
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
เรื่อง  มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการรับหรือให้สินบน 

เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

........................................................ 

        รัฐบาลก าหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญ และถือเป็น
วาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
                  โรงเรียนบ้านหาดสองแคว ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม จึงได้ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
ดังนี้ 

        ๑. บุคลากรของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว ต้องปฏิบัติงาน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้
สินบน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
         ๒. บุคลากรของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว  จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน เพ่ือประโยชน์ส่วน
ตน หรือประโยชน์ของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว  หรือประโยชน์ของสถานศึกษา หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน 
ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 
        ๓. บุคลากรของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว จะต้องไม่เสนอว่า จะท าให้ สัญญาว่าจะท าให้หรือรับสินบน 
จากผู้มารับบริการ หรือบุคคลอื่นใด  โดยมีจุดประสงค์ เพ่ือจูงใจให้กระท าการไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิ
ชอบ ด้วยหน้าที่และกฎหมาย 
       ๔. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา หรือ           
ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว ทันท ี
       ๕. โรงเรียนบ้านหาดสองแคว  ค านึงถึงความเป็นธรรม และปกป้องเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิเสธการรับหรือให้
สินบน โดยจะไม่ด าเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
       ๖. การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบน ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การด าเนินการ        
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

      ๗. การด าเนินการใด ๆ ตามมาตรการฉบับนี้ ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติอื่นใด ทีโ่รงเรียนบ้านหาดสองแคว  เห็นสมควรก าหนดในภายหลัง 

             จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติ 

ประกาศ   ณ   วันที่    20 ธันวาคม 2564         

 

          สบิเอก 
 
                          ( (บางจบับญุแล   
                                   ผูอ้  านวยการโรงเรยีนบา้นหาดสองแคว 

 



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการรับหรือใหส้ินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
…………………………………………………. 

 
     โรงเรียนบ้านหาดสองแคว  ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ  ได้น าแนวนโยบายด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ การรับหรือให้สินบน เป็นนโยบายส าคัญ เป็นเรื่องที่
ต้องวาง มาตรการ กลไก ในการป้องกัน อย่างแข็งขันและจริงจัง ทั้งนี้ การด าเนินการต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง 
ร่วมใจ จากทุกฝ่าย เพ่ือให้บรรลุในเป้าหมายส าคัญ คือ การเป็น  ส่วนหนึ่งในสังคมไทยที่จะร่วมกันขจัดและยับยั้งการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นที่ยอมรับในสังคมว่า เป็นหน่วยงานที่มี การบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็น
รูปธรรม และปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกประเภท 
 
๑. แนวทางด าเนินการ ป้องกัน ปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ 
      กรอบแนวทางส าคัญในการด าเนินงาน คือ 
                ๑. นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปญัหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย 
                    ๑.๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริม การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด         
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                    ๑.๒ การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง และมาตรการทางกฎหมาย อย่าง              
เฉียบขาดและรวดเร็วกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน 
                    ๑.๓ การควบคุม ก ากับ ดูแล การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชาบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด 
              ๒. นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  เรื่อง เกี่ยวกับ             
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ โดย 
                  ๒.๑ การให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ท าขั้นตอนที่แน่นอน
ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว 
         ๒.๒ การให้ประชาชนผู้รับบริการประเมินระดับความเชื่อถือ ความพึงพอใจ 
         ๒.๓ การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
                  ๒.๔ การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือร่วมสอดส่อง เฝ้าระวังตรวจสอบ 
เจ้าหน้าที่ในสังกัด เพ่ือต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
           ๓. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้แก่ 
                 ๓.๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ประชาชนไม่กระท าการทุจริตและไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต 
                 ๓.๒ บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย 
                 ๓.๓ การพัฒนาระบบบริหารเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 



