


มาตรการป้องกันการรับสินบน  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

----------------------------- 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยมีประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ออกตาม
ความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 ประกอบกับมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้ าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. 2544 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ :กรณี
มีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560  ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ :   กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 
มาตรการปูองกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการปูองกันการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว1819 ลงวันที่  3 เมษายน 2561 และประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เรื่อง มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จึงมีความตระหนักและมีความมุ่งมั่น
ที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรมปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่อง
การให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ฯลฯ ดังกล่าว จึงมีมาตรการปูองกันการกระท าดังกล่าวของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด เพ่ือมิให้ข้าราชการและลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน เช่น  การเรียกรับสินบน การใช้อ านาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
กับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องการให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ตามประกาศคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์ อ่ืนใด              
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ออกตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย   
การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ :กรณีมีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ลงวันที่ 16 มิถุนายน 
2560 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ :กรณี
เรี่ยไร ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 และมาตรการปูองกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือ
โอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการปูองกันการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว1819 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 



๒ 

 

ในเรื่องการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 103 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นได้มี กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซ่ึงการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ าใจ” ดังนั้น การรับสินน้ าใจ เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการป.ป.ช. ก าหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย           
ไม่สามารถแยกแยะในการรับทรัพย์สินได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ าใจหรือสินบนแล้ว จะท า ให้
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและจะเป็นโทษกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้น และหากว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐสามารถแยกแยะหรือจ าแนกได้ในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะเป็นการที่สามารถ
ปูองกันเจ้าหน้าที่ไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปูองกัน     
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้  

ดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการป.ป.ช. ก าหนด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จึงมีมาตรการปูองกันการรับสินบนดังกล่าว โดยก าหนดแนวปฏิบัติ
ปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมาตรการปูองกันการ
รับสินบนไว้ ดังต่อไปนี้ 
แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
 “ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง    
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกต าแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย 
กฎ หรือมีข้อบังคับโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจาก
กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ :กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 และ
มาตรการปูองกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการปูองกันการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ดังนี้ 



๓ 

 

 1. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่รับหรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
กฎหมายให้รับได ้การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติ
และการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการรวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด     
โดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  ดังต่อไปนี้ 

1.1 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดจากญาติ ได้แก่การรับทรัพย์สินฯ        
จากปูุ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ลื่อ พ่ี ลุง ปูา น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆ       
ในความเป็นญาติเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับ
ทรัพย์สินฯ ในกรณีนี้ จึงไม่สามารถน าไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิติบุคคลได้ 
ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ ทั้งนี้จะรับ
ได้ในจ านวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 

1.2 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใดจากบุคคลอื่นซึ ่งมิใช่ญาติ เนื ่องใน
โอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม 
เท่านั้น และต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 

1.3 การรับค่ารับรองและของขวัญจากบ ุคคล อื ่นซึ ่งม ิใช ่ญาต ิ อาทิ พาไป
รับประทานอาหาร มอบบัตรก านัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและ
ของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท  

1.4 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป  
2. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามข้อ 1 ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้น         

จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย 
3. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ

ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่มีมูลค่าเกิน 3 ,000 บาท มิได้        
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544     

4. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544   

 5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญเพ่ือเป็นการปูองกันการฝุาฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติใน            
การประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 6. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินสามพันบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุ คคล ซึ่งในการรับนี้



๔ 

 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร
สูงสุด วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่ง
มอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว การแจ้งให้เป็นไปตาม
แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แนบท้ายมาตรการนี้ 

  7. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหา
ของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ :กรณีเรี่ยไร   
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 

 8. กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สิน ให้สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ. 2552 โดยเคร่งครัด เพ่ือปูองกันปัญหาการ
เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา “แปฺะเจี๊ยะ”ตามมาตรการ
ปูองกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการปูองกันการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
กลไกการส่งเสริมมาตรการป้องกันการับสินบน 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จะเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และ       
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ    
ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจ 
และสินบน โดยด าเนินการกิจกรรมปลูกฝังและสร้างจิตส านักและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 
จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การกร าท าที่ถือเป็นเรื่องประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น    

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 จะสนับสนุนส่งเสริม         
ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้           
มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อปูองกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 จะก ากับดูแลให้            
การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นไปตาม
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เรื่อง มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายส าหรับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 โดยเคร่งครัด  

4. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่    
ของรัฐครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือ     
การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะสื่อสารท าความเข้าใจกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติใน



๕ 

 

โครงการ กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับแนวปฏิบัตินี้ 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จะสุ่มตรวจสอบการ
ด าเนินการรับนักเรียนในสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูง และเร่งรัดประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้
ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนรวมทั้งข้าราชการในสังกัดรับทราบถึงความผิดและบทก าหนดโทษ 
กรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกรณีของเงินบริจาค ทั้งนี้ การกระท าดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงินบริจาค แต่ถือว่าเป็นเรื่องของ “สินบน” 
ในฐานะผู้รับสินบน กับ ผู้ให้สินบน ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช. 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 จะให้ความเป็นธรรมและ
คุ้มครองเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์ รัปชั่น การรับหรือ       
การให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิเสธต่อการกระท าโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้
ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก าหนดไว้ในกระบวนการจัดการ         
ข้อร้องเรียน 

7. การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชา          
จะด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

8. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับ
ทรัพย์สินฯ ตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในมาตรา 
103 จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 122 ได้แก่โทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับ  
ไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

9. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ ให้ทรัพย์สินที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่           
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือจากการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่    
และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของ
เจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท 

10. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จะสอบทานแนวปฏิบัติและ
มาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
1. ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส 

o ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามรถแจ้งข้อร้องเรียนฯ ได้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานวินัยและนิติการ) 

o ร้องเรียนทางไปรษณีย์  โดยส่งมาที่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เลขที่ 8/1 ต าบลชัยนารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 
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o กล่องรับฟังความคิดเห็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 

o ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3677 1476 (สายกลาง) 08 1866 0796 
(ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ) 08 0661 7117 (กลุ่มบริหารงาน
บุคคล)  

o เว็บไซด์ของส านักงาน ที่ www.lopburi2.go.th 
o ช่องทางอ่ืนๆ อาทิ - ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย สายด่วน 1567 

หรือศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี โทร 03677 0134  
-  ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

(ศนูยบ์รกิารขอ้มลูภาครฐัเพือ่ประชาชน GCC) สายดว่น 1111 
-  ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดลพบุรี โทร 03677 0263-5 
-  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจ ากระทรวงศึกษาธิการ 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 หรือสายด่วนการศึกษา 1579 
2. กระบวนการแก้ไขปัญหา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่าง

ละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน 30 วัน  กรณีมีมูลว่า
กระท าผิดวินัยจะด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 กรณีเป็นการกระท าความผิดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนก็ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มี
อ านาจด าเนินการต่อไป 

3. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน 
       3.1 การพิจารณาข้อร้องเรียนให้ก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ เกี่ยวข้อง     
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น 
ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็น
ความลับทางราชการ (หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง 
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น) การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิด
ชื่อ ที่อยู่ของผู้ ร้อง จะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ ร้อง ดังนี้               
“ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการตามสมควรเพ่ือคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ในการสืบสวน 
สอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่เป็นธรรม ที่อาจเกิดมาจากการ้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้
ข้อมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา จะต้องคุ้มครองทั้งฝุายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่าน
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้ 
และกรณีผู้ร้องเรียนระบุในค าร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่เปิดเผย
ชื่อผู้ร้องให้หน่วยงานผู้ถูกร้องทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ  

http://www.lopburi2.go.th/
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 3.2 เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องและผู้เป็นพยานจะไม่ถูกด าเนินการใดๆ ที่กระทบต่อ
หน้าที่การงานหรือการด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที่ท างานเพ่ือปูองกัน
มิให้ผู้ร้องและผู้เป็นพยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและพยาน 

  3.3 ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ท างานหรือ
วิธีการในการปูองกันหรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามความ
เหมาะสม 

  3.4 ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
 4. มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 
  4.1 ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความเป็น ให้

ความเป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น 
  4.2 ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิใน      

การแสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน 
 

การติดตามประเมินผล 
ให้โรงเรียนในสังกัด และหรือกลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานวินัยและนิติการ ) จัดท า

ข้อมูลสถิติการการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขแล้วรายงานให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ทราบ ทุกไตรมาส 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มบริหารงาน
บุคคล (กลุ่มงานวินัยและนิติการ) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรับเรื่องร้องเรียนตามาตรการปูองกันการรับ
สินบนและรายงานข้อมูลให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2            
ทราบตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ที่ 246/2560 เรื่อง มอบหมาย
หน้าที่ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ราชการ สั่ง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560  
 

----------------------------------------- 
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แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...... 
 
 ข้าพเจ้า.......................................................นามสกุล....................................................... ............... 
ต าแหน่ง......................................................ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์/โรงเรียน............................ ................................
ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา            
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท 
 
วันที่ได้รับ รายละเอียด ได้รับจาก มูลค่า

โดยประมาณ 
โอกาส      

ในการรับ 
รับในนาม 

หน่วยงาน รายบุคคล 
       
       
       
       
       
 

ลงชื่อ....................................................ผู้รายงาน 
ต าแหน่ง............................................................... 

                                                                          วันที่................../......................./............... 
.............................................................................................................................................................................. 
(ส าหรับผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการ :เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
             ตามที่ได้รับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามรายละเอียดข้างต้นนั้น ขอให้
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  อนุญาตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล 
  เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้ 
                           ส่งมอบให้แก่ สพฐ.  เพ่ือเป็นสมบัติต่อไป 
  อ่ืนๆ .....................................................  
 
 

 ลงชื่อ..................................................ผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
หมายเหตุ :ใหส้่งแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (กลุ่มงานวนิัยและนติิการ) ทุกครั้งท่ีมีการรายงาน 


