
มาตรการปองกันการรับสินบน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

-------------------------------- 
หลักการและเหตุผล  
  ดวยมีประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง  
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 ออกตาม ความ
ในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 
ประกอบกับมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ  พ.ศ. 2544 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ :  กรณี มีการใหหรือ
รับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เรื่อง แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ: กรณีเรี่ยไร ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 มาตรการปองกันการเรียก
รับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการปูองกัน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ศธ 04009/ว1819 ลงวันท่ี 3 
เมษายน 2561  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ระนอง ตระหนักและมีความมุงม่ั นท่ีจะปฏิบัติงานให
โปรงใส ยึดม่ันในคุณธรรมปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องการ  ใหหรือรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใด ฯลฯ ดังกลาว จึงมีมาตรการปองกันการกระทําดังกลาวของเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัด เพ่ือมิให
ขาราชการและลูกจาง และเจาหนาท่ีของรัฐมีพฤติกรรมทุจริตในการปฏิบัติงาน เชน  การเรียกรับสินบน การใช
อํานาจหนาท่ีการเอ้ือประโยชนตอตนเองหรือผูอ่ืน การแสวงหาผลประโยชนรวมกัน  กับองคกรธุรกิจเอกชน การ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากผูอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหวาง  ประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม เปนตน โดยใหขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัดถือปฏิบัติ  ตามนโยบายในเรื่องการใหหรือรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ  ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยา  ของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 ออกตามความ
ในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือ  รับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสิน ท่ีมีผูบริจาคใหแกสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง  แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ :กรณีมีการใหหรือรับของขวัญหรือ
ประโยชนอ่ืนใด ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง แนว
ทางการสงเสริมการปฏิบัติ :กรณีเรี่ยไร  ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 และมาตรการปองกันการเรียกรับทรัพยสิน
หรือประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาส  ในการเขาเรียนในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการปองกันการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ศธ 04009/ว1819 ลงวันท่ี 3 เมษายน 
2561 
  ในเรื่องการรับทรัพยสินของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย  การ   
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 103 เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินได  เม่ือการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดนั้นไดมี กฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม  บทบัญญัติแหง
กฎหมายอนุญาตใหเจาหนาท่ีของรัฐรับไดและการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดย  ธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงการรับทรัพยสินในกรณีนี้อาจจะเรียกวา “สินน้ําใจ” ดังนั้น การรับ  สินน้ําใจ เจาหนาท่ี
ของรัฐจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดดวย หากเจาหนาท่ีของรัฐละเลยไมสามารถ 
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แยกแยะในการรับทรัพยสินไดวาการรับทรัพยสินนั้น เปนเรื่องสินน้ําใจหรือสินบนแลว  จะทําใหเจาหนาท่ีผูนั้น
ปฏิบัติผิดกฎหมายและจะเปนโทษกับเจาหนาท่ีของรัฐผูรับทรัพยสินนั้น และหากวา  เจาหนาท่ีของรัฐสามารถ
แยกแยะหรือจําแนกไดในเรื่องหลักเกณฑของการรับทรัพยสินไดแลว ก็จะเปนการ  ท่ีสามารถปองกันเจาหนาท่ี
ไมใหมีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแกไขปญหาเจาหนาท่ีของรัฐ ในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือ
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตลอดจน  ปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีของ
