอการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดท่ีไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ชวงเทศกาลป

ใหม การดำเนินการรับนักเรียน เปนตน 

๒. สนับสนุนสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาท่ีทุกระดับ เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการ

ตอตานการทุจริต คอรรัปช่ัน รวมท้ังจัดใหมีมาตรการควบคุมภายในเพื่อปองกันการทุจริต คอรรัปช่ัน การให

หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

๓. กำกับดูแลใหการดำเนินการเบิกจายคาใชจายของหนวยงานในสังกัด เปนไปตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบท่ีเกี่ยวของ โดยเครงครัด 

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ครอบคลุม การปฏิบัติ

หนาท่ีราชการของเจาหนาท่ีทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเล่ือน

ตำแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจาง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดย



ผูบังคับบัญชาทุกระดับจะทำความเขาใจกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อนำไปใชปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม ท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวปฏิบัตินี้ 

๕. ตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนท่ีมีอัตราแขงขันสูง   และ

ประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจใหผูปกครองนักเรียน ประชาชนรวมท้ังขาราชการและเจาหนาท่ี ใน

สังกัดรับทราบถึงความผิดและบทกำหนดโทษกรณีการเรียก รับ หรอืยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบ

แทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีของเงินบริจาค ซึ่งการกระทำดังกลาวไมอาจถือไดวา

เปนเงินบริจาค แตถือวาเปนเรื่องของ “สินบน” ในฐานะผูรับสินบน กับ ผูใหสินบน อันเปนความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช. 

๖. ใหความเปนธรรมและคุมครองเจาหนาท่ีหรือบุคคลอื่นใด ท่ีแจงเบาะแสหรือหลักฐาน เรื่องการ

ทุจริตคอรรัปช่ัน การรับ หรือการใหสินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจาหนาท่ีท่ีปฏิเสธตอการกระทำ   โดยใช

มาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการแจงเบาะแสหรือพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ  

ตามท่ีกำหนดไวในกระบวนการจัดการขอรองเรียน 

๗. การฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ี

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น เปนผูกระทำความผิดทางวินัย ผูบังคับบัญชาจะตองดำเนินการทาง

วินัยเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 

๘. เจาหนาท่ีของรัฐท่ีไดมีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ท่ีเปนการฝาฝนการรับทรัพยสินฯ  

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะตองรับ

โทษตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจำคุกไมเกินสามป ปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกเจาหนาท่ีของรัฐฯ เพื่อจูงใจใหกระทำ

การ ไมกระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบดวยหนาท่ี มีโทษจำคุกไมเกินหาป ปรับไมเกินหนึ่งแสน

บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ ตามท่ีกำหนดไวในมาตรา ๑๒๓/๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๙. เจาหนาท่ีของรัฐรับทรัพยสินจากผูใหทรัพยสินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ของเจาหนาท่ีของรัฐ 

หรือจากการใชอำนาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบัติหนาท่ี และไดเรียก รับ ทรัพยสินจาก  การ

ปฏิบัติหนาท่ีนั้นๆ การรับทรัพยสินในกรณีนี้จึงเปน การเรียกรับสินบนของเจาหนาท่ีรัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐ 

ผูนั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจำคุกต้ังแตหาปถึงยี่สิบป หรือจำคุกตลอด

ชีวิต และปรับต้ังแตสองพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท 

๑๐. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 



กระบวนการจัดการขอรองเรียน 

๑. ชองทางการรองเรียน/การรับแจงเบาะแส 

๑) แจงหนวยงานตนสังกัดของผูถูกกลาวหาหรือผูถูกรองเรียนโดยตรง 

๒) ทางโทรศัพท ๐๘๓-๓๐๐๔๕๔๑  

๓) การรองทุกขดวยตนเองเปนหนังสือหรือรองเรยีนดวยวาจา โดยตรงท่ีผูอำนวยการโรงเรียนบาน

หวยลาด 

๔) การรองเรียนทางไปรษณีย โดยระบุหนาซองถึงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด  หมูท่ี ๔  

ตำบลหลักดาน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ ๒๗๒๖๐ 

๕) การรองเรียนผานตูรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข ของโรงเรียนบานหวยลาด  

๖) การรองเรียนผาน  Facebook : โรงเรียนบานหวยลาด 

หมายเหตุ : ผูรองทุกขควรรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งจนกวาจะเสร็จ

กระบวนการหากไมมกีารดำเนินการใดๆ จึงรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานอื่น 
 

หนวยรับเร่ืองรองทุกขภายนอก 

๑) สำนักงาน ก.พ. 

