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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



มาตรการปองกันการรับสินบน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 
*********************************** 

หลักการและเหตุผล 
ดวยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ 

เปนรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนเรื่องท่ีเชื่อมโยง
เก่ียวเนื่องกับจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ อันเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดความเสียหายตอการบริหารงานและ
ภาพลักษณขององคกร 

การรับทรัพยสินของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๐๓ เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินไดเม่ือการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดนั้นไดมีกฎหมายหรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายอนุญาตใหเจาหนาท่ีของรัฐรับได และการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงการรับทรัพยสินในกรณีนี้อาจจะเรียกวา “สินน้ําใจ” ดังนั้น การรับสินน้ําใจ เจาหนาท่ี
ของรัฐจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการป.ป.ช. กําหนดดวย หากเจาหนาท่ีของรัฐละเลย หรือไม
สามารถแยกแยะไดวาการรับทรัพยสินนั้น เปนเรื่องสินน้ําใจหรือสินบนแลวจะทําใหเจาหนาท่ีผูนั้นปฏิบัติผิด
กฎหมายและมีโทษตอเจาหนาท่ีของรัฐผูรับทรัพยสินนั้นดวยแตถาเจาหนาท่ีของรัฐสามารถแยกแยะหรือ
จําแนกในเรื่องหลักเกณฑของการรับทรัพยสินไดแลว ก็จะสามารถปองกันไมใหมีการละเมิดประมวลจริยธรรม 
รวมถึงสามารถแกไขปญหาเจาหนาท่ีของรัฐในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวม ตลอดจนปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีของภาครัฐได 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ตระหนักและมีความมุงม่ันท่ีจะ
ปฏิบัติงานใหโปรงใส ยึดม่ันในคุณธรรมปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงไดจัดทํามาตรการปองกันการรับ
สินบน เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการปองกันการรับสินบนการใชอํานาจหนาท่ีการเอ้ือประโยชนตอตนเองหรือผูอ่ืน 
การแสวงหาผลประโยชนรวมกันกับองคกรธุรกิจเอกชน การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากผูอ่ืนท่ี
เก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนการสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐใหถูกตอง
ตามท่ีกฎหมายกฎ หรือขอบังคับท่ีเก่ียวของกําหนดโดยใหสถานศึกษา ขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัดถือ
ปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรการปองกันการรับสินบน
ดังตอไปนี้ 

แนวปฏิบัติในการปองกันการรับสินบน :กรณีรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน(แปะเจี๊ยะ) 

“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ
วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
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“ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวา สิ่งท่ีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิงการรับ
บริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

เจาหนาท่ีของรัฐ (ทุกตําแหนง) จะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดไดตอเม่ือมีกฎหมาย กฎ 
หรือมีขอบังคับโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายใหรับได การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดนอกเหนือจาก
กฎหมาย กฎหรือขอบังคับขางตน จึงตองมาพิจารณาตามหลักเกณฑการรับทรัพยสินโดยธรรมจรรยาของ
เจาหนาท่ีของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการรับเงินหรือ
ทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหแกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเรื่อง 
แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ :กรณีเรี่ยไร ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมาตรการปองกันการเรียกรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน โดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐการเรี่ยไร และการรับ
ฝากนักเรียน (แปะเจี๊ยะ) ดังนี้ 

๑. ใหเจาหนาท่ีในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติ : กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อยาง
เครงครัด 

๒. หามเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัดรับหรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด 
นอกเหนือจากทรัพยสิน หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายใหรับได การรับทรัพยสินในเรื่องนี้จึงไดแก การรับเงินเดือน การรับเงินคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
คาท่ีพักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการตางๆ ท่ีทางราชการจัดใหท้ังในรูปแบบเปนสวัสดิการปกติ
และการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของสวนราชการรวมถึงคาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารหรือคาอาหารในระหวางอบรม ประชุมหรือสัมมนา เวนแตการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังตอไปนี้ 

๒.๑ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติ ไดแก การรับทรพัยสินฯจากปู ยา 
ตา ยาย ลูก หลาน เหลน พ่ี ลุง ปา นา อา หรือจากญาติของคูสมรสในลักษณะของชั้นตาง ๆ ในความเปน 
ญาติเชนเดยีวกันกับที่ไดกลาวถึงขางตน ความเปนญาติจึงมีไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทาน้นั การรับทรัพยสินฯ 
ในกรณีนี้ จึงไมสามารถนําไปใชในการอางการรับทรัพยสินหรือประโยชนอืนใดจากนิติบุคคลไดประกอบกับการ
รับทรัพยสินจากญาติ เจาหนาที่ของรัฐสามารถรับไดโดยไมจํากัดจํานวนในการรับ ทั้งน้ีจะรับไดในจํานวนเทาไร  
จงึขึ้นอยูกับความสามารถในการใหของญาติที่เปนผูใหทรัพยสินฯ 

๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติเนื่องในโอกาสตางๆ 
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม เทานั้น และตองมี
มูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๓ การรับคารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติ อาทิ พาไปรับประทาน
อาหาร มอบบัตรกํานัลของหางสรรพสินคา ตองรับเนื่องในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทสังคม เทานั้น และมูลคาของการรับรองและของขวัญนั้นตองมีมูลคา  
ไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 
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๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป 
๓. หลักเกณฑการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดตามขอ ๑ ใหใชบังคับแกผูซ่ึงพนจากการ

เปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวไมถึง ๒ ป 
๔. หามเจาหนาท่ีของรัฐใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับ 

บัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการใหของขวัญแกกันโดยการใหของขวัญตามปกติประเพณี
นิยมนั้น เจาหนาท่ีของรัฐจะใหของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีมีมูลคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได 

๕. หามเจาหนาท่ีของรัฐยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 
หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ เวนแตเปนการรับของขวัญหรือ 
ประโยชนอ่ืนใดท่ีใหตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๖. ควรใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความยินดีแทนการให 
ของขวัญเพ่ือเปนการปองกันการฝาฝนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชนในการเสริมสรางทัศนคติในการประหยัด
ใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ 

๗. ในกรณีท่ีเปนการรับทรัพยสินท่ีมีมูลคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐมีความจําเปน
อยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจาหนาท่ี
ของรัฐผูรับฯ จะตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซ่ึง
เปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานสถาบัน หรือองคกรท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดในทันทีท่ีสามารถกระทําได เพ่ือใหผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุด วินิจฉัยวามี
เหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไว ก็ให
คืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหในทันที หากเปนกรณี ท่ีไมสามารถคืนไดก็ใหสงมอบทรัพยสินหรือ
ประโยชนฯ ใหกับหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว  

๘. ใหเจาหนาท่ีในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เรื่อง แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อยางเครงครัด 

๙. หามการเรี่ยไรในหมูขาราชการหรือการใชสวัสดิการใดๆ ของสวนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญ
ใหแกขาราชการชั้นผูใหญ ผูบังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของขาราชการชั้นผูใหญโดยเด็ดขาด 

๑๐.ในการรับนักเรียนใหถือปฏิบัติ ตามมาตรการปองกันการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชน
ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ศธ๐๔๐๐๙/ว๑๘๑๙ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๑ อยางเครงครัด 

๑๑. กรณีมีผูบริจาคทรัพยสินใหสถานศึกษาใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา
ดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเครงครัด เพ่ือปองกันปญหาการเรียก
รับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา“แปะเจี๊ยะ” 

กลไกการสงเสริมการปฏิบัติเพ่ือปองกันการรับสินบน 
๑. เสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางประโยชน

สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมและการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ
ท่ีถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหขาราชการและเจาหนาท่ีสามารถแยกแยะประโยชน
สวนตัวกับประโยชนสวนรวม หรือความแตกตางระหวางสินน้ําใจและสินบนไดรวมถึงการแจงเตือนในกรณีท่ี
อาจเกิดความสุมเสี่ยงตอการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ชวงเทศกาล   
ปใหม การดําเนินการรับนักเรียน เปนตน 
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๒. สนับสนุนสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาท่ีทุกระดับเห็นความสําคัญและมีจิตสํานึกใน
การตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น รวมท้ังจัดใหมีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น การ
ใหหรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

๓. กํากับดูแลใหการดําเนินการเบิกจายคาใชจายของหนวยงานในสังกัด เปนไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยเครงครัด 

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ครอบคลุมการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการของเจาหนาท่ีทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การ
เลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซ้ือจัดจาง การพิจารณาอนุมัติอนุญาต โดย
ผูบังคับบัญชาทุกระดับจะทําความเขาใจกับผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนําไปใชปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวปฏิบัตินี้ 

๕. ตรวจสอบการดําเนินการรับนักเรียนในสถานศึกษาหรือโรงเรียนท่ีมีอัตราแขงขันสูง และ
ประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจใหผูปกครองนักเรียน ประชาชนรวมท้ังขาราชการและเจาหนาท่ี   ใน
สังกัดรับทราบถึงความผิดและบทกําหนดโทษกรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทน
เพ่ือโอกาสในการเขาเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีของเงินบริจาคซ่ึงการกระทําดังกลาวไมอาจถือไดวาเปนเงิน
บริจาค แตถือวาเปนเรื่องของ “สินบน”ในฐานะผูรับสินบน กับ ผูใหสินบน อันเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช. 