ภาครัฐได 
  ดังนั้น เพ่ือเปนการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด  โดย
ธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือใหท่ีถูกตองตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการป.ป.ช. กําหนด สํานักงาน        
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จึงมีมาตรการปองกันการรับสินบนดังกลาว โดยกําหนด  แนวปฏิบัติปฏิบัติ
ในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ และมาตรการ  ปองกันการรับสินบน
ไว ดังตอไปนี้ 
  แนวปฏิบัติในการปองกันการรับสินบน :กรณีรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา
ของ เจาหนาท่ีของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน(การรับแปะเจี๊ยะ)  “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 
โดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสิน  หรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาส
ตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
  “ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวา สิ่งท่ีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง  การรับ
บริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  เจาหนาท่ีของรัฐ (ทุกตําแหนง) จะรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดไดตอเม่ือมีกฎหมาย กฎ หรือมีขอบังคับ  โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายใหรับได การรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใด นอกเหนือจากกฎหมาย กฎหรือ  ขอบังคับขางตน จึงตองมาพิจารณาตามหลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ ตาม  ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ  ประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการให  หรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการรับเงินหรือ ทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหแกสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ :กรณีเรี่ยไร ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 
และมาตรการปองกันการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของ
เจาหนาท่ีของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน (การรับแปะเจี๊ยะ) ดังนี้ 
  1. ใหเจาหนาท่ีในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติ : กรณีการใหหรือรับของขวัญ หรือประโยชนอ่ืนใด ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 อยางเครงครัด 
  2. หามเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัดรับหรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด  
นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม  
กฎหมายใหรับได การรับทรัพยสินในเรื่องนี้จึงไดแก การรับเงินเดือน การรับเงินคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ  
คาท่ีพักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการตางๆ ท่ีทางราชการจัดใหท้ังในรูปแบบเปนสวัสดิการปกติ  และ
การจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของสวนราชการรวมถึงคาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร
หรือคาอาหารในระหวางอบรม ประชุมหรือสัมมนา เวนแตการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด  โดยธรรมจรรยา
ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ  ทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 ดังตอไปนี้ 



- 3 - 
     2.1 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติ ไดแก การรับทรัพยสินฯ  จากปู ยา ตา ยาย 
ลูก หลาน เหลน ลื่อ พ่ี ลุง ป า นา อา หรือจากญาติของคูสมรสในลักษณะของชั้นตางๆ  ในความเปนญาติ
เชนเดียวกันกับท่ีไดกลาวถึงขางตน ความเปนญาติจึงมีไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น การรับ  ทรัพยสินฯ ในกรณี
นี้จึงไมสามารถนําไปใชในการอางการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากนิติบุคคลได  ประกอบกับการรับ
ทรัพยสินจากญาติ เจาหนาท่ีของรัฐสามารถรับไดโดยไมจํากัดจํานวนในการรับ ท้ังนี้จะรับ  ไดในจํานวนเทาไร จึง
ข้ึนอยูกับความสามารถในการใหของญาติท่ีเปนผูใหทรัพยสินฯ 
     2.2 การรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติเนื่อง  ในโอกาสตางๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติใน  สังคม เทานั้น และตองมีมูลคาใน
การรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน 3,000 บาท 