๒. ค านิยาม 
                ๑. สินบน หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ    
การให้ หรือร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจูงใจให้กระท าการหรือไม่กระท าการ 
ที่ขัดต่อกฎหมายหรือหน้าที่รับผิดชอบ 
               ๒. คอร์รัปชั่น หมายถึง การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยต าแหน่งหน้าที่ อ านาจ และอิทธิพลที่ตนมีอยู่เพ่ือ
ประโยชน์แก่ตน และ/หรือผู้อ่ืน รวมถึง การเลือกที่รักมักที่ชัง การเห็นแก่ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง กินสินบน ฉัอราษฎร์            
บังหลวง และความไม่เป็นธรรมอ่ืน ๆ ที่บุคคลใดใช้เป็นเครื่องมือในการลิดรอนความเป็นธรรม และความถูกต้อง            
ตามกฎหมายของสังคม 
              ๓. ทรัพย์สิน  ให้หมายรวมถึงทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้               
              ๔. ประโยชน์อื่นใด หมายถึง การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ เป็นต้น 
              ๕. บุคลากรของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว  หมายถึง ข้าราชการ  ลูกจ้าง และจ้างเหมาบริการ โรงเรียนบ้าน
หาดสองแคว 
 

๓. ขอบเขตการใช้บังคับ 
     บังคับใช้กับบุคลากรของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
 

๔. บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง 
    ๑. ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหาดสองแคว  มีหน้าที่ ควบคุม สนับสนุน และขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมาตรการ
ฉบับนี้  อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการรับสินบน และคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดจากกระบวนการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน 
             ๒. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนบ้านหาดสองแคว  มีหน้าที่รับผิดชอบ ท าให้มั่นใจว่า 
ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน ได้ตระหนักถึงและมีความเข้าใจมาตรการฉบับนี้ และจะต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ในการต่อต้านการรับสินบนและคอร์รัปชั่น 
             ๓. บุคลากรของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว จะต้องศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ ให้สอดคล้องกับมาตรการฉบับนี้ 
กรณีมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการฝ่าฝืนมาตรการฉบับนี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
   

๕. แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการรับหรือให้สินบนและคอร์รัปชั่น 
  ๑. บุคลากรของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว  ต้องปฏิบัติงานโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบน ไม่

ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
   ๒. บุคลากรของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว  จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา              หรือรับสินบน เพ่ือประโยชน์
ส่วนตน หรือประโยชน์ของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว  หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนใน
ครอบครัว เพ่ือนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 
  ๓. บุคลากรของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว จะต้องไม่เสนอว่าจะท าให้    สัญญาว่าจะให้หรือรับสินบนจากผู้มา
รับบริการ หรือบุคคลอ่ืนใด  โดยมีจุดประสงค์ เพ่ือจูงใจให้กระท าการไม่กระท าการ หรือประวิงกระท าอันมิชอบด้วย
หน้าที่และกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 
      ๔. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา หรือ            
ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว ทันท ี
     ๕. โรงเรียนบ้านหาดสองแคว  ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน 
โดยจะไม่ด าเนินด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
     ๖. การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การด าเนินการต้อง
เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

    ๗. การด าเนินการใด ๆ ตามมาตรการฉบับนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ
อ่ืนใด       ที่โรงเรียนบ้านหาดสองแคว เห็นสมควรก าหนดในภายหลัง 
  