๖. ใหความเปนธรรมและคุมครองเจาหนาท่ีหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีแจงเบาะแสหรือหลักฐานเรื่อง
การทุจริตคอรรัปชั่น การรับ หรือการใหสินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจาหนาท่ีท่ีปฏิเสธตอการกระทําโดยใช
มาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการแจงเบาะแสหรือพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ ตามท่ี
กําหนดไวในกระบวนการจัดการขอรองเรียน 

๗. การฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของ
เจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น เปนผูกระทําความผิดทางวินัย ผูบังคับบัญชาจะตอง
ดําเนินการทางวินัยเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 

๘. เจาหนาท่ีของรัฐท่ีไดมีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ท่ีเปนการฝาฝนการรับทรัพยสินฯ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา๑๐๓ จะตองรับโทษ
ตามมาตรา ๑๒๒มีโทษจําคุกไมเกินสามป ปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

    ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรพัยสินหรือประโยชนอ่ืนใดแกเจาหนาท่ีของรัฐฯ เพ่ือจูงใจ
ใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาท่ี มีโทษจําคุกไมเกินหาป ปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๑๒๓/๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๙. เจาหนาท่ีของรัฐรับทรัพยสินจากผูใหทรัพยสินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
ของรัฐ หรือจากการใชอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบัติหนาท่ีและไดเรียก รับ ทรัพยสินจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีนั้นๆ การรับทรัพยสินในกรณีนี้จึงเปน การเรียกรับสินบนของเจาหนาท่ีรัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น
จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙มีโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท 

๑๐. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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กระบวนการจัดการขอรองเรียน 
๑. ชองทางการรองเรียน/การรับแจงเบาะแส 

๑) แจงหนวยงานตนสังกัดของผูถูกกลาวหาหรือผูถูกรองเรียนโดยตรง 
๒) ทางโทรศัพท/โทรสารหมายเลข๐๓๔๒๕ ๔๓๔๓ หรอืกลุมกฏหมายและคด ี

หมายเลขโทรศัพท ๐ ๓๔๓๐ ๖๕๑๗ 
๓) การรองทุกขดวยตนเองเปนหนังสือหรือรองเรียนดวยวาจาโดยตรงท่ีผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑, หรือกลุมกฎหมายและคดี 
๔) การรองเรียนทางไปรษณีย โดยระบุหนาซองถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ท่ีอยูสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑เลขท่ี 
๑๖๑/๔ หมูท่ี๑ตําบลพระประโทนอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ 

๕) การรองเรยีนผานเวบ็ไซตของสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต ๑ ที่ www.nptedu.go.th

หมายเหตุ : ผูรองทุกขควรรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งจนกวาจะเสร็จ
กระบวนการหากไมมีการดําเนินการใดๆ จึงรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน 

หนวยรับเรื่องรองทุกขภายนอก 
๑) สํานักงาน ก.พ. 
๒) คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวรองทุกขประจํากระทรวง ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓) ผูตรวจการแผนดิน มาตรา ๒๓, ๒๔ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๔) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
๕) ศูนยดํารงธรรมจังหวัดนครปฐม 

๒. กระบวนการแกไขปญหา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ จะตรวจสอบขอเท็จจริงอยาง

ละเอียดรอบคอบ และแจงมาตรการในการแกไขปญหาดังกลาวใหผูรองทราบภายใน ๓๐ วัน กรณีมีมูลวา
กระทําผิดวินัยจะดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 
๒๕๔๗ 

กรณีเปนการกระทําความผิดท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานอ่ืน ใหสงเรื่องใหหนวยงานท่ี
มีอํานาจดําเนินการตอไป 

๓. มาตรการคุมครองผูรองและผูเปนพยาน 
๑) การพิจารณาขอรองเรียนใหกําหนดชั้นความลับและคุมครองผูเก่ียวของตาม

ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการสงเรื่องใหหนวยงานพิจารณานั้นผูให
ขอมูลและผูรองอาจจะไดรับความเดือดรอน เชน ขอรองเรียนกลาวโทษขาราชการในเบื้องตนใหถือวาเปน
ความลับทางราชการ หากเปนบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น  
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การแจงเบาะแสผูมีอิทธิพลตองปกปดชื่อและท่ีอยูผูรอง หากไมปกปดชื่อท่ีอยูของ   
ผูรองจะตองแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบและใหความคุมครองแกผูรองดังนี้“ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจสั่ง
การตามสมควรเพ่ือคุมครองผูรอง พยาน และบุคคลท่ีใหขอมูล ในการสืบสวนสอบสวน อยาใหตองรับภัยหรือ
ความไมเปนธรรม ท่ีอาจเกิดมาจากการรองเรียน การเปนพยานหรือการใหขอมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อผูถูก
กลาวหา จะตองคุมครองท้ังฝายผูรองและผูถูกรองเนื่องจากเรื่องยังไมไดผานกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริง
และอาจเปนการกลั่นแกลงกลาวหาใหไดรับความเดือดรอนและเสียหายไดและกรณีผูรองเรียนระบุในคํารอง
ขอใหปกปดหรือไมประสงคใหเปดเผยชื่อผูรองเรียน หนวยงานตองไมเปดเผยชื่อผูรองใหหนวยงานผูถูกรอง
ทราบ เนื่องจากผูรองอาจจะไดรับความเดือดรอนตามเหตุแหงการรองเรียนนั้นๆ 

๒) เม่ือมีการรองเรียน ผูรองและพยานจะไมถูกดําเนินการใดๆ ท่ีกระทบตอหนาท่ี
การงานหรือการดํารงชีวิต หากจําเปนตองมีการดําเนินการใดๆ เชน การแยกสถานท่ีทํางานเพ่ือปองกันมิใหผู
รองพยานและผูถูกกลาวหาพบปะกัน เปนตน ตองไดรับความยินยอมจากผูรองและพยาน 

๓) ขอรองขอของผูเสียหาย ผูรอง หรือพยาน เชน การขอยายสถานท่ีทํางานหรือ
วิธีการในการปองกันหรือแกไขปญหา ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามความ
เหมาะสม 

๔) ใหความคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง 
๔. มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา 

๑) ในระหวางการพิจารณาขอรองเรียนยังไม ถือวาผู ถูกกลาวหามีความผิด         
ตองใหความเปนธรรมและใหไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับบุคลากรอ่ืน 

๒) ใหโอกาสผูถูกกลาวหาในการชี้แจงขอกลาวหาอยางเต็มท่ี รวมท้ังสิทธิในการ
แสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน 

การติดตามประเมินผล 
ใหโรงเรียนในสังกัด และหรือ กลุมกฏหมายและคดี จัดทําขอมูลสถิติการรับของขวัญหรือ

ประโยชนอ่ืนใด พรอมท้ังปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขแลวรายงานใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ทราบ ทุกไตรมาส 

หนวยงานและผูรับผิดชอบ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ มอบหมายใหกลุมกฎหมาย

และคดี เปนผูรับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯ การดําเนินการรับเร่ืองรองเรียนตามมาตรการปองกัน
การรับสินบนและรายงานขอมลูใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 
ทราบ 
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แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...... 

ขาพเจา......................................................นามสกุล.................................................................. 
ตําแหนง............................................................สํานัก/กลุม/ศูนย/โรงเรียน........................................................... 
ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ี
ของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีมีมูลคาเกินกวาสามพันบาท 

วันท่ีไดรับ รายละเอียด ไดรับจาก มูลคา โอกาส รับในนาม 
โดยประมาณ ในการรับ หนวยงาน บุคคล 

ลงชื่อ....................................................ผูรายงาน 
ตําแหนง............................................................... 

วันท่ี................../......................./............... 
.............................................................................................................................................................................. 
(สําหรับผูบังคับบัญชาหัวหนาสวนราชการ : เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

ตามท่ีไดรับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดตามรายละเอียดขางตนนั้น ขอให
ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

อนุญาตใหยึดถือเปนประโยชนสวนบุคคล 
เห็นควรใหสงคืนผูให 
สงมอบใหแก สพฐ. เพ่ือเปนสมบัติตอไป 
อ่ืนๆ ..................................................... 

ลงชื่อ..................................................ผูบังคับบัญชา 

หมายเหตุ : ใหสงแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน อ่ืนใดใหสานักงานเขตพื ้นท่กีารศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 
กลุมกฎหมายและคดี ทุกครั้งที่มีการรายงาน 