     2.3 การรับคารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใ ชญาติอาทิ พาไป  รับประทานอาหาร 
มอบบัตรกํานัลของหางสรรพสินคา ตองรับเนื่องในโอกาสตางๆ โดยปกติตาม  ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทสังคม เทานั้น และมูลคาของการรับรองและ  ของขวัญนั้นตองมีมูลคาไมเกิน 
3,000 บาท 
     2.4 การรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป      
  3. หลักเกณฑการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดตามขอ 1 ใหใชบังคับแกผูซ่ึงพน  จากการเปน
เจาหนาท่ีของรัฐมาแลวไมถึง 2 ปดวย   
  4. หามเจาหนาท่ีของรัฐใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ  ผูบังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการใหของขวัญแกกันโดยการใหของขวัญตามปกติ  ประเพณีนิยมนั้น 
เจาหนาท่ีของรัฐจะใหของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีมีมูลคาเกิน 3,000 บาท มิได 
  5. หามเจาหนาท่ีของรัฐยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ  หรือ
ประโยชนอ่ืนใดจากผูท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ เวนแตเปนการรับของขวัญหรือ  
ประโยชนอ่ืนใดท่ีใหตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกิน 3,000 บาท 
  6. ควรใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความยินดีแทนการให  
ของขวัญเพ่ือเปนการปองกันการฝ าฝนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชนในการเสริมสรางทัศนคติใน  การประหยัด
ใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ  
  7. ในกรณีท่ีเปนการรับทรัพยสินท่ีมีมูลคาเกิน 3,000 บาท ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ซ่ึงในการรับนี้  เจาหนาท่ีของรัฐ
ผูรับฯ จะตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอ  ผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปน
หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน  สถาบัน หรือองคกรท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดในทันทีท่ีสามารถกระทําได เพ่ือใหผูบังคับบัญชาหรือผูบริหาร  สูงสุด วินิจฉัยวามี
เหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรับทรัพยสิน  หรือประโยชนนั้นไว ก็
ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหในทันที หากเปนกรณีท่ีไมสามารถคืนไดก็ใหสง  มอบทรัพยสินหรือ
ประโยชนฯ ใหกับหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว การแจงใหเปนไปตาม  แบบรายงานการรับ
ของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด แนบทายมาตรการนี้ 
  8. ใหเจาหนาท่ีในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เรื่อง 
แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 อยางเครงครัด 
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  9. หามการเรี่ยไรในหมูขาราชการหรือการใชสวัสดิการใดๆ ของสวนรวมเพ่ือการจัดหา  ของขวัญ
ใหแกขาราชการชั้นผูใหญ ผูบังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของขาราชการชั้นผูใหญโดยเด็ดขาด 
  10. ในการรับนักเรียนใหถือปฏิบัติตามมาตรการปองกันการเรียกรับทรัพยสินหรือ  ประโยชน
ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการปองกันการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตาม
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการปองกันการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ศธ 04009/ว1819 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2561 อยางเครงครัด 
  11. กรณีมีผูบริจาคทรัพยสิน ใหสถานศึกษาใหถือปฏิบัติตามระเบียบ  กระทรวงศึกษาธิการ                
วาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหสถานศึกษา พ.ศ. 2552 โดยเครงครัด เพ่ือปองกันปญหาการเรียก
รับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา “แปะเจี๊ยะ” 
  กลไกการสงเสริมการปฏิบัติเพ่ือปองกันการับสินบน  
  1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ระนอง จะเสริมสรางความรูความ  เขาใจในเรื่อง
ผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และ  การรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ  ท่ีเก่ียวของ ใหสามารถ
แยกแยะประโยชนสวนตัวกับประโยชนสวนรวม หรือความแตกตางระหวางสินน้ําใจ  และสินบน และจะแจงเตือน
ในกรณีท่ีอาจเกิดความสุมเสี่ยงตอการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนไป  ตามกฎ ระเบียบ อาทิ ชวง
เทศกาลปใหม การดําเนินการรับนักเรียน เปนตน  
