มาตรการปองกันการรับสินบน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
--------------------------------

หลักการและเหตุผล
ดวยมีประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ออกตาม ความ
ในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
ประกอบกับมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ
พ.ศ. 2544
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ : กรณี มีการใหหรือ
รับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เรื่อง แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ: กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 มาตรการปองกันการเรียก
รับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการปูองกัน
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว1819 ลงวันที่ 3
เมษายน 2561
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง ตระหนักและมีความมุงมั่ นที่จะปฏิบัติงานให
โปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรมปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องการ ใหหรือรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใด ฯลฯ ดังกลาว จึงมีมาตรการปองกันการกระทําดังกลาวของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด เพื่อมิให
ขาราชการและลูกจาง และเจาหนาที่ของรัฐมีพฤติกรรมทุจริตในการปฏิบัติงาน เชน การเรียกรับสินบน การใช
อํานาจหนาที่การเอื้อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น การแสวงหาผลประโยชนรวมกัน กับองคกรธุรกิจเอกชน การ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูอื่นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหวาง ประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม เปนตน โดยใหขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดถือปฏิบัติ ตามนโยบายในเรื่องการใหหรือรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยา ของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ออกตามความ
ในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือ
รับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสิน ที่มีผูบริจาคใหแกสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ :กรณีมีการใหหรือรับของขวัญหรือ
ประโยชนอื่นใด ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนว
ทางการสงเสริมการปฏิบัติ :กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 และมาตรการปองกันการเรียกรับทรัพยสิน
หรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาส ในการเขาเรียนในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการปองกันการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว1819 ลงวันที่ 3 เมษายน
2561
ในเรื่องการรับทรัพยสินของเจาหนาที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 103 เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินได เมื่อการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดนั้นไดมี กฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหง
กฎหมายอนุญาตใหเจาหนาที่ของรัฐรับไดและการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดย
ธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑที่กําหนด ซึ่งการรับทรัพยสินในกรณีนี้อาจจะเรียกวา “สินน้ําใจ” ดังนั้น การรับ สินน้ําใจ เจาหนาที่
ของรัฐจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดดวย หากเจาหนาที่ของรัฐละเลยไมสามารถ

-2แยกแยะในการรับทรัพยสินไดวาการรับทรัพยสินนั้น เปนเรื่องสินน้ําใจหรือสินบนแลว จะทําใหเจาหนาที่ผูนั้น
ปฏิบัติผิดกฎหมายและจะเปนโทษกับเจาหนาที่ของรัฐผูรับทรัพยสินนั้น และหากวา เจาหนาที่ของรัฐสามารถ
แยกแยะหรือจําแนกไดในเรื่องหลักเกณฑของการรับทรัพยสินไดแลว ก็จะเปนการ ที่สามารถปองกันเจาหนาที่
ไมใหมีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแกไขปญหาเจาหนาที่ของรัฐ ในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือ
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตลอดจน
ปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของ
ภาครัฐได
ดังนั้น เพื่อเปนการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดย
ธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหที่ถูกตองตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการป.ป.ช. กําหนด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จึงมีมาตรการปองกันการรับสินบนดังกลาว โดยกําหนด แนวปฏิบัติปฏิบัติ
ในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ และมาตรการ ปองกันการรับสินบน
ไว ดังตอไปนี้
แนวปฏิบัติในการปองกันการรับสินบน :กรณีรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของ เจาหนาที่ของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน(การรับแปะเจี๊ยะ) “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
โดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาส
ตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ประโยชนอื่นใด ” หมายความวา สิ่งที่มูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เจาหนาที่ของรัฐ (ทุกตําแหนง) จะรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดไดตอเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมีขอบังคับ โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายใหรับได การรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใด นอกเหนือจากกฎหมาย กฎหรือ ขอบังคับขางตน จึงตองมาพิจารณาตามหลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ ตาม ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการให
หรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการรับเงินหรือ ทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหแกสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ :กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560
และมาตรการปองกันการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของ
เจาหนาที่ของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน (การรับแปะเจี๊ยะ) ดังนี้
1. ใหเจาหนาที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
แนวทางปฏิบัติ : กรณีการใหหรือรับของขวัญ หรือประโยชนอื่นใด ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 อยางเครงครัด
2. หามเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด
นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายใหรับได การรับทรัพยสินในเรื่องนี้จึงไดแก การรับเงินเดือน การรับเงินคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
คาที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการตางๆ ที่ทางราชการจัดใหทั้งในรูปแบบเปนสวัสดิการปกติ และ
การจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของสวนราชการรวมถึงคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
หรือคาอาหารในระหวางอบรม ประชุมหรือสัมมนา เวนแตการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยา
ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ดังตอไปนี้

