
มาตรการป้องกันการรับสินบน 

ของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
*********************************** 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องท่ีเช่ือมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นได้ มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ      
แห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยา     
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ าใจ” ดังนั้น การรับสินน้ าใจ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดด้วย หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐละเลย 
หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ าใจหรือสินบนแล้ว จะท าให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้น
ปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถแยกแยะ
หรือจ าแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวล
จริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของภาครัฐได้ 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์ ตระหนักและมีความมุ่งมั่น     ท่ีจะปฏิบัติงานให้
โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าท่ีการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การ
แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นท่ีเกี่ยวเนื่อง
เช่ือมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ถูกต้อง  ตามท่ี
กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องก าหนด โดยให้สถานศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสังกัด    ถือ
ปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน 
ดังต่อไปนี ้

แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเร่ียไร และการรับฝากนักเรียน (แป๊ะเจี๊ยะ) 

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 



“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า ส่ิงท่ีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง       
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ทุกต าแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย     
กฎ หรือมีข้อบังคับ โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก
กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์    
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงิน
หรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมาตรการป้องกันการเรียก
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ การเรี่ยไร 
และการรับฝากนักเรียน (แป๊ะเจ๊ียะ) ดังนี้ 

๑. ให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใด ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐      
อย่างเคร่งครัด 

๒. ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดรับหรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใด 
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจ    
ตามกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง      
ไปราชการค่าท่ีพักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ท่ีทางราชการจัดให้ท้ังในรูปแบบเป็น
สวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่า
สมนาคุณวิทยากรค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี ้

๒.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯ        
จากปู ่ย่า ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ล่ือ พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของช้ันต่างๆ         
ในความเป็นญาติเช่นเดียวกันกับท่ีได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น       
การรับทรัพย์สินฯ ในกรณีนี้ จึงไม่สามารถน าไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใดจากนิติบุคคลได้ 
ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ ท้ังนี้จะรับได้
ในจ านวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติท่ีเป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 

๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ 
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมี
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

 



๒.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทาน
อาหาร มอบบัตรก านัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า 
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป 
๓. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการ

เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปี ด้วย 
๔. ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ

ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ 

๕. ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ 
ประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนัน้มีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๖. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ 
ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกนัการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกท้ังเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

๗. ในกรณีท่ีเป็นการรบัทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นัน้ต่อผู้บังคับบัญชา  
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กร
ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีท่ีสามารถกระท าได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัย 
ว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ 
ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ท่ีไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  

การแจ้งให้เป็นไปตามแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใด แนบท้ายมาตรการนี้ 
๘. ให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด 
๙. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญ

ให้แก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการช้ันผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 
๑๐. ในการรับนักเรียนให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๘๑๙ ลงวนัท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด 

 
 



๑๑. กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สินให้สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหา    
การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา“แป๊ะเจ๊ียะ” 

กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสนิบน 
๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใหข้้าราชการและเจ้าหน้าท่ีสามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้ รวมถึงการ
แจ้งเตือนในกรณีท่ีอาจเกิดความสุ่มเส่ียงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ การด าเนินการรับนักเรียน เป็นต้น 

๒. สนับสนุนส่งเสริมใหข้้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ เห็นความส าคัญและมีจิตส านึก   
ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน 
การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

๓. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ครอบคลุม      
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร 
การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม       
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

๕. ตรวจสอบการด าเนินการรับนักเรียน ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนท่ีมีอัตราแข่งขันสูง   
และประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนรวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี   
ในสังกัดรับทราบถึงความผิดและบทก าหนดโทษกรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน
เพื่อโอกาสในการเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเงินบริจาค ซึ่งการกระท าดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงิน
บริจาค แต่ถือว่าเป็นเรื่องของ “สินบน” ในฐานะผู้รับสินบน กับ ผู้ให้สินบน อันเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช. 