  2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ระนอง จะสนับสนุนสงเสริม  ใหเจาหนาท่ีทุกระดับ
เห็นความสําคัญและมีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น รวมท้ังจัดให  มีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือ
ปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 
  3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ระนอง จะกํากับดูแลให  การดําเนินการเบิกจาย
คาใชจายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ระนอง  เปนไปตามมาตรการประหยัดคาใชจาย                           
โดยเครงครัด 
  4. แนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ
ครอบคลุมการปฏิบัติหนาท่ีราชการของเจาหนาท่ีทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือ  การคัดเลือก
บุคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต โดย
ผูบังคับบัญชาทุกระดับจะสื่อสารทําความเขาใจกับผูอยูใตบังคับบัญชา เพ่ือนําไปใชปฏิบัติใน  โครงการ กิจกรรมท่ี
อยูในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวปฏิบัตินี้ 
  5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จะสุมตรวจสอบการ  ดําเนินการรับนักเรียน
ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนท่ีมีอัตราแขงขันสูง และเรงรัดประชาสัมพันธ สรางความรู  ความเขาใจใหผูปกครอง
นักเรียน ประชาชนรวมท้ังขาราชการในสังกัดรับทราบถึงความผิดและบทกําหนดโทษ  กรณีการเรียก รับ หรือยอม
จะรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเขาเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีของเงินบริจาค ท้ังนี้ 
การกระทําดังกลาวไมอาจถือไดวาเปนเงินบริจาค แตถือวาเปนเรื่องของ “สินบน” ในฐานะผูรับสินบน กับ ผูให
สินบน ซ่ึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช 
  6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ระนอง  จะใหความเปนธรรมและ  คุมครอง
เจาหนาท่ี หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีแจงเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น การรับหรือ การใหสินบนในทุก 
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รูปแบบ รวมถึงเจาหนาท่ีท่ีปฏิเสธตอการกระทําโดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการ
แจงเบาะแสหรือพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ ตามท่ีกําหนดไวในกระบวนการจัดการ ขอรองเรียน  
  7. การฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหหรือรับของขวั ญของ
เจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเปนผูกระทําความผิดทางวินัย ผูบังคับบัญชา  จะดําเนินการทาง
วินัยเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น  
  8. เจาหนาท่ีของรัฐท่ีไดมีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ท่ีเปนการฝาฝนการรับ ทรัพยสินฯ 
ตามท่ีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในมาตรา  103 จะตองไดรับโทษ
ตามกฎหมาย ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 122 ไดแกโทษจําคุกไมเกินสามป ปรับ  ไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจํา                       
ท้ังปรับ 
  9. เจาหนาท่ีของรัฐรับทรัพยสินจากผูใหทรัพยสินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  ของเจาหนาท่ีของ
รัฐ หรือจากการใชอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบัติหนาท่ี  และไดเรียก รับ ทรัพยสิน
จากการปฏิบัติหนาท่ีนั้นๆ การรับทรัพยสินในกรณีนี้จึงเปนการเรียกรับสินบนของ เจาหนาท่ีรัฐ และเจาหนาท่ีของ
รัฐผูนั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ตองระวาง โทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท 
  10. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ระนอง จะสอบทานแนวปฏิบัติและ  มาตรการ
ดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมท่ี  
เปลี่ยนแปลงไป 
กระบวนการจัดการขอรองเรียน  
  1. ชองทางการรองเรียน/การรับแจงเบาะแส 
     1.1 รองเรียนดวยตนเอง โดยสามรถแจงขอรองเรียนฯ ไดท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง กลุมบริหารงานบุคคล (กลุมงานวินัยและนิติการ)  
     1.2 รองเรียนทางไปรษณีย โดยสงมาท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ระนอง   
เลขท่ี 2/10  หมูท่ี 3 ถนนเพชรเกษม ตําบลบางริ้น อําเภอเมือง จังหวัดระนอง  85000  
     1.3 กลองรับฟงความคิดเห็นของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  
     1.4 ทางโทรศัพท หมายเลข 0 7780 0008 