-32.1 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติ ไดแก การรับทรัพยสินฯ จากปู ยา ตา ยาย
ลูก หลาน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ป า นา อา หรือจากญาติของคูสมรสในลักษณะของชั้นตางๆ
ในความเปนญาติ
เชนเดียวกันกับที่ไดกลาวถึงขางตน ความเปนญาติจึงมีไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น การรับ ทรัพยสินฯ ในกรณี
นี้จึงไมสามารถนําไปใชในการอางการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนิติบุคคลได
ประกอบกับการรับ
ทรัพยสินจากญาติ เจาหนาที่ของรัฐสามารถรับไดโดยไมจํากัดจํานวนในการรับ ทั้งนี้จะรับ ไดในจํานวนเทาไร จึง
ขึ้นอยูกับความสามารถในการใหของญาติที่เปนผูใหทรัพยสินฯ
2.2 การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติเนื่อง ในโอกาสตางๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติใน สังคม เทานั้น และตองมีมูลคาใน
การรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน 3,000 บาท
2.3 การรับคารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใ ชญาติอาทิ พาไป รับประทานอาหาร
มอบบัตรกํานัลของหางสรรพสินคา ตองรับเนื่องในโอกาสตางๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทสังคม เทานั้น และมูลคาของการรับรองและ ของขวัญนั้นตองมีมูลคาไมเกิน
3,000 บาท
2.4 การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่เปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
3. หลักเกณฑการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดตามขอ 1 ใหใชบังคับแกผูซึ่งพน จากการเปน
เจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึง 2 ปดวย
4. หามเจาหนาที่ของรัฐใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ ผูบังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกันโดยการใหของขวัญตามปกติ ประเพณีนิยมนั้น
เจาหนาที่ของรัฐจะใหของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่มีมูลคาเกิน 3,000 บาท มิได
5. หามเจาหนาที่ของรัฐยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ หรือ
ประโยชนอื่นใดจากผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ เวนแตเปนการรับของขวัญหรือ
ประโยชนอื่นใดที่ใหตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกิน 3,000 บาท
6. ควรใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความยินดีแทนการให
ของขวัญเพื่อเปนการปองกันการฝ าฝนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชนในการเสริมสรางทัศนคติใน การประหยัด
ใหแกเจาหนาที่ของรัฐ
7. ในกรณีที่เปนการรับทรัพยสินที่มีมูลคาเกิน 3,000 บาท ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐมีความจําเปน
อยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ซึ่งในการรับนี้ เจาหนาที่ของรัฐ
ผูรับฯ จะตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งเปน
หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
สถาบัน หรือองคกรที่
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระทําได เพื่อใหผูบังคับบัญชาหรือผูบริหาร
สูงสุด วินิจฉัยวามี
เหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสิน หรือประโยชนนั้นไว ก็
ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหในทันที หากเปนกรณีที่ไมสามารถคืนไดก็ใหสง
มอบทรัพยสินหรือ
ประโยชนฯ ใหกับหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว การแจงใหเปนไปตาม
แบบรายงานการรับ
ของขวัญหรือประโยชนอื่นใด แนบทายมาตรการนี้
8. ใหเจาหนาที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 อยางเครงครัด

