
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านธารนพเก้า 
เรื่อง การก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 

----------------------------------- 
ด้วยโรงเรียนบ้านธารนพเก้าได้ให้ความส าคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบาย 

รัฐบาล ซึ่งได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและมีเจตนารมณ์ 
ในการด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม 
หลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดดัชนีความปลอดภัยจากการ 
ทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยให้หน่วยงานก าหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 
ทุกรูปแบบ เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านธารนพ
เก้า ต าบลหนองหว้า อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จึงได้ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนดังนี้ 

1.มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาใน
เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น 

1.1 บุคลากรทุกระดับจะต้องไม่เรียก รับ หรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ที่นอกเหนือจากทรัพย์สินทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
โดยธรรมจรรยา ดังต่อไปนี้ 

       1.1.1 การรับของขวัญหรือประโยชน์จากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมแก่
ฐานะของตน 

1.1.2 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยม หรือ 
เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญที่ระลึกและหรือ
ประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่รับหรือให้แก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ โอกาสไม่เกิน 
3,000 บาท 

1.2 ให้บุคลากรทุกระดับแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ การแสดง 
การต้อนรับ การแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น โดยวิธีการใช้บัตรอวยพรการลงนาม 
ในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้หรือการรับของขวัญทั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกัน การ
ฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่ราชการ 

2.มาตรการปูองกันการรับสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.1 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 และ 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และมีแบบแสดง
ความบริสุทธิ์ใจในการจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ การมีส่วน
ได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ตรวจรับพัสดุ 

2.2 วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลย
พินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 



2.3 ไม่เรียกรับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผู้ขายผู้รับจ้างผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับพัสดุเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

2.4 หากหัวหน้างานพัสดุเห็นว่ามีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบด าเนินการรวบรวม
ข้อเทจ็จริงและจัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นขึ้นไป เพื่อด าเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือ
ด าเนินการทางวินัยโดยทันที 

3. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการบริจาคเงินและทรัพย์สินบริจาค 
3.1 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้

ทางราชการ พ.ศ. 2526 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 
 
 
 

 
  (นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการและเหตุผล 
 



ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็น 
รูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง 
เกี่ยวเนื่องกับ จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงาน 
และภาพลักษณ์ขององค์กร การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตร 103 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการ
รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดนั้นได้ มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายอนุญาตให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ าใจ” ดังนั้น การรับสินน้ าใจ เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย หรือไม่ 
สามารถแยกแยะได้ว่าการรับ ทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ าใจหรือสินบนแล้ว จะท าให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิด 
กฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือ 
จ าแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม 
รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน 
บุคคลและประโยชน์ส่วนร่วม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้  

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงาน ให้โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรมปลอด
จาก การทุจริตประพฤติมิชอบ จึงท ามาตรการป้องกันการรับสินบน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับ
สินบน การใช้อ านาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กร
ธุรกิจ เอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าเก้าที่ของรัฐให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เก่ียวข้อง
ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนบ้านธารนพถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้ 

แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน กรณีทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน (แปะเจี๊ยะ) 

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือ 
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ 
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  

เจ้าหน้าที่ของรัฐ(ทุกต าแหน่ง) จะได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมายกฎ หรือมี
ข้อบังคับ โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากกฎหมาย 
กฎ หรือ ข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ 
หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือ 
ทรัพย์สิน ที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ:กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 และมาตรการป้องกันการเรียก 
รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทน เพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร 



และการรับ ฝากนักเรียน (แปะเจี๊ยะ) ดังนี้ 
1. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง 

แนวทางปฏิบัติ :กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 อย่างเคร่งครัด 
2. ห้ามให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามน่าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม 
กฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 
ค่าท่ีพักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติ 
และการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการต่างๆที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติ 
และการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารหรือ ค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดย 
ธรรมจรรยาตาม ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ดังต่อไปนี้ 

2.1 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติได้แก่ การรับทรัพย์สินฯ จากปู่ ย่า ตา ยาย ลูก 
หลาน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือ จากญาติของคูสมรส ในลักษณะของขั้นต่างๆ ในความเป็น ญาติ 
เช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น 
การรับทรัพย์สินฯ ในกรณีนี้ จึงไม่สามารถน าไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก 
นิติบุคคลได้ ประกอบกับ การรับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวน 
ในการรับ ทั้งนี้จะรับได้ในจ านวน เท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 

2.2 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืน ซึ่งไม่ใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆโดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคมเท่านั้น และต้องมีมูลค่า ในการ
รับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 

2.3 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร 
มอบบัตรก านัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ 
วัฒนธรรม หรือ ให้กันตามมารยาทสังคมเท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า ไม่เกิน 
3,000 บาท 

2.4 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้บุคคลทั่วไป 
3. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ 1 ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง 2 ปี ด้วย 
4. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา 

นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้ 

5. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ หรือ 
ประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประเพณีและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

6. ควรใช้บัตรอวยพร การลงชื่อในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ เพ่ือ 
เป็นการปูองกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ 

7. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจ าเป็นอย่าง 
ยิ่ง ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 



ผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กรที่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น สังกัดในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัย ว่ามี 
เหตุผล ความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ 
ก็ให้คืน ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น แก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณีท่ีไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์ฯให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว การแจ้งให้เป็นไปตามแบบรายงานการรับ 
ของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใด แนบท้ายมาตรการนี้ 

8. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนว 
ทางการส่งเสริมการปฏิบัติ:กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 อย่างเคร่งครัด 

9. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาขอขวัญให้แก่ 
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 

10.ในการรับนักเรียนให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน 
เพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือ ส า 
นักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว1819 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 อย่างเคร่งครัด 

11. กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สินให้สถานศึกษา ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย 
การ รับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ. 2552 โดยเคร่งครัด เพื่อปูองกันปัญหา การเรียก 
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา “แปะเจี๊ยะ” 

กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพ่ือปูองกันการรับสินบน 
1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน 

บุคคลและประโยชน์ส่วนร่วม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ 
ถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ 
ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้ รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่ 
อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปี 
ใหม่ การด าเนินการรับนักเรียน เป็นต้น 

2. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความส าคัญและมีจิตส านึก ในการ 
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้ 
หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

3. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

4. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุม การปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อน 
ต าแหน่ง การฝึกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดย 
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

5. ตรวจสอบการด าเนินการรับนักเรียนในสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูงและ 
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน 
สังกัดรับทราบถึงความผิดและบทก าหนดโทษกรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบ 
แทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเงินบริจาค ซึ่งการกระท าดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่า 



เป็นเงินบริจาค แต่ถือว่าเป็นเรื่องของ “สินบน” ในฐานะผู้รับสินบนกับผู้ให้สินบน อันเป็นความผิดตาม 
ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช. 

7. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือของขวัญของเจ้าหน้าที่ของ 
รัฐ พ.ศ. 2544 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องด าเนินการทางวินัย 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

8. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ ตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 103 จะต้องรับโทษ 
ตามมาตรา 122 มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่า 
จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจให้กระท า การไม่กระท าการหรือประวิงการ 
กระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามท่ีก าหนด 
ไว้ในมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

9. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ จากการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่ 
นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นจะมีความผิด 
ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้ง 
แต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

10. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับการ 
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

กระบวนการจัดข้อร้องเรียน 
ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส 
1. แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
2. ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0922529784 
3. การร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจา โดยตรงที่ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน 

ธารนพเก้า จังหวัดสระแก้ว 
4. การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ต าบลหนองหว้า 

อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 
5. การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
หมายเหตุ ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จกระบวนการ 

หากไม่มีการด าเนินการใดๆจึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก 
1. ส านักงาน ก.พ. 
2. คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจ ากระทรวง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า 

ด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
3. ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา 23,24 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า 

ด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 
4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
5. ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสระแก้ว 

กระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน/แก้ไขปัญหา 



โรงเรียนบ้านธารนพเก้า อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว จะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด 
รอบคอบและ แจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน 30 วัน กรณีมีมูลว่ากระท าผิด
วินัยจะด าเนินการ ทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 
กรณีเป็นการกระท าความผิดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอ านาจ
ด าเนินการต่อไป 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน 
1. การพิจารณาข้อร้องเรียนให้ก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบว่าด้วยการ 

รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้อง 
อาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับทางราชการ 
หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยาน 
บุคคลแน่นอนเท่านั้นการแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและท่ีอยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อที่อยู่ของผู้
รับรองจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้อง ดังนี้ 

ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจ สั่งการตามสมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้เป็นพยาน และบุคคลที่ให้ 
ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่เป็นธรรมที่อาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็น 
พยานหรือการให้ข้อมูลนั้น 

กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหาจะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่าน 
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้ง กล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้ 
และกรณีผู้ร้องเรียนระบุในค าร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหน่วยงานต้องไม่เปิดเผย 
ชื่อผู้ร้องให้หน่วยงานผู้ถูกร้องทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ 

2. เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกด าเนินการใดๆ ที่กระทบต่อหน้าที่การงานหรือการ  
ด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที่ท างาน เพื่อป้องกันมิให้ผู้ร้อง ผู้เป็นพยาน 
และ ผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและผู้เป็นพยาน 

3. ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ท างานหรือวิธีการ ในการ 
ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม 

4. ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 
1. ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียน ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ต้องให้ความเป็นธรรมและ 

ให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอ่ืนๆ 
2. ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดงเอกสาร/ 

พยานหลักฐาน 
การติดตามประเมินผล 
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว จัดท าข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้อง/ร้อง

ทุกข์พร้อมทั้ง ปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขแล้วรายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้าอ าเภอเขา
ฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้วทราบทุกไตรมาส 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านธารนพเก้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯการด าเนินการรับเรื่อง 
ร้องเรียนตามมาตรการป้องกันการรับสินบนและรายงานข่อมูลให้ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้าทราบ 