     1.5 รองเรียนทาง Facebook สพป.ระนอง 
  2. กระบวนการแกไขปญหา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ระนอง จะตรวจสอบ
ขอเท็จจริงอยางละเอียดรอบคอบ และแจงมาตรการในการแกไขปญหาดังกลาวใหผูรองทราบภายใน 30 วัน กรณี
มีมูลวา กระทําผิดวินัยจะดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 กรณีเปนการกระทําความผิดท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานอ่ืนก็ใหสงเรื่องใหหนวยงานท่ีมี  อํานาจ
ดําเนินการตอไป 
  3. มาตรการคุมครองผูรองและผูเปนพยาน  
     3.1 การพิจารณาขอรองเรียนใหกําหนดชั้นความลับและคุมครองผูเก่ียวของ  ตามระเบียบวา
ดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการสงเรื่องใหหนวยงานพิจารณานั้น ผูใหขอมูลและผูรอง 
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อาจจะไดรับความเดือดรอน เชน ขอรองเรียนกลาวโทษขาราชการในเบื้องตนใหถือวาเปน  ความลับทางราชการ  
(หากเปนบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง  ตลอดจนชี้พยานบุคคล
แนนอนเทานั้น) การแจงเบาะแสผูมีอิทธิพลตองปกปดชื่อและท่ีอยูผูรอง หากไมปกป ดชื่อ ท่ีอยูของผูรอง จะตอง
แจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบและใหความคุมครองแกผูรอง ดังนี้  “ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจสั่งการตาม
สมควรเพ่ือคุมครองผูรอง พยาน และบุคคลท่ีใหขอมูล ในการสืบสวน สอบสวน อยาใหตองรับภัยหรือความไมเปน
ธรรม ท่ีอาจเกิดมาจากการรองเรียน การเปนพยานหรือการให  ขอมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อผูถูกกลาวหา จะตอง
คุมครองท้ังฝายผูรองและผูถูกรองเนื่องจากเรื่องยังไมไดผาน  กระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริงและอาจเปนการ
กลั่นแกลงกลาวหาใหไดรับความเดือดรอนและเสียหายได  และกรณีผูรองเรียนระบุในคํารองขอใหปกปดหรือไม
ประสงคใหเปดเผยชื่อผูรองเรียน หนวยงานตองไมเปดเผย  ชื่อผูรองใหหนวยงานผูถูกรองทราบ เนื่องจากผูรอง
อาจจะไดรับความเดือดรอนตามเหตุแหงการรองเรียนนั้นๆ 
     3.2 เม่ือมีการรองเรียน ผูรองและผูเปนพยานจะไมถูกดําเนินการใดๆ ท่ีกระทบตอ  หนาท่ีการ
งานหรือการดํารงชีวิต หากจําเปนตองมีการดําเนินการใดๆ เชน การแยกสถานท่ีทํางานเพ่ือปองกัน  มิใหผูรองและ
ผูเปนพยานและผูถูกกลาวหาพบปะกัน เปนตน ตองไดรับความยินยอมจากผูรองและพยาน 
     3.3 ขอรองขอของผูเสียหาย ผูรอง หรือพยาน เชน การขอยายสถานท่ีทํางานหรือ  วิธีการใน
การปูองกันหรือแกไขปญหา ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามความ เหมาะสม 
     3.4 ใหความคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง 
  4. มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา  
                      4.1 ในระหวางการพิจารณาขอรองเรียนยังไมถือวาผูถูกกลาวหามีความเปน ใหความเปนธรรม
และใหไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับบุคลากรอ่ืน 
     4.2 ใหโอกาสผูถูกกลาวหาในการชี้แจงขอกลาวหาอยางเต็มท่ี รวมท้ังสิทธิใน  การแสดง
เอกสาร/พยานหลักฐาน 
 
การติดตามประเมินผล  
  ใหโรงเรียนในสังกัด และหรือกลุมบริหารงานบุคคล (กลุมงานวินัยและนิติการ) จัด ทํา ขอมูลสถิติ
การการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด พรอมท้ังปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขแลวรายงาน  ให                     
ผูอํานวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ทราบ ทุกไตรมาส  
หนวยงานและผูรับผิดชอบ  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  มอบหมายใหกลุมบริหารงานบุคคล (กลุมงาน
วินัยและนิติการ) เปนผูรับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯ การดําเนินรับเรื่องรองเรียน  ตามมาตรการปองกันการ
รับสินบนและรายงานขอมูลใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ระนอง  ทราบตามคําสั่ง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ระนอง ท่ี 226/2561 เรื่อง มอบหมายหนาท่ีใหขาราชการและลูกจาง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ สั่ง ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 ประกอบกับคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระนอง  ท่ี 108/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน ( Integrity & Transparency Assessment Online: ITA 
Online) ประจําปงบประมาณ 2561 สั่ง ณ วันท่ี 18 เมษายน 2561 
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  เห็นควรใหสงคืนผูให  
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