-49. หามการเรี่ยไรในหมูขาราชการหรือการใชสวัสดิการใดๆ ของสวนรวมเพื่อการจัดหา ของขวัญ
ใหแกขาราชการชั้นผูใหญ ผูบังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของขาราชการชั้นผูใหญโดยเด็ดขาด
10. ในการรับนักเรียนใหถือปฏิบัติตามมาตรการปองกันการเรียกรับทรัพยสินหรือ ประโยชน
ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการปองกันการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการปองกันการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว1819 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 อยางเครงครัด
11. กรณีมีผูบริจาคทรัพยสิน ใหสถานศึกษาใหถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหสถานศึกษา พ.ศ. 2552 โดยเครงครัด เพื่อปองกันปญหาการเรียก
รับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา “แปะเจี๊ยะ”
กลไกการสงเสริมการปฏิบัติเพื่อปองกันการับสินบน
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง จะเสริมสรางความรูความ เขาใจในเรื่อง
ผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และ การรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวของ ใหสามารถ
แยกแยะประโยชนสวนตัวกับประโยชนสวนรวม หรือความแตกตางระหวางสินน้ําใจ และสินบน และจะแจงเตือน
ในกรณีที่อาจเกิดความสุมเสี่ยงตอการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไป ตามกฎ ระเบียบ อาทิ ชวง
เทศกาลปใหม การดําเนินการรับนักเรียน เปนตน
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง จะสนับสนุนสงเสริม ใหเจาหนาที่ทุกระดับ
เห็นความสําคัญและมีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น รวมทั้งจัดให มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อ
ปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง จะกํากับดูแลให การดําเนินการเบิกจาย
คาใชจายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง เปนไปตามมาตรการประหยัดคาใชจาย
โดยเครงครัด
4. แนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ
ครอบคลุมการปฏิบัติหนาที่ราชการของเจาหนาที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือ
การคัดเลือก
บุคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต โดย
ผูบังคับบัญชาทุกระดับจะสื่อสารทําความเขาใจกับผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อนําไปใชปฏิบัติใน โครงการ กิจกรรมที่
อยูในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวปฏิบัตินี้
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จะสุมตรวจสอบการ ดําเนินการรับนักเรียน
ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีอัตราแขงขันสูง และเรงรัดประชาสัมพันธ สรางความรู ความเขาใจใหผูปกครอง
นักเรียน ประชาชนรวมทั้งขาราชการในสังกัดรับทราบถึงความผิดและบทกําหนดโทษ กรณีการเรียก รับ หรือยอม
จะรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีของเงินบริจาค ทั้งนี้
การกระทําดังกลาวไมอาจถือไดวาเปนเงินบริจาค แตถือวาเปนเรื่องของ “สินบน” ในฐานะผูรับสินบน กับ ผูให
สินบน ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง จะใหความเปนธรรมและ คุมครอง
เจาหนาที่ หรือบุคคลอื่นใดที่แจงเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น การรับหรือ การใหสินบนในทุก

-5รูปแบบ รวมถึงเจาหนาที่ที่ปฏิเสธตอการกระทําโดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการ
แจงเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ ตามที่กําหนดไวในกระบวนการจัดการ ขอรองเรียน
7. การฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหหรือรับของขวั ญของ
เจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนผูกระทําความผิดทางวินัย ผูบังคับบัญชา จะดําเนินการทาง
วินัยเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
8. เจาหนาที่ของรัฐที่ไดมีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ที่เปนการฝาฝนการรับ ทรัพยสินฯ
ตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในมาตรา 103 จะตองไดรับโทษ
ตามกฎหมาย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 122 ไดแกโทษจําคุกไมเกินสามป ปรับ ไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
9. เจาหนาที่ของรัฐรับทรัพยสินจากผูใหทรัพยสินที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ของเจาหนาที่ของ
รัฐ หรือจากการใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ และไดเรียก รับ ทรัพยสิน
จากการปฏิบัติหนาที่นั้นๆ การรับทรัพยสินในกรณีนี้จึงเปนการเรียกรับสินบนของ เจาหนาที่รัฐ และเจาหนาที่ของ
รัฐผูนั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ตองระวาง โทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
10. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง จะสอบทานแนวปฏิบัติและ มาตรการ
ดําเนินการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
กระบวนการจัดการขอรองเรียน
1. ชองทางการรองเรียน/การรับแจงเบาะแส
1.1 รองเรียนดวยตนเอง โดยสามรถแจงขอรองเรียนฯ ไดที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง กลุมบริหารงานบุคคล (กลุมงานวินัยและนิติการ)
1.2 รองเรียนทางไปรษณีย โดยสงมาที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง
เลขที่ 2/10 หมูที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตําบลบางริ้น อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
1.3 กลองรับฟงความคิดเห็นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
1.4 ทางโทรศัพท หมายเลข 0 7780 0008
1.5 รองเรียนทาง
Facebook สพป.ระนอง
2. กระบวนการแกไขปญหา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง จะตรวจสอบ
ขอเท็จจริงอยางละเอียดรอบคอบ และแจงมาตรการในการแกไขปญหาดังกลาวใหผูรองทราบภายใน 30 วัน กรณี
มีมูลวา กระทําผิดวินัยจะดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 กรณีเปนการกระทําความผิดที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่นก็ใหสงเรื่องใหหนวยงานที่มี อํานาจ
ดําเนินการตอไป
3. มาตรการคุมครองผูรองและผูเปนพยาน
3.1 การพิจารณาขอรองเรียนใหกําหนดชั้นความลับและคุมครองผูเกี่ยวของ ตามระเบียบวา
ดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการสงเรื่องใหหนวยงานพิจารณานั้น ผูใหขอมูลและผูรอง