๖. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลอื่นใด ท่ีแจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน 
เรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ัน การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิเสธต่อการกระท า   
โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามท่ีก าหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

๗. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ       
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น 

 



๘. เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ท่ีเป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษ
ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

    ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐฯ เพื่อจูงใจ
ให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าท่ี มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๙. เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ หรือจากการใช้อ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบัติหน้าท่ี และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจาก  
การปฏิบัติหน้าท่ีนั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต 
และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท 

๑๐. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ    
การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
  ๑. ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส 

๑) แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
๒) ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข๐๒๗๔๙๖๖๔๕ หรือโทรศัพท์สายตรง

ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๙-๔๔๒-๔๓๙๗ หรือนิติกร งาน
วินัยและนิติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘-๘๙๒๙๓๖๙ 

๓) การร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรยีนด้วยวาจา โดยตรงท่ี
ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์ , ๔) การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึง
ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์ ท่ีอยู่โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์ เลขท่ี ๑๙๙๙/
หมูท่ี่ ๓ ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๒๗๐ 

๕) การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทอง
อุปถัมป์ 

๖) การร้องเรียนผ่าน Website ; Facebook เวปเพจโรงเรียนมหาภาพกระจาดทอง
อุปถัมภ ์

หมายเหตุ : ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จ
กระบวนการหากไม่มกีารด าเนินการใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 

หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก 
๑) ส านักงาน ก.พ. 
๒) คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจ ากระทรวง ตามระเบียบส านัก



นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข ์พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓) ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา ๒๓, ๒๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
๕) ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒. กระบวนการแกไ้ขปัญหา 
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์ จะตรวจสอบข้อเท็จจริง    อย่างละเอียดรอบคอบ 

และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน ๓๐ วัน กรณีมีมูล ว่ากระท าผิดวินัยจะ
ด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗  

กรณีเป็นการกระท าความผิดท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานอืน่ ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงาน  
ท่ีมีอ านาจด าเนินการต่อไป 

๓. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน 
๑) การพิจารณาข้อร้องเรียน ให้ก าหนดช้ันความลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตาม

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น    
ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบ้ืองต้นให้ถือว่า   
เป็นความลับทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง 
ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  

การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดช่ือและท่ีอยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดช่ือท่ีอยู่ของ   
ผู้ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องดังนี้ “ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจ
ส่ังการตามสมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลท่ีให้ข้อมูล ในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัย
หรือความไม่เป็นธรรม ท่ีอาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น” กรณีมีการระบุช่ือ  
ผู้ถูกกล่าวหา จะต้องคุ้มครองท้ังฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกล่ันแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้ และกรณีผู้ร้องเรียนระบุ
ในค าร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยช่ือผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยช่ือผู้ร้องให้หน่วยงาน   
ผู้ถูกร้องทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ 

๒) เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกด าเนินการใดๆ ท่ีกระทบต่อหน้าท่ี
การงานหรือการด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานท่ีท างานเพื่อป้องกันมิให้   
ผู้ร้อง พยาน และผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและพยาน 

 
 
๓) ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานท่ีท างาน     

หรือวิธีการในการป้องกนัหรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ     
ตามความเหมาะสม 

๔) ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกล่ันแกล้ง 



๔. มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 
๑) ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด          

ต้องให้ความเป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น 
๒) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการช้ีแจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มท่ี รวมทั้งสิทธิ             

ในการแสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน 
การติดตามประเมินผล 

ให้โรงเรียนในสังกัด และหรือกลุ่มบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติการ จัดท าข้อมูลสถิติ 
การการรับของขวัญหรือประโยชนอ์ื่นใด พร้อมท้ังปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขแล้วรายงานให้
ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์ ทราบ ทุกไตรมาส 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป ์มอบหมายให้ กลุ่มบริหาร   งานบุคคล  เป็น

ผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯ การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน   ตามมาตรการป้องกันการรับสินบนและ
รายงานข้อมูลให้ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์ ทราบ 
 

 
 

 

( นายอิทธิพัทธ์       ธีระวรรณสาร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 


