
ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 
เรื่องมาตรการในการป้องกันการรับสินบน 

.......................................................... 
ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาการ

เรียกรับสินบนซึ่งยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องและจากการรายงานขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติประจําปี 
2017 เปิดเผยข้อมูลความเห็นของประชาชนของประเทศไทยซึ่งมีความเห็นว่ามีการจ่ายสินบนเพ่ือให้ได้รับบริการ
ของรัฐ และการจ่ายสินบนเพ่ือให้ได้รับการบริการของโรงเรียนมีปัญหามากเป็นลําดับต้นๆด้วยเช่นกันซึ่งสะท้อน
ปัญหาการทุจริตกรณีเรียกรับผลประโยชน์ในระบบการศึกษาของประเทศไทยจึงสมควรได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
พ .ศ .2542 มาตรา 103 ที่บัญญัติห้ามมิให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่
คณะกรรมการป.ป.ช.กําหนด 

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์)ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าวเพ่ือเสริมสร้างค่านิยมให้เกิด
การประหยัดสร้างทัศนคติที่ถูกต้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจึงประกาศใช้มาตรการในการป้องกัน
การรับสินบนของโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์)เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังมาตรการแนบท้ายประกาศนี้ 
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มาตรการป้องกันการรับสินบน 
ของโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

………………………………………………………. 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาการ
เรียกรับสินบนซึ่งยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องและจากการรายงานขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติประจําปี 
2017 เปิดเผยข้อมูลความเห็นของประชาชนของประเทศไทยซึ่งมีความเห็นว่ามีการจ่ายสินบนเพ่ือให้ได้รับบริการ
ของรัฐ และการจ่ายสินบนเพ่ือให้ได้รับการบริการของโรงเรียนมีปัญหามากเป็นลําดับต้นๆด้วยเช่นกันซึ่งสะท้อน
ปัญหาการทุจริตกรณีเรียกรับผลประโยชน์ในระบบการศึกษาของประเทศไทยจึงสมควรได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วนและเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ .ศ .2542 มาตรา 103 ที่บัญญัติห้ามมิให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่
คณะกรรมการป.ป.ช.กําหนด 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 103 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใดนั้นได้มีกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
รับได้และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณี
นี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ําใจ” ดังนั้นการรับสินน้ําใจเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนดด้วยหากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ําใจ
หรือสินบนแล้ว จะทําให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่
ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือจําแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับ ทรัพย์สินได้แล้วก็จะสามารถป้องกัน
ไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรมรวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ
ได ้

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์)ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใสยึดมั่นใน
คุณธรรมปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบจึงได้จัดทํามาตรการป้องกันการรับสินบนเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการ
ป้องกันการรับสินบนการใช้อํานาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืนการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับ
องค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกัน ระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ



ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกฏหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกําหนด
โดยให้สถานศึกษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามมาตรการป้องกันการรับสินบนดังต่อไปนี้ 

แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน :กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐการเรี่ยไรและการรับฝากนักเรียน (แป๊ะเจี๊ยะ) 

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กัน
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

“ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่าสิ่งที่มูลค่าได้แก่การลดราคาการรับความบันเทิงการรับบริการการรับ
การฝึกอบรมหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกตําแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมายกฏหรือมีข้อบังคับ
โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายให้รับได้การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากกฎหมายกฎหรือข้อบังคับ
ข้างต้นจึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. 2554 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่
สถานศึกษาพ.ศ. 2552 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่องแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ 
: กรณีเรี่ยไรลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 และมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือ
โอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยมีแนวปฏิบัติในการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐการเรี่ยไรและการรับฝากนักเรียน (แป๊ะเจี๊ยะ) ดังนี้ 

1. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่องแนวทาง
ปฏิบัติ :กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 อย่างเคร่งครัด 

2. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายให้รับได้การ
รับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่การรับเงินเดือนการรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการค่าที่พักในการเดินทางไป
ราชการการรับสวัสดิการต่างๆที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการฯตาม
ระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการรวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่าง
อบรมประชุมหรือสัมมนาเว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. 2543 ดังต่อไปนี้ 



2.1 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติได้แก่การรับทรัพย์สินฯจากปู่ย่าตายายลูกหลานเหลน
ลื่อพ่ีลุงป้าน้าอาหรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่าง ๆ ในความเป็นญาติเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึง
ข้างต้นความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นการรับทรัพย์สินในกรณีนี้ จึงไม่สามารถนําไปใช้ในการอ้าง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สามารถรับได้โดยไม่จํากัดจํานวนในการรับทั้งนี้จะรับได้ในจํานวนเท่าไรจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของ
ญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สิน 
          2.2 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคมเท่านั้นและต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่
ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 

2.3 การรับคา่รับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติอาทิพาไปรับประทานอาหาร 
มอบบัตรกํานัลของห้างสรรพสินค้าต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆโดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ
วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทสังคมเท่านั้นและมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000
บาท 

2.4 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
3. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ 1 ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่

ของรัฐมาแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย 
4. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา 

นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาทมิได้ 

5. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ หรือประโยชน์
อ่ืนใดจากผู้ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใดที่
ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

6. ควรใช้บัตรอวยพรการลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญเพ่ือเป็น
การป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ 

7. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาทซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
รับไว้เพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
ในทันทีที่สามารถกระทําได้เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดวินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจําเป็นความเหมาะสม 



และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้
ในทันทีหากเป็นกรณีที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นสังกัดโดยเร็วการแจ้งให้เป็นไปตามแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดแนบท้ายมาตรการนี้ 

8. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่องแนว
ทางการส่งเสริมการปฏิบัติ :กรณีเรี่ยไร  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 อย่างเคร่งครัด 
 9. ห้ามการเรีย่ไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญให้แก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 

10. กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สินให้สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับ
เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษาพ.ศ. 2552 โดยเคร่งครัดเพ่ือป้องกันปัญหาการเรียก รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา “แป๊ะเจี๊ยะ” 

กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล

และประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับ
ประโยชน์ส่วนรวมหรือความแตกต่างระหว่างสินน้ําใจและสินบนได้รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีท่ีอาจเกิด ความสุ่ม
เสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิช่วงเทศกาลปีใหม่ การดําเนินการรับ
นักเรียน เป็นต้น 

2. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความสําคัญและมีจิตสํานึกในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นรวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นการให้หรือรับสินบนในทุก
รูปแบบ 

3. กํากับดูแลให้การดําเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

4. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่
ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับทุกกระบวนการ อาท ิการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรการเลื่อนตําแหน่งการ
ฝึกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างการพิจารณาอนุมัติอนุญาตโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะ
ทําความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือนําไปใช้ปฏิบัติในโครงการกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแล
การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

5. ตรวจสอบการดําเนินการรับนักเรียนในสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูงและประชาสัมพันธ์
สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียนประชาชนรวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบถึง
ความผิดและบทกําหนดโทษกรณีการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้า



เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเงินบริจาคซึ่งการกระทําดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงินบริจาคแต่ถือว่าเป็นเรื่อง
ของ “สินบน” ในฐานะผู้รับสินบนกับผู้ให้สินบนอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายป.ป.ช. 

6. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่นการรับหรือการให้สินบนในทุกรูปแบบรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทําโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่กําหนดไว้ในกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน 

7. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. 2544 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทําความผิดทางวินัยผู้บังคับบัญชาจะต้องดําเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้น 

8. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 103 จะต้องรับโทษตาม
มาตรา 122 มีโทษจําคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือท้ังจําทั้งปรับ 
ผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯเพ่ือจูงใจให้กระทําการไม่กระทําการ
หรือประวิ่งการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่มีโทษจําคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจําทัง้ปรับตามที่
กําหนดไว้ในมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

9. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
จากการใช้อํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่
นั้นๆการรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 145 มีโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สอง
พันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

10. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินการอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมายและสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
ช่องทางการร้องเรียน 

1. ร้องเรียนด้วยตนเองที่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 
2. ส่งหนังสือ/จดหมายร้องเรียนร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ถึงผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ เลขที่

99/9 หมู่ 2 ตําบลคอกกระบือ  อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์  74000 
3. ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 
4. โทรศัพท์ 034-823448 
5. กล่องรับความคิดเห็นร้องเรียนร้องทุกข์ 



หน่วยรับเรื่องร้องเรียนภายนอก 
1. สํานักนายกรัฐมนตรี 
2. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
3. ผู้ตรวจการรัฐสภา 
4. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. กระทรวงศึกษาธิการ 
7. ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 
8. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร 

กระบวนการแก้ไขปัญหา 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์)จะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบและแจ้ง

มาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน 30 วันกรณีมีมูลว่ากระทําผิดวินัยจะดําเนินการทางวินัย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 กรณีเป็นการกระทําความผิดที่อยู่
ในอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอํานาจดําเนินการต่อไป 
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน 

1) การพิจารณาข้อร้องเรียนให้กําหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการพ.ศ. 2544  และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้นผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับ
ความเดือดร้อนเช่นข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับทางราชการหากเป็นบัตร
สนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้องหากไม่ปกปิดชื่อที่อยู่ของผู้ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องดังนี้ “ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการตามสมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้อง
พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่เป็นธรรมที่อาจเกิดมาจากการ
ร้องเรียนการเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น”กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหาจะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูก
ร้องเนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความ
เดือดร้อนและเสียหายได้และกรณีผู้ร้องเรียนระบุในคําร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน
หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงานผู้ถูกร้องทราบเนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุ
แห่งการร้องเรียนนั้นๆ 

2) เมื่อมีการร้องเรียนผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกดําเนินการใดๆที่กระทบต่อหน้าที่การงานหรือการดํารงชีวิต
หากจําเป็นต้องมีการดําเนินการใดๆเช่นการแยกสถานที่ทํางานเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ร้องพยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะ
กันเป็นต้นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและพยาน 



3) ข้อร้องขอของผู้เสียหายผู้ร้องหรือพยานเช่นการขอย้ายสถานที่ทํางานหรือวิธีการในการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม 

4) ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 

1) ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดต้องให้ความเป็นธรรมและให้
ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอ่ืน 

2) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่รวมทั้งสิทธิในการแสดงเอกสาร/
พยานหลักฐาน 
การติดตามประเมินผล 

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศนี้ฯเป็นผู้จัดทําข้อมูลสถิติการการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดพร้อม
ทั้งปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขแล้วรายงานให้ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 
ทราบทุกไตรมาส 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) เป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯการดําเนินการรับ
เรื่องร้องเรียนตามมาตรการป้องกันการรับสินบนและรายงานข้อมูล 
 


