
 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
เร่ือง มาตรการปองกันการรับสินบน 

********************* 
 

ดวย มีประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องหลักเกณฑการ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ ออกตามความในมาตรา ๑๐๓
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับ 
มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐพ.ศ.๒๕๔๔ ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกรศึกษาข้ันพื้นฐานเรื่องแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ กรณีมีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชน
อื่นใด ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเรือ่งแนวทางการสงเสริม
การปฏิบัติกรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ มาตรการปองกันการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทน
เพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการกรศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๘๑๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

ดังน้ัน เพื่อใหมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหโปรงใสยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติ  
มิชอบ และปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องการใหหรือรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดดังกลาว จึงมีมาตรการในการ
ปองกันการรับสินบนและกรณีรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ การเรี่ยไร  
และการรับฝากนักเรียน(การรับแปะเจี๊ยะ) มิใหขาราชการลูกจางและเจาหนาที่ของรัฐมีพฤติกรมทุจริตในการ
ปฏิบัติงานจึงใหถือปฏิบัติตามมาตรการแนบทายคําสั่งน้ีอยางเครงครัดตอไป 

ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
(นายเสนีย  เรืองฤทธ์ิราวี) 
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มาตรการในการปองกันการรับสินบนและกรณีรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ เจาหนาท่ี 
ของรัฐการเร่ียไร และการรับฝากนักเรียน(การรับแปะเจ๊ียะ) 
 

"การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา" หมายความวา การรับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆโดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให
กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

"ประโยชนอื่นใด" หมายความวาสิ่งที่มูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการ การ
รับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

เจาหนาที่ของรัฐ(ทุกตําแหนง) จะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดไดตอเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือ 
มีขอบังคับ โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายใหรับได การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดนอกเหนือจากกฎหมาย กฎ 
หรือขอบังคับขางตน จึงตองมาพิจารณาตามหลักเกณฑการรับทรัพยสินโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐตาม
ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่น
ใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญ 
ของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหแก
สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการสงเสริมการ
ปฏิบัติกรณีเรี่ยไรลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมาตรการปองกันการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทน
เพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยมีแนวปฏิบัติในการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน(การรับแปะเจี๊ยะ) ดังน้ี 

๑. ใหเจาหนาที่ ในสังกัดปฏิบั ติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีการใหหรือรับของขวัญ หรือประโยชนอื่นใด ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อยางเครงครัด 

๒. หามเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดนอกเหนือ 
จากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย กฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายใหรับได 
การรับทรัพยสินในเรื่องน้ีจึงไดแกการรับเงินเดือนการรับเงินคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ คาที่พักในการเดินทาง
ไปราชการการรับสวัสดิการตางๆ ที่ทางราชการจัดใหทั้งในรูปแบบเปนสวัสดิการปกติ และการจัดสวัสดิการ 
ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของสวนราชการ รวมถึงคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร หรือคาอาหาร 
ในระหวางอบรมประชุมหรือสัมมนา เวนแตการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 
โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ ดังตอไปน้ี 

๒.๑ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติไดแกการรับทรัพยสิน จากปู ยา ตา ยาย  
ลูก หลาน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ปา นา อา หรือจากญาติของคูสมรสในลักษณะของช้ันตางๆ ในความเปนญาติ
เชนเดียวกันกับที่ไดกลาวถึงขางตนความเปนญาติจึงมีไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทาน้ัน การรับทรัพยสิน ในกรณีน้ี 
จึงไมสามารถนําไปใชในการอางการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนิติบุคคลได ประกอบกับการรับทรัพยสิน
จากญาติ เจาหนาที่ของรัฐสามารถรับไดโดยไมจํากัดจํานวนในการรับ ทั้งน้ีจะรับไดในจํานวนเทาไรจึงข้ึนอยูกับ
ความสามารถในการใหของญาติที่เปนผูใหทรัพยสิน 

๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติเน่ืองในโอกาสตางๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคมเทาน้ัน และตองมีมูลคาในการรับ
จากแตละบุคคลแตละโอกาสไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 



๒.๓ การรับคารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร  
มอบบัตรกํานัลของหางสรรพสินคา ตอนรับเน่ืองในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ
วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทสังคมเทาน้ัน และมูลคาของการรับรองและของขวัญน้ันตองมีมูลคาไมเกิน  
๓,๐๐๐ บาท 

๒.๔ การรบัของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่เปนการใหในลกัษณะใหกับบุคคลทั่วไป 
๓. หลักเกณฑการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดตามขอใดใหใชบังคับแกผูซึ่ งพนจากการ 

เปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึง ๒ ปดวย 
๔. หามเจาหนาที่ของรัฐใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชา

นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกันโดยการใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยมน้ัน
เจาหนาที่ของรัฐจะใหของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่มีมูลคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได 

๕. หามเจาหนาที่ของรัฐยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือ
ประโยชนอื่นใดจากผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ เวนแตเปนการรับของขวัญหรือประโยชน
อื่นใดที่ใหตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญน้ีมีราคาหรือมูลคําไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๖. ควรใชบัตรอวยพรการลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความยินดีแทนการใหของขวัญ 
เพื่อเปนการปองกันการฝาฝนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชนในการเสริมสรางทัศนคติในการประหยัดใหแก
เจาหนาที่ของรัฐ 

๗. ในกรณีที่เปนการรับทรัพยสินที่มีมูลคาเกิน ๓,๐๐๐บาท ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐมีความจําเปนอยางย่ิง
