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ประกาศโรงเรียนบ้านละเอาะ 

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 
.......................... 

ด้วยโรงเรียนบ้านละเอาะ  ได้ให้ความสําคัญต่อการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตตามนโยบาย
รัฐบาลซึ่งได้กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  การทุจริตภาครัฐและมี
เจตนารมณ์ในการดําเนินงานอย่างโปร่งใส  มีคุณธรรม  โดยยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคม  และผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย  ตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี  และเพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส  ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ท่ีได้กําหนดดัชนี
ความปลอดจากการทุจริตในกรปฏิบัติงาน  โดยให้หน่วยงานกําหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการ
ป้องกันการรับสินบน  ทุกรูปแบบ  เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โรงเรียนบ้านละเอาะ จึงได้ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน  ดังนี้ 
 ๑.มาตรการป้องกันการรับสินบน  การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา
ในเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น 
 ๑.๑ บุคลากรทุกระดับต้องไม่เรียก รับ หรือถามถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด  ท่ี
นอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย  เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา 
ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑.๑ การรับของขวัญหรือประโยชน์จากญาติ  ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจํานวนท่ีเหมาะสมแก่
ฐานนะของตน 
  ๑.๑.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาหรืตามปกติประเพณีนิยม  หรือ
เพ่ือรักษาไมตรี  มิตรภาพ  ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  ก่อนการให้หรือรับของขวัญของท่ีระลึก  ของ
กํานัล  และหรือประโยชน์อ่ืน  ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้อง
แล้ว  โดยสิ่งของ  หรือของขวัญหรอืประโยชน์อ่ืนใดท่ีรับหรือให้แก่กันนั้น   ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล  แต่ละโอกาสไม่เกิน  3,000 บาท 
 ๑.๒ ให้บุคลากรทุกระดับแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่  การแสดง
การต้อนรับ  การแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน   โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร  การลง
นามในสมุดอวยพร  การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์  แทนการให้หรอืการรับของขวัญ  ท้ังนี้เพ่ือเป็นการ
ป้องกัน  การฝ่าฝืนกฎระเบียบ  อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่ข้าราชการ 
 ๒. มาตรการการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๒.๑ เจา้หน้าท่ีต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐



และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ  การมี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  และผู้ตรวจรับพัสดุ 
 ๒.๒ วางตัวเป็นกลางในการดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ  ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลย
พินิจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 ๒.๓ ไม่เรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผู้ขาย  ผู้รับ
จ้าง ผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีมีความสัมพันธ์กับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 
 ๒.๔ หากหัวหน้างานพัสดุเห็นว่ามีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบดําเนินการ  รวบรวม
ข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นข้ึนไปเพ่ือดําเนินกรสอบข้อเท็จจริงหรือ 
ดําเนินการทางวินัยโดยทันที 
 ๓. มาตรการการป้องกันการรับสินบนประเด็นการบริจาคเงินและทรัพย์สินบริจาค 
 ๓.๑ เจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการรับเงิน หรือทรัพย์สิน ท่ีมี ผู้
บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ 
 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 
 
       
 
                                                              (นางแสงเดือน    เฉื่อยฉ่ํา) 
           (ผู้อํานวยกรโรงเรียนบ้านละเอาะ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการป้องกันการรับสินบน 

ของโรงเรียนบ้านละเอาะ 
*********************************** 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องท่ีเชื่อมโยง
เก่ียวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อันเป็นสาเหตุสําคัญทําให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เม่ือการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นได้มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญัติแห่ง
กฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ําใจ” ดังนั้น การรับสินน้ําใจ เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการป.ป.ช. กําหนดด้วย หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐละเลย หรือไม่
สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ําใจหรือสินบนแล้วจะทําให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นปฏิบัติผิด
กฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วยแต่ถ้าเจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถแยกแยะหรือ
จําแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม 
รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของภาครัฐได้ 

โรงเรียนบ้านละเอาะ ตระหนักและมีความมุ่งม่ัน ท่ีจะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดม่ันในคุณธรรม
ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงไดจ้ัดทํามาตรการป้องกันการรับสินบน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการ
ปอ้งกันการรับสินบนการใช้อํานาจหน้าท่ีการเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน
กับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายกฎ หรือข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง
กําหนดโดยใหส้ถานศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบนดังต่อไปนี้ 

แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน :กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน(แป๊ะเจี๊ยะ) 

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

 



“ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งท่ีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิงการรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ทุกตําแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดได้ต่อเม่ือมีกฎหมาย กฎ 
หรือมีข้อบังคับโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจาก
กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วย
การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือ
ทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเรื่อง 
แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ :กรณีเรี่ยไร ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมาตรการป้องกันการเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน โดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐการเรี่ยไร และการรับ
ฝากนักเรียน (แป๊ะเจี๊ยะ) ดังนี้ 

๑. ให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เรื่อง แนวทางปฏบิัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่าง
เคร่งครัด 

๒. ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดรับหรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
ค่าท่ีพักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดกิารต่างๆ ท่ีทางราชการจัดให้ท้ังในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติ
และการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการรวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี ้

๒.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯจากปู ่ย่า 
ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ลื่อ พ่ี ลุง ปา้ น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆในความเป็น
ญาติเช่นเดียวกันกับท่ีได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สินฯ 
ในกรณีนี้ จึงไม่สามารถนําไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิติบุคคลไดป้ระกอบกับการรับ
ทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จํากัดจํานวนในการรับ ท้ังนี้จะรับได้ในจํานวนเท่าไร จึง
ข้ึนอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติท่ีเป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 

๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึง่มิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ 
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมี
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

 



๒.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทาน
อาหาร มอบบตัรกํานลัของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่
เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป 
๓. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซ่ึงพ้นจากการ

เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปีด้วย 
๔. หา้มเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ

ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ 

๕. ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ 
ประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๖. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ 
ของขวัญเพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

๗. ในกรณีท่ีเป็นการรับทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความจําเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นตอ่ผู้บังคับบัญชา ซึ่ง
เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บรหิารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กรท่ี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีท่ีสามารถกระทําได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัยว่ามี
เหตุผลความจําเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว ้ก็ให้
คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ท่ีไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  

การแจ้งให้เป็นไปตามแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด แนบท้ายมาตรการนี ้
๘.ให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด 
๙. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญ

ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 
๑๐.ในการรับนักเรียนให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ศธ๐๔๐๐๙/ว๑๘๑๙ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด 

๑๑.กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สินให้สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด เพ่ือปอ้งกันปัญหาการเรียก



รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา“แปะ๊เจี๊ยะ” 
 
กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 

๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหนา้ท่ีสามารถแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ําใจและสินบนไดร้วมถึงการแจ้งเตือนในกรณีท่ี
อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปี
ใหม่ การดําเนินการรับนักเรียน เป็นต้น 

๒. สนับสนุนส่งเสรมิใหข้้าราชการและเจา้หน้าท่ีทุกระดับเห็นความสําคัญและมีจิตสํานึกใน
การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมท้ังจัดใหมี้มาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การ
ให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

๓. กํากับดูแลให้การดําเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ครอบคลุมการ
ปฏิบัติหนา้ท่ีราชการของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การ
เลื่อนตําแหนง่ การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติอนุญาต โดย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะทําความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนําไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี ้

๕. ตรวจสอบการดําเนินการรับนักเรียนในสถานศึกษาหรือโรงเรียนท่ีมีอัตราแข่งขันสูง และ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนรวมท้ังข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี   ใน
สังกัดรับทราบถึงความผิดและบทกําหนดโทษกรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน
เพ่ือโอกาสในการเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเงินบริจาคซึ่งการกระทําดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงิน
บริจาค แต่ถือว่าเป็นเรื่องของ “สินบน”ในฐานะผู้รับสินบน กับ ผู้ให้สินบน อันเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช. 

๖. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีแจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่อง
การทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรอืการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิเสธต่อการกระทําโดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ี
กําหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

๗. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทําความผิดทางวินัย ผู้บงัคับบัญชาจะต้อง
ดําเนินการทางวินัยเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น 

 
๘. เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีเป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ



ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา๑๐๓ จะต้องรับโทษ
ตามมาตรา ๑๒๒มีโทษจําคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

    ผู้ใดให ้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐฯ เพ่ือจูงใจ
ให้กระทําการ ไม่กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าท่ี มีโทษจําคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๙. เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ หรือจากการใช้อํานาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบัติหน้าท่ีและได้เรียก รับ ทรัพย์สินจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีนั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น
จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙มีโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท 

๑๐. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

  ๑. ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส 
๑)แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
๒)ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข๐๓๘-๕๕๑๔๕๖/๐๓๘-๕๕๔๐๖๒ หรือโทรศัพท์

สายตรงผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๕๘๕๗๗๓๕ หรือนิติกร งานวินัยและนิติ
การ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘-๘๙๒๙๓๖๙ 

๓) การร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจาโดยตรงท่ีผู้อํานวยการ
โรงเรียนบ้านละเอาะ หรือ งานวินัยและนิติการ 

๔) การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้อํานวยการบ้านละเอาะ เลขท่ี 
๕๕ หมู่ท่ี ๙  ตําบลละเอาะ อําเภอน้ําเกลี้ยง  จังหวัดศรีสเกษ   ๓๓๑๓๐ 

๕) การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของโรงเรียนบ้านละเอาะ 
๖) การร้องเรียนผ่าน Website โรงเรียนบ้านละเอาะ  

หมายเหตุ : ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จ
กระบวนการหากไม่มีการดําเนินการใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน 

หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก 
๑) สํานักงาน ก.พ. 
๒) คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจํากระทรวง ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓) ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา ๒๓, ๒๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ



รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๔) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
๕) ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

๒. กระบวนการแก้ไขปัญหา 
โรงเรียนบ้านละเอาะ จะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการใน

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน ๓๐ วัน กรณีมีมูลว่ากระทําผิดวินัยจะดําเนินการทางวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ 

กรณีเป็นการกระทําความผิดท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานอ่ืน ใหส้่งเรื่องให้หน่วยงานท่ี
มีอํานาจดําเนินการต่อไป 

๓. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน 
๑) การพิจารณาข้อร้องเรียนให้กําหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้เก่ียวข้องตาม

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้นผู้ให้
ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็น
ความลับทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง
ตลอดจนชีพ้ยานบุคคลแนน่อนเท่านั้น  

การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและท่ีอยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชือ่ท่ีอยู่ของผู้
ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องดังนี้“ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่ง
การตามสมควรเพ่ือคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลท่ีให้ข้อมูล ในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือ
ความไม่เป็นธรรม ท่ีอาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อผูถู้ก
กล่าวหา จะต้องคุ้มครองท้ังฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้และกรณีผู้ร้องเรียนระบุในคําร้อง
ขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงานผู้ถูกร้อง
ทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ 

๒) เม่ือมีการร้องเรียน ผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกดําเนินการใดๆ ท่ีกระทบต่อหน้าท่ี
การงานหรือการดํารงชีวิต หากจําเป็นต้องมีการดําเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานท่ีทํางานเพ่ือป้องกันมิให้ผู้
ร้องพยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยนิยอมจากผู้ร้องและพยาน 

 
 
๓) ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานท่ีทํางานหรือ

วิธีการในการปอ้งกันหรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามความ
เหมาะสม 

๔) ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
๔. มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 

๑) ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด         



ต้องให้ความเป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอ่ืน 
๒) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มท่ี รวมท้ังสิทธิในการ

แสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน 
การติดตามประเมินผล 

ให้โรงเรียนบ้านละเอาะ จัดทําข้อมูลสถิติการการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด พร้อมท้ัง
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขแล้วรายงานให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ เขต ๑ ทราบ ทุกไตรมาส 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนบ้านละเอาะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯ การดําเนินการ

รับเรือ่งร้องเรียนตามมาตรการปอ้งกันการรับสินบนและรายงานข้อมูลใหผู้อํ้านวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ
ทราบ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานการรบัของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ...... 
 

ข้าพเจ้า......................................................นามสกุล.................................................................. 
ตําแหน่ง............................................................สํานัก/กลุ่ม/ศูนย์/โรงเรียน........................................................... 
ขอรายงานการรบัของขวัญตามแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท 
 
วันท่ีได้รับ รายละเอียด ได้รับจาก มูลค่า โอกาส รับในนาม 

โดยประมาณ ในการรับ หน่วยงาน บุคคล 
       
       
       
       
       
 

ลงชื่อ....................................................ผู้รายงาน 
ตําแหน่ง............................................................... 

วันท่ี................../......................./............... 
.............................................................................................................................................................................. 
(สําหรับผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการ :เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

ตามท่ีได้รับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามรายละเอียดข้างต้นนั้น ขอให้
ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

อนุญาตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล 
เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้ 
ส่งมอบให้แก่ สพฐ. เพ่ือเป็นสมบัติต่อไป 
อ่ืนๆ ..................................................... 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้บังคับบัญชา 

 

 

 

 
หมายเหตุ :ให้ส่งแบบรายงานการรับของขวญัหรือประโยชน์อื่นใดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานวินัยและนิติการ) ทุกคร้ังที่มีการรายงาน 


