มาตรการปองกันการรับสินบน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

มาตรการปองกันการรับสินบน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
***********************************

หลักการและเหตุผล
ดวยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ
เปนรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ อันเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดความเสียหายตอการบริหารงานและ
ภาพลักษณขององคกร
การรับทรัพยสินของเจาหนาที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุ จริ ต ตามที่ บั ญญั ติไวในมาตรา ๑๐๓ เจาหนาที่ของรัฐ จะรับ ทรัพยสิน ไดเมื่อการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดนั้นไดมีกฎหมายหรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายอนุญ าตให เ จ าหน าที่ ของรั ฐ รั บได และการรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ใดโดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑที่กําหนด ซึ่งการรับทรัพยสินในกรณีนี้อาจจะเรียกวา “สินน้ําใจ” ดังนั้น การรับสินน้ําใจ เจาหนาที่
ของรัฐจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการป.ป.ช. กําหนดดวย หากเจาหนาที่ของรัฐละเลย หรือไม
สามารถแยกแยะไดวาการรับทรัพยสินนั้น เปนเรื่องสินน้ําใจหรือสินบนแลวจะทําใหเจาหนาที่ผูนั้นปฏิบัติผิด
กฎหมายและมี โทษต อเจ าหนาที่ของรัฐ ผูรั บ ทรั พย สิน นั้น ดว ยแต ถาเจ าหนาที่ของรัฐ สามารถแยกแยะหรื อ
จําแนกในเรื่องหลักเกณฑของการรับทรัพยสินไดแลว ก็จะสามารถปองกันไมใหมีการละเมิดประมวลจริยธรรม
รวมถึงสามารถแกไขปญหาเจาหนาที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวม ตลอดจนปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของภาครัฐได
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ตระหนักและมีความมุงมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานใหโปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรมปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงไดจัดทํามาตรการปองกันการรับ
สินบน เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการปองกันการรับสินบนการใชอํานาจหนาที่การเอื้อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น
การแสวงหาผลประโยชน ร ว มกั น กั บ องคกรธุร กิจ เอกชน การรับ ทรัพ ยสิน หรือประโยชนอื่น ใดจากผูอื่น ที่
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนการสรางความรู
ความเขาใจเกี่ย วกับ การรับ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ข องรัฐ ใหถูกตอ ง
ตามที่กฎหมายกฎ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของกําหนดโดยใหสถานศึกษา ขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดถือ
ปฏิ บั ติ ใ นการรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อประโยชน อื่ น ใดของเจ า หน า ที่ ของรัฐ ตามมาตรการปอ งกั น การรั บ สิ น บน
ดังตอไปนี้
แนวปฏิ บั ติ ใ นการป อ งกั น การรั บ สิ น บน :กรณี รั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดโดย
ธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน(แปะเจี๊ยะ)
“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ
วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
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“ประโยชนอื่นใด” หมายความวา สิ่งที่มูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิงการรับ
บริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
เจาหนาที่ของรัฐ (ทุกตําแหนง) จะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดไดตอเมื่อมีกฎหมาย กฎ
หรือมีขอบังคับโดยอาศัยอํ านาจของกฎหมายใหรับได การรั บทรัพยสิ นหรือประโยชนอื่นใดนอกเหนือจาก
กฎหมาย กฎหรือขอบังคับขางตน จึงตองมาพิจารณาตามหลักเกณฑการรับทรัพยสินโดยธรรมจรรยาของ
เจาหนาที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการรับเงินหรือ
ทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหแกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง
แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ :กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมาตรการปองกันการเรียกรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐการเรี่ยไร และการรับ
ฝากนักเรียน (แปะเจี๊ยะ) ดังนี้
๑. ใหเจาหนาที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แนวทางปฏิบัติ : กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อยาง
เครงครัด
๒. หามเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด
นอกเหนือจากทรัพยสิน หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายใหรับได การรับทรัพยสินในเรื่องนี้จึงไดแก การรับเงินเดือน การรับเงินคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
คาที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการตางๆ ที่ทางราชการจัดใหทั้งในรูปแบบเปนสวัสดิการปกติ