๖. การกระท าที่ต้องใชค้วามระมัดระวังกรณีที่มีความเสี่ยงสูงในการรับสินบน 
      การกระท าดังต่อไปนี้เป็นการกระท ามีความเสี่ยงสูงต่อการให้รับสินบนซึ่งจะต้องระมัดระวัง และปฏิบัติ                    
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 
      ๑. ค่าอ านวยความสะดวก  
          ค่าอ านวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อย ที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างไม่เป็น
ทางการ ซึ่งผู้ให้ไม่มีเจตนาให้เพ่ือจูงใจให้เจ้าหน้าที่รัฐกระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงเวลากระท าอันมิชอบ             
ด้วยหน้าที่ แต่เป็นเพียงเพ่ือให้ความมั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะด าเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นตัวกระตุ้น            
ให้การด าเนินการรวดเร็วโดยกระบวนการนั้น ไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระท าอันชอบ         
ด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่พึงได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือ
รับรอง เป็นต้น 
                   โรงเรียนบ้านหาดสองแคว ไม่สนับสนุนให้รับ ค่าอ านวย ความสะดวก อย่างไรก็ตาม การเร่งด่วนพิเศษ
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ตราบเท่าที่กระบวนการดั งกล่าว เปิดให้บริการกับทุกคน หรือท าได้ตาม
ขอบเขตของกฎหมาย เท่านั้น 
              ๒.  ค่ารับรอง และของขวัญ 
         ค่ารับรองและของขวัญเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของนิติบุคคล เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี 
หรือในบางโอกาสเป็นการแสดงออกทางมารยาทของสังคม ซึ่งของขวัญอาจอยู่ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น     
เงิน สินค้า บริการ บัตรก านัล ค่ารับรอง อาจะรวมถึงค่าที่พัก ค่าโดยสาร ค่าเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการ  หรือศึกษา  
ดูงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
                  โรงเรียนบ้านหาดสองแคว ไม่สนับสนุน ให้รับค่ารับรอง  เพ่ือจูงใจให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านหาดสอง
แคว กระท าการอันมิชอบ ด้วยหน้าที่ มูลค่าหรือราคาค่าของขวัญ จะต้องสะท้อนความสมเหตุสมผล และค่าใช้จ่าย
เท่าท่ีจ าเป็นตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาททางสังคม ทั้งนี้ การรับค่ารับรองและของขวัญจะต้อง
ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
 
 
 
 

 
 
 



-๔- 
 
 
                 ๓.  การรับบริจาค 
            การบริจาคถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของประเทศ เพ่ือช่วยเหลือสังคมหรือผู้ด้อยโอกาส                   
แต่การบริจาคอาจเป็นช่องทางให้เกิดการให้สินบนได้ ดังนั้น การรับบริจาคดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ          
และกระท าอย่างโปร่งใส พร้อมกับมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคที่ชัดเจน และจะต้องไม่เป็นการบริจาคที่ท าขึ้นเพ่ือปกปิด
การให้สินบน  
                     มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเคยวินิจฉัยว่า เงินบริจาค หมายถึง เงินที่ให้                      
โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ แต่หากเป็นการให้เงินเพ่ือตอบแทนการกระท าการใด ๆ จึงเป็นเงื่อนไขต่างตอบแทน             
ไม่อาจถือเป็นเงินบริจาคได้ เป็นความผิดฐาน เจ้าพนักงานรับสินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ 
                     ในกรณีความผิดเกี่ยวกับสินบน ประมวลกฎหมายอาญาได้ก าหนดความผิดกับผู้ให้สินบนไว้ด้วย
เช่นกันโดยผู้ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ จะมี “ความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน” ตามประมวลกฎหมายอาญา              
มาตรา ๑๔๔ 
                     ส าหรั บสถานศึ กษา   กรณีมี ผู้ บ ริ จ าคทรัพย์ สิ น ให้ สถานศึ กษาถื อปฏิบั ติ ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย  การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยเคร่งครัด  
เพ่ือป้องกันปัญหาการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา “แป๊ะเจี๊ยะ” 
 

7. การฝ่าฝืนมาตรการ 
               โรงเรียนบ้านหาดสองแคว จะด าเนินการลงโทษทางวินัย แก่บุคลากร  ของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
ผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามมาตรการนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระท าความผิดหรือรับทราบว่ามีการ
กระท าความผิด แต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง และหากฝ่าฝืนมาตรการนี้เป็นการกระท าทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท า
ความผิดทางอาญาโดยเจตนา โรงเรียนบ้านหาดสองแคว จะด าเนินการทางคดีอาญาด้วย 
  
8. การก ากับ ติดตาม และสอบทาน 
               ๑. โรงเรียนบ้านหาดสองแคว จะจัดให้มีการตรวจสอบ และประเมินมาตรการควบคุมภายใน ที่เหมาะสม
ในการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น 
              ๒. โรงเรียนบ้านหาดสองแคว จะจัดให้มีการทบทวน และปรับปรุงมาตรการฉบับนี้ตามความเหมาะสม หรือ
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