-6อาจจะไดรับความเดือดรอน เชน ขอรองเรียนกลาวโทษขาราชการในเบื้องตนใหถือวาเปน ความลับทางราชการ
(หากเปนบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคล
แนนอนเทานั้น) การแจงเบาะแสผูมีอิทธิพลตองปกปดชื่อและที่อยูผูรอง หากไมปกป ดชื่อ ที่อยูของผูรอง จะตอง
แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและใหความคุมครองแกผูรอง ดังนี้ “ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจสั่งการตาม
สมควรเพื่อคุมครองผูรอง พยาน และบุคคลที่ใหขอมูล ในการสืบสวน สอบสวน อยาใหตองรับภัยหรือความไมเปน
ธรรม ที่อาจเกิดมาจากการรองเรียน การเปนพยานหรือการให ขอมูลนั้น ” กรณีมีการระบุชื่อผูถูกกลาวหา จะตอง
คุมครองทั้งฝายผูรองและผูถูกรองเนื่องจากเรื่องยังไมไดผาน กระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริงและอาจเปนการ
กลั่นแกลงกลาวหาใหไดรับความเดือดรอนและเสียหายได และกรณีผูรองเรียนระบุในคํารองขอใหปกปดหรือไม
ประสงคใหเปดเผยชื่อผูรองเรียน หนวยงานตองไมเปดเผย ชื่อผูรองใหหนวยงานผูถูกรองทราบ เนื่องจากผูรอง
อาจจะไดรับความเดือดรอนตามเหตุแหงการรองเรียนนั้นๆ
3.2 เมื่อมีการรองเรียน ผูรองและผูเปนพยานจะไมถูกดําเนินการใดๆ ที่กระทบตอ หนาที่การ
งานหรือการดํารงชีวิต หากจําเปนตองมีการดําเนินการใดๆ เชน การแยกสถานที่ทํางานเพื่อปองกัน มิใหผูรองและ
ผูเปนพยานและผูถูกกลาวหาพบปะกัน เปนตน ตองไดรับความยินยอมจากผูรองและพยาน
3.3 ขอรองขอของผูเสียหาย ผูรอง หรือพยาน เชน การขอยายสถานที่ทํางานหรือ วิธีการใน
การปูองกันหรือแกไขปญหา ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบตามความ เหมาะสม
3.4 ใหความคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง
4. มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา
4.1 ในระหวางการพิจารณาขอรองเรียนยังไมถือวาผูถูกกลาวหามีความเปน ใหความเปนธรรม
และใหไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับบุคลากรอื่น
4.2 ใหโอกาสผูถูกกลาวหาในการชี้แจงขอกลาวหาอยางเต็มที่ รวมทั้งสิทธิใน
การแสดง
เอกสาร/พยานหลักฐาน
การติดตามประเมินผล
ใหโรงเรียนในสังกัด และหรือกลุมบริหารงานบุคคล (กลุมงานวินัยและนิติการ) จัด ทํา ขอมูลสถิติ
การการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด พรอมทั้งปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขแลวรายงาน
ให
ผูอํานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ทราบ ทุกไตรมาส
หนวยงานและผูรับผิดชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายใหกลุมบริหารงานบุคคล (กลุมงาน
วินัยและนิติการ) เปนผูรับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯ การดําเนินรับเรื่องรองเรียน ตามมาตรการปองกันการ
รับสินบนและรายงานขอมูลใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง ทราบตามคําสั่ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง ที่ 226/2561 เรื่อง มอบหมายหนาที่ใหขาราชการและลูกจาง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ สั่ง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ประกอบกับคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง ที่ 108/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน ( Integrity & Transparency Assessment Online: ITA
Online) ประจําปงบประมาณ 2561 สั่ง ณ วันที่ 18 เมษายน 2561
-----------------------------------------

แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...............
ขาพเจา.......................................................นามสกุล.......................................................
ตําแหนง......................................................สํานัก/กลุม/ศูนย/โรงเรียน...........................................................
ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจาหนาที่
ของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่มีมูลคาเกินกวาสามพันบาท
วันที่ไดรับ

รายละเอียด

ไดรับจาก

มูลคา
โดยประมาณ

โอกาส
ในการรับ

รับในนาม
หนวยงาน
รายบุคคล

ลงชื่อ....................................................ผูรายงาน
ตําแหนง...............................................................
วันที่................../......................./...............
..............................................................................................................................................................................
(สําหรับผูบังคับบัญชาหัวหนาสวนราชการ: เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ตามที่ไดรับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดตามรายละเอียดขางตนนั้น ขอให ดําเนินการ
ดังตอไปนี้
 อนุญาตใหยึดถือเปนประโยชนสวนบุคคล
 เห็นควรใหสงคืนผูให
 สงมอบใหแก สพฐ. เพื่อเปนสมบัติตอไป
 อื่นๆ .....................................................
ลงชื่อ..................................................ผูบังคับบัญชา
หมายเหตุ :ใหสงแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง กลุมบริหารงานบุคคล (กลุมงานวินัยและนิติการ) ทุกครั้งที่มีการรายงาน