และการจั ดสวัส ดิการฯ ตามระเบีย บการจัดสวัสดิ การภายในของสวนราชการรวมถึงคาสมนาคุ ณวิทยากร
คาอาหารหรือคาอาหารในระหวางอบรม ประชุมหรือสัมมนา เวนแตการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดโดย
ธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังตอไปนี้
๒.๑ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติ ไดแก การรับทรัพยสินฯจากปู ยา
ตา ยาย ลูก หลาน เหลน พี่ ลุง ปา นา อา หรือจากญาติของคูสมรสในลักษณะของชั้นตาง ๆ ในความเปน
ญาติเชนเดียวกันกับทีไ่ ดกลาวถึงขางตน ความเปนญาติจึงมีไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทาน้นั การรับทรัพยสินฯ
ในกรณีนี้ จึงไมสามารถนําไปใชในการอางการรับทรัพยสินหรือประโยชนอืนใดจากนิติบุคคลไดประกอบกับการ
รับทรัพยสินจากญาติ เจาหนาที่ของรัฐสามารถรับไดโดยไมจํากัดจํานวนในการรับ ทั้งนี้จะรับไดในจํานวนเทาไร
จึงขึ้นอยูกับความสามารถในการใหของญาติที่เปนผูใหทรัพยสินฯ
๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติเนื่องในโอกาสตางๆ
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เทานั้น และตองมี
มูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๓ การรับคารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติ อาทิ พาไปรับประทาน
อาหาร มอบบัตรกํานัลของหางสรรพสินคา ตองรับเนื่องในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทสังคม เทานั้น และมูลคาของการรับรองและของขวัญนั้นตองมีมูลคา
ไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
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๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่เปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
๓. หลักเกณฑการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดตามขอ ๑ ใหใชบังคับแกผูซึ่งพนจากการ
เปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึง ๒ ป
๔. หามเจาหนาที่ของรัฐใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับ
บัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกันโดยการใหของขวัญตามปกติประเพณี
นิยมนั้น เจาหนาที่ของรัฐจะใหของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่มีมูลคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได
๕. หามเจาหนาที่ของรัฐยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
หรือประโยชนอื่นใดจากผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ เวนแตเปนการรับของขวัญหรือ
ประโยชนอื่นใดที่ใหตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
๖. ควรใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความยินดีแทนการให
ของขวัญเพื่อเปนการปองกันการฝาฝนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชนในการเสริมสรางทัศนคติในการประหยัด
ใหแกเจาหนาที่ของรัฐ
๗. ในกรณีที่เปนการรับทรัพยสินที่มีมูลคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐมีความจําเปน
อยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจาหนาที่
ของรัฐผูรับฯ จะตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซึ่ง
เปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานสถาบัน หรือองคกรที่
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระทําได เพื่อใหผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุด วินิจฉัยวามี
เหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนน้ันไว ก็ให
คืน ทรั พย สิ นหรื อประโยชน นั้ น แก ผู ให ในทัน ที หากเปน กรณี ที่ไมส ามารถคืน ไดก็ใหสงมอบทรัพยสิน หรือ
ประโยชนฯ ใหกับหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว
๘. ใหเจาหนาที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อยางเครงครัด
๙. หามการเรี่ยไรในหมูขาราชการหรือการใชสวัสดิการใดๆ ของสวนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญ
ใหแกขาราชการชั้นผูใหญ ผูบังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของขาราชการชั้นผูใหญโดยเด็ดขาด
๑๐.ในการรับนักเรียนใหถือปฏิบัติ ตามมาตรการปองกันการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชน
ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ๐๔๐๐๙/ว๑๘๑๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ อยางเครงครัด
๑๑. กรณีมีผูบริจาคทรัพยสินใหสถานศึกษาใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา
ดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเครงครัด เพื่อปองกันปญหาการเรียก
รับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา“แปะเจี๊ยะ”
กลไกการสงเสริมการปฏิบัติเพื่อปองกันการรับสินบน
๑. เสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสว นรวมและการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ
ที่ถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่สามารถแยกแยะประโยชน
สวนตัวกับประโยชนสวนรวม หรือความแตกตางระหวางสินน้ําใจและสินบนไดรวมถึงการแจงเตือนในกรณีที่