๒) คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวรองทุกขประจำกระทรวง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓) ผูตรวจการแผนดิน มาตรา ๒๓, ๒๔ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

๕) ศูนยดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ 

๒. กระบวนการแกไขปญหา 

โรงเรียนบานหวยลาด จะตรวจสอบขอเท็จจริง อยางละเอียดรอบคอบ และแจงมาตรการในการแกไข

ปญหาดังกลาวใหผูรองทราบภายใน ๓๐ วัน กรณีมีมูล วากระทำผิดวินัยจะดำเนินการทางวินัยตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗  

กรณีเปนการกระทำความผิดท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีของหนวยงานอืน่ ใหสงเรื่องใหหนวยงาน ท่ีมีอำนาจ

ดำเนินการตอไป 

๓. มาตรการคุมครองผูรองและผูเปนพยาน 

๑) การพิจารณาขอรองเรียน ใหกำหนดช้ันความลับและคุมครองผูเกี่ยวของตามระเบียบวาดวยการ

รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการสงเรื่องใหหนวยงานพิจารณานั้น  ผูใหขอมูลและผูรอง



อาจจะไดรับความเดือดรอน เชน ขอรองเรียนกลาวโทษขาราชการในเบ้ืองตนใหถือวา   เปนความลับทาง

ราชการ หากเปนบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนช้ี

พยานบุคคลแนนอนเทานั้น  

การแจงเบาะแสผูมีอิทธิพลตองปกปดช่ือและท่ีอยูผูรอง หากไมปกปดช่ือท่ีอยูของ   ผูรองจะตองแจง

ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบและใหความคุมครองแกผูรองดังนี้ “ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจส่ังการตาม

สมควรเพื่อคุมครองผูรอง พยาน และบุคคลท่ีใหขอมูล ในการสืบสวนสอบสวน อยาใหตองรับภัยหรือความ 

ไมเปนธรรม ท่ีอาจเกิดมาจากการรองเรียน การเปนพยานหรือการใหขอมูลนั้น” กรณีมีการระบุช่ือ  ผูถูก

กลาวหา จะตองคุมครองท้ังฝายผูรองและผูถูกรองเนื่องจากเรื่องยงัไมไดผานกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริง

และอาจเปนการกล่ันแกลงกลาวหาใหไดรับความเดือดรอนและเสียหายได และกรณีผูรองเรียนระบุในคำรอง

ขอใหปกปดหรือไมประสงคใหเปดเผยช่ือผูรองเรียน หนวยงานตองไมเปดเผยช่ือผูรองใหหนวยงาน   ผูถูกรอง

ทราบ เนื่องจากผูรองอาจจะไดรับความเดือดรอนตามเหตุแหงการรองเรียนนั้นๆ 

๒) เมื่อมีการรองเรียน ผูรองและพยานจะไมถูกดำเนินการใดๆ ท่ีกระทบตอหนาท่ีการงานหรือการ

ดำรงชีวิต หากจำเปนตองมีการดำเนินการใดๆ เชน การแยกสถานท่ีทำงานเพื่อปองกันมิให   ผูรอง พยาน 

และผูถูกกลาวหาพบปะกัน เปนตน ตองไดรับความยินยอมจากผูรองและพยาน 

๓) ขอรองขอของผูเสียหาย ผูรอง หรือพยาน เชน การขอยายสถานท่ีทำงาน หรือวิธีการในการ

ปองกันหรือแกไขปญหา ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามความเหมาะสม 

๔) ใหความคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกล่ันแกลง 

๔. มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา 

๑) ในระหวางการพิจารณาขอรองเรียนยังไมถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด ตองใหความเปนธรรมและ

ใหไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับบุคลากรอื่น 

๒) ใหโอกาสผูถูกกลาวหาในการช้ีแจงขอกลาวหาอยางเต็มท่ี รวมท้ังสิทธิในการแสดงเอกสาร/

พยานหลักฐาน 

 

การติดตามประเมินผล 

โรงเรียนบานหวยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบรณ จัดทำขอมูลสถิติการรับเรื่องรอง/รองทุกข

พรอมท้ัง ปญหาอุปสรรคแนวทางการแกไขแลวรายงานใหผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด อำเภอน้ำหนาว 

จังหวัดเพชรบรณ ทราบทุกไตรมาส  

หนวยงานและผูรับผิดชอบ 

เจาหนาท่ีโรงเรียนบานหวยลาดเปนผูรับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯการดำเนินการรับเรื่อง 

รองเรียนตามมาตรการปูองกันการรับสินบนและรายงานขอมูลใหผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาดทราบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ............. 

 

ขาพเจา......................................................นามสกลุ.................................................................. 

ตำแหนง............................................................สำนัก/กลุม/ศูนย/โรงเรีย........................................................... 

ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวปฏิบัติในการรบัทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของ

เจาหนาท่ีของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดท่ีมีมูลคาเกินกวาสามพันบาท 

 

วันท่ีไดรับ รายละเอียด ไดรับจาก มูลคา โอกาส รับในนาม 

โดยประมาณ ในการรับ หนวยงาน บุคคล 

       

       

       

       

       

 

ลงช่ือ....................................................ผูรายงาน 

                                       (..........................................................)   

                                    ตำแหนง.......................................................... 

                                      วันท่ี................../......................./............... 

.............................................................................................................................................................................. 

(สำหรับผูบังคับบัญชาหัวหนาสวนราชการ : เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

ตามท่ีไดรับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดตามรายละเอียดขางตนนั้น ขอใหดำเนินการ ดังตอไปนี ้

อนุญาตใหยึดถือเปนประโยชนสวนบุคคล 

                เห็นควรใหสงคืนผูให 

สงมอบใหแก สพฐ. เพื่อเปนสมบัติตอไป 

อื่นๆ ..................................................... 

 

ลงช่ือ..................................................ผูบังคับบัญชา 

                                     (............................................................)   

    ตำแหนง ...........................................................    

                                      วันท่ี.............../......................./................ 


