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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

มาตรการป้องกันการรับสินบน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยมี ป ระกาศคณะกรรมการปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ป.ป.ช.)
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ออกตาม
ความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปู องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 ประกอบกับมีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้ าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. 2544 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่ อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณี
มีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบั ติ: กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 มาตรการ
ปู อ งกั น การเรี ย กรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ ต อบแทนเพื่ อ โอกาสในการเข้ า เรี ย นในสถานศึ ก ษา
ส านั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามหนั ง สื อ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ที่ ศธ 04009/ว1819 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่ จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรมปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ
ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องการ ให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ฯลฯ ดังกล่ าว จึงมีมาตรการปูองกัน
การกระทาดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ ของรัฐในสังกัด เพื่อมิให้ข้าราชการและลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐมี
พฤติกรรมทุจริตในการปฏิบัติงาน เช่น การเรียกรับสินบน การใช้อานาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือ
ผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน กับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น โดยให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติ ตามนโยบายในเรื่องการให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามประกาศ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ออกตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ให้หรือ รับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือ
ทรัพย์สิน ที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีมีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ 16 มิถุนายน
2560 และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณี
เรี่ยไร ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 และมาตรการปูองกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อ
โอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว1819 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561
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ในเรื่ องการรั บ ทรั พย์ สิ นของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญว่ าด้ว ย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 103 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้
เมื่อการรั บ ทรั พย์ สิ น หรื อประโยชน์ อื่น ใดนั้นได้มี กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตาม
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายอนุ ญ าตให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ รั บ ได้ แ ละการรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดย
ธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้าใจ” ดังนั้น การรับ
“สินน้าใจ” เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการป.ป.ช. กาหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่
ของรัฐละเลยไม่สามารถแยกแยะในการรับทรัพย์สินได้ว่าการรั บทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้าใจหรือสินบนแล้ว
จะทาให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและจะเป็นโทษกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้น และหากว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือจาแนกได้ในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะเป็นการที่
สามารถปู องกันเจ้าหน้าที่ไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในเรื่ องผลประโยชน์ ทับซ้อนหรื อการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่ วนบุคคลและประโยชน์ส่ว นรวม ตลอดจน
ปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้
ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการป.ป.ช. กาหนด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จึงมีมาตรการปูองกันการรับสินบนดังกล่าว โดยกาหนดแนวปฏิบัติใน
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมาตรการปูองกันการรับสินบนไว้
ดังต่อไปนี้
แนวปฏิ บั ติ ใ นการป้อ งกัน การรั บสิ น บน : กรณี รั บ ทรั พ ย์สิ น หรื อ ประโยชน์อื่ น ใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน (การรับแป๊ะเจี๊ยะ)
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกตาแหน่ง) จะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมีข้อบังคับ โดยอาศัยอานาจของกฎหมายให้รับได้ การรับ
ทรั พย์ สิ น หรื อประโยชน์ อื่น ใด นอกเหนือ จากกฎหมาย กฎหรื อข้ อบั งคั บข้ างต้น จึ งต้ องมาพิจ ารณาตาม
หลักเกณฑ์การรับ ทรั พย์สิ นโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการปู องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริตแห่ งชาติ เรื่อง หลั กเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. 2544 ระเบีย บกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สิ นที่มีผู้ บริจาคให้ แก่ ส ถานศึกษา
พ.ศ. 2552 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณี
เรี่ยไร ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 และมาตรการปูองกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อ
โอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีแนวปฏิบัติในการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน (การรับแปฺะเจี๊ยะ) ดังนี้
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1. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แนวทางปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 อย่าง
เคร่งครัด
2. ห้ามเจ้าหน้ าที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามนาถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตาม
กฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติ
และการจั ดสวัส ดิ การฯ ตามระเบีย บการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการรวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดย
ธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการปู องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ดังต่อไปนี้
2.1 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่การรับทรัพย์สินฯ จากปูุ ย่า
ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ปูา น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆ ในความเป็น
ญาติเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับ ทรัพย์สินฯ
ในกรณีนี้จึงไม่สามารถนาไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ ประกอบกับการ
รับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จากัดจานวนในการรับ ทั้งนี้จะรับ ได้ในจานวน
เท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ
2.2 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ เนื่องในโอกาส
ต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และ
ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
2.3 การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญ าติ อาทิ พาไปรับประทาน
อาหาร มอบบัตรกานัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่
เกิน 3,000 บาท
2.4 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
3. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ 1 ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย
4. ห้ า มเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ให้ ข องขวั ญ แก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของ
ผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้
5. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
6. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวั ญเพื่ อเป็ น การปู อ งกัน การฝุ าฝื น กฎระเบีย บ อีกทั้ งเพื่อประโยชน์ใ นการเสริ มสร้างทัศ นคติ ในการ
ประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
7. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้ เจ้าหน้าที่
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ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อ ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือ
องค์กรที่เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ ผู้ นั้ น สั งกัดในทันทีที่ส ามารถกระทาได้ เพื่อให้ ผู้ บังคับบัญชาหรือผู้ บริห ารสู งสุ ด
วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว การแจ้งให้เป็นไปตามแบบ
รายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แนบท้ายมาตรการนี้
8. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 อย่างเคร่งครัด
9. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหา
ของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด
10. ในการรับนักเรียนให้ถือปฏิบัติตามมาตรการปูองกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์
ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการการปู องกันการศึกษาขั้น พื้นฐาน
ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการปูองกันการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว1819 ลงวันที่ 3 เมษายน
2561 อย่างเคร่งครัด
11. กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สิน ให้สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ. 2552 โดยเคร่งครัด เพื่อ ปูองกันปัญหาการเรียก
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา “แปฺะเจี๊ยะ”
กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จะเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และ การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่
เกี่ยวข้อง ให้สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้าใจ และ
สินบน และจะแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไป ตาม
กฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ การดาเนินการรับนักเรียน เป็นต้น
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จะสนับสนุนส่งเสริม ให้
เจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความสาคัญและมีจติ สานึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้ มีมาตรการ
ควบคุมภายในเพื่อปูองกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
3. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือก
บุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะสื่อสารทาความเข้าใจกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
4. ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จะสุ่ มตรวจสอบการ
ดาเนินการรับนักเรียนในสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูง และเร่งรัดประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้
ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนรวมทั้งข้าราชการในสังกัดรับทราบถึงความผิดและบทกาหนดโทษ
กรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่าง
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ยิ่งกรณีของเงินบริจาค ทั้งนี้ การกระทาดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงินบริจาค แต่ถือว่าเป็นเรื่องของ “สินบน”
ในฐานะผู้รับสินบน กับ ผู้ให้สินบน ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช.
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จะให้ความเป็นธรรมและ
คุ้มครองเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น การรับหรือการให้
สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทาโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรีย น หรือผู้ที่ให้
ความร่ ว มมื อ ในการแจ้ ง เบาะแสหรื อ พยานหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นกระบวนการจั ด การ
ข้อร้องเรียน
6. การฝุ าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ว ยการให้ หรือรับของขวัญ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 เจ้ าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นเป็นผู้กระทาความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะ
ดาเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
7. เจ้ าหน้าที่ของรัฐ ที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการฝุาฝืนการรับ
ทรัพย์สินฯ ตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ในมาตรา 103
จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 122 ได้แก่ โทษจาคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่น
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
8. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือจากการใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียก รับ
ทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่รัฐ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ต้องระวาง โทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึง
ยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
9. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จะสอบทานแนวปฏิบัติและ
มาตรการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
1. ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส
- ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียนฯ ได้ที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กลุ่มกฎหมายและคดี
- ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ตาบลนครชัยศรี อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
- ทางโทรศัพท์ 0-3433-1123 ต่อ 113, 116 / 0-3433-3215
- เว็บไซต์ของสานักงาน ที่ http://edunkp2.org/newnpt/
2. กระบวนการแก้ไขปัญหา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จะตรวจสอบข้อเท็จจริง
อย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน กรณีมีมูลว่า
กระทาผิดวินัย จะดาเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 กรณีเป็นการกระทาความผิดที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นก็ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มี
อานาจดาเนินการต่อไป
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3. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน
3.1 การพิจารณาข้อร้องเรียนให้กาหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้อง ตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้
ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็น
ความลับทางราชการ (หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น) การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิด
ชื่อ ที่อ ยู่ ของผู้ ร้ อง จะต้องแจ้ งให้ ห น่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องทราบและให้ ค วามคุ้ม ครองแก่ผู้ ร้อง ดังนี้ “ให้
ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่ งการตามสมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ในการสื บสวน
สอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่เป็นธรรม ที่อาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้
ข้อมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา จะต้องคุ้มครองทั้งฝุายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่าน
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้
และกรณีผู้ร้องเรียนระบุในคาร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่เปิดเผย
ชื่อผู้ร้องให้หน่วยงานผู้ถูกร้องทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ
3.2 เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องและผู้เป็นพยานจะไม่ถูกดาเนินการใดๆ ที่กระทบต่อ
หน้าที่การงานหรือการดารงชีวิต หากจาเป็นต้องมีการดาเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที่ทางานเพื่อปูองกัน
มิให้ผู้ร้องและผู้เป็นพยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและพยาน
3.3 ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ทางานหรือ
วิธีการในการปูองกันหรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม
3.4 ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง
4. มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา
4.1 ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยัง ไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ต้องให้
ความเป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น
4.2 ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการ
แสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน
การติดตามประเมินผล
ให้โรงเรียนในสังกัด และหรือกลุ่ม กฎหมายและคดี จัดทาข้อมูลสถิติการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขแล้วรายงาน ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทราบ ทุกไตรมาส
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มกฎหมายและคดี
เป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯ การดาเนินรับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรการปูองกันการรับสินบนและ
รายงานข้อมูลให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทราบ ตามแนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
-----------------------------------------
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แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ......
ข้าพเจ้า.......................................................นามสกุล....................................... .....................
ตาแหน่ง........................................................ สานัก/กลุ่ม/โรงเรียน.................................................................
ขอรายงานการรั บ ของขวั ญ ตามแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท
วันที่ได้รับ

รายละเอียด

ได้รับจาก

มูลค่า
โดยประมาณ

โอกาสในการรับ

รับในนาม
หน่วยงาน รายบุคคล

ลงชื่อ....................................................ผู้รายงาน
ตาแหน่ง...............................................................
วันที่................../......................./...............
..............................................................................................................................................................................
(สาหรับผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการ : เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ตามที่ได้รับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามรายละเอียดข้างต้นนั้น ขอให้ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
 อนุญาตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล
 เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้
 ส่งมอบให้แก่ สพฐ. เพื่อเป็นสมบัติต่อไป
 อื่นๆ .....................................................
ลงชื่อ..................................................ผู้บังคับบัญชา
ตาแหน่ง...............................................................
วันที่................../......................./...............
หมายเหตุ : ให้ส่งแบบรายงานการรั บของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 กลุ่มกฎหมายและคดี ทุกครั้งที่มีการรายงาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