อาจเกิดความสุมเสี่ยงตอการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ชวงเทศกาล
ปใหม การดําเนินการรับนักเรียน เปนตน
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๒. สนับสนุนสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ทุกระดับเห็นความสําคัญและมีจิตสํานึกใน
การตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น รวมทั้งจัดใหมีมาตรการควบคุมภายในเพื่อปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น การ
ใหหรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
๓. กํากับดูแลใหการดําเนินการเบิกจายคาใชจายของหนวยงานในสังกัด เปนไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ โดยเครงครัด
๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ครอบคลุมการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการของเจาหนาที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การ
เลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจาง การพิจารณาอนุมัติอนุญาต โดย
ผูบังคับบัญชาทุกระดับจะทําความเขาใจกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อนําไปใชปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยูใน
ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวปฏิบัตินี้
๕. ตรวจสอบการดําเนินการรับนักเรียนในสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีอัตราแขงขันสูง และ
ประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจใหผูปกครองนักเรียน ประชาชนรวมทั้งขาราชการและเจาหนาที่ ใน
สังกัดรับทราบถึงความผิดและบทกําหนดโทษกรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทน
เพื่อโอกาสในการเขาเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีของเงินบริจาคซึ่งการกระทําดังกลาวไมอาจถือไดวาเปนเงิน
บริจ าค แต ถือว าเปนเรื่องของ “สินบน”ในฐานะผูรับ สินบน กับ ผูใหสิน บน อัน เป นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช.
๖. ใหความเปนธรรมและคุมครองเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดที่แจงเบาะแสหรือหลักฐานเรื่อง
การทุจริตคอรรัปชั่น การรับ หรือการใหสินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจาหนาที่ที่ปฏิเสธตอการกระทําโดยใช
มาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการแจงเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ ตามที่
กําหนดไวในกระบวนการจัดการขอรองเรียน
๗. การฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของ
เจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ าหนาที่ของรัฐผูนั้น เปน ผูกระทําความผิดทางวิ นัย ผูบังคับ บัญชาจะตอง
ดําเนินการทางวินัยเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
๘. เจาหนาที่ของรัฐที่ไดมีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ที่เปนการฝาฝนการรับทรัพยสินฯ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา๑๐๓ จะตองรับโทษ
ตามมาตรา ๑๒๒มีโทษจําคุกไมเกินสามป ปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกเจาหนาที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจ
ใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ มีโทษจําคุกไมเกินหาป ปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๒๓/๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๙. เจาหนาที่ของรัฐรับทรัพยสินจากผูใหทรัพยสินที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ของรัฐ หรือจากการใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่และไดเรียก รับ ทรัพยสินจากการ
ปฏิบัติหนาที่นั้นๆ การรับทรัพยสินในกรณีนี้จึงเปน การเรียกรับสินบนของเจาหนาที่รัฐ และเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙มีโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
๑๐. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
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กระบวนการจัดการขอรองเรียน
๑. ชองทางการรองเรียน/การรับแจงเบาะแส
๑) แจงหนวยงานตนสังกัดของผูถูกกลาวหาหรือผูถูกรองเรียนโดยตรง
๒) ทางโทรศัพท/โทรสารหมายเลข๐๓๔๒๕ ๔๓๔๓ หรือกลุมกฏหมายและคดี
หมายเลขโทรศัพท ๐ ๓๔๓๐ ๖๕๑๗
๓) การรองทุกขดวยตนเองเปนหนังสือหรือรองเรียนดวยวาจาโดยตรงที่ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑, หรือกลุมกฎหมายและคดี
๔) การรองเรียนทางไปรษณีย โดยระบุหนาซองถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ที่อยูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑เลขที่
๑๖๑/๔ หมูที่๑ตําบลพระประโทนอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐
๕) การรองเรียนผานเว็บไซตของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต ๑ ที่ www.nptedu.go.th
หมายเหตุ : ผูรองทุกขควรรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งจนกวาจะเสร็จ
กระบวนการหากไมมีการดําเนินการใดๆ จึงรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานอื่น
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) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
๕) ศูนยดํารงธรรมจังหวัดนครปฐม
๒. กระบวนการแกไขปญหา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ จะตรวจสอบขอเท็จจริงอยาง
ละเอียดรอบคอบ และแจงมาตรการในการแกไขปญหาดังกลาวใหผูรองทราบภายใน ๓๐ วัน กรณีมีมูลวา
กระทําผิดวินัยจะดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.
๒๕๔๗
กรณีเปนการกระทําความผิดที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่น ใหสงเรื่องใหหนวยงานที่
มีอํานาจดําเนินการตอไป
๓. มาตรการคุมครองผูรองและผูเปนพยาน
๑) การพิ จ ารณาขอรองเรีย นใหกําหนดชั้น ความลับ และคุมครองผูเกี่ย วของตาม
ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการสงเรื่องใหหนวยงานพิจารณานั้นผูให
ขอมูลและผูรองอาจจะไดรับความเดือดรอน เชน ขอรองเรียนกลาวโทษขาราชการในเบื้องตนใหถือวาเปน
ความลับทางราชการ หากเปนบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น
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การแจงเบาะแสผูมีอิทธิพลตองปกปดชื่อและที่อยูผูรอง หากไมปกปดชื่อที่อยูของ
ผูรองจะตองแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและใหความคุมครองแกผูรองดังนี้“ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจสั่ง
การตามสมควรเพื่อคุมครองผูรอง พยาน และบุคคลที่ใหขอมูล ในการสืบสวนสอบสวน อยาใหตองรับภัยหรือ
ความไมเปนธรรม ที่อาจเกิดมาจากการรองเรียน การเปนพยานหรือการใหขอมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อผูถูก
กลาวหา จะตองคุมครองทั้งฝายผูร องและผูถูกรองเนื่องจากเรื่องยังไมไดผานกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริง
และอาจเปนการกลั่นแกลงกลาวหาใหไดรับความเดือดรอนและเสียหายไดและกรณีผูรองเรียนระบุในคํารอง
ขอใหปกปดหรือไมประสงคใหเปดเผยชื่อผูรองเรียน หนวยงานตองไมเปดเผยชื่อผูรองใหหนวยงานผูถูกรอง
ทราบ เนื่องจากผูรองอาจจะไดรับความเดือดรอนตามเหตุแหงการรองเรียนนั้นๆ
๒) เมื่อมีการรองเรียน ผูรองและพยานจะไมถูกดําเนินการใดๆ ที่กระทบตอหนาที่
การงานหรือการดํารงชีวิต หากจําเปนตองมีการดําเนินการใดๆ เชน การแยกสถานที่ทํางานเพื่อปองกันมิใหผู
รองพยานและผูถูกกลาวหาพบปะกัน เปนตน ตองไดรับความยินยอมจากผูรองและพยาน
๓) ขอรองขอของผูเสียหาย ผูรอง หรือพยาน เชน การขอยายสถานที่ทํางานหรือ
วิธีการในการปองกันหรือแกไขปญหา ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบตามความ
เหมาะสม
๔) ใหความคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง
๔. มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา
๑) ในระหว า งการพิ จ ารณาข อ ร อ งเรี ย นยั ง ไม ถื อ ว า ผู ถู ก กล า วหามี ค วามผิ ด
ตองใหความเปนธรรมและใหไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับบุคลากรอื่น
๒) ให โอกาสผูถูกกล าวหาในการชี้แจงขอกลาวหาอยางเต็มที่ รวมทั้งสิทธิ ในการ
แสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน
การติดตามประเมินผล
ใหโรงเรียนในสังกัด และหรือ กลุมกฏหมายและคดี จัดทําขอมูลสถิติการรับของขวัญหรือ
ประโยชนอ่ืนใด พรอมทั้งปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขแลวรายงานใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ทราบ ทุกไตรมาส
หนวยงานและผูรับผิดชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ มอบหมายใหกลุมกฎหมาย
และคดี เปนผูรับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯ การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนตามมาตรการปองกัน
การรับสินบนและรายงานขอมูลใหผูอาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
ทราบ

ภาคผนวก

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

รายละเอียด

ไดรับจาก

มูลคา
โดยประมาณ

โอกาส
ในการรับ

รับในนาม
หนวยงาน
บุคคล

ลงชื่อ....................................................ผูรายงาน
ตําแหนง...............................................................
วันที่................../......................./...............
..............................................................................................................................................................................
(สําหรับผูบังคับบัญชาหัวหนาสวนราชการ : เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ตามที่ไดรับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดตามรายละเอียดขางตนนั้น ขอให
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
อนุญาตใหยึดถือเปนประโยชนสวนบุคคล
เห็นควรใหสงคืนผูให
สงมอบใหแก สพฐ. เพื่อเปนสมบัติตอไป
อืน่ ๆ .....................................................
ลงชื่อ..................................................ผูบังคับบัญชา

หมายเหตุ : ให ส ง แบบรายงานการรั บ ของขวั ญ หรื อ ประโยชน อื่ น ใดให ส านั ก งานเขตพื ้น ท่ กี ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
กลุมกฎหมายและคดี ทุกครั้งที่มีการรายงาน

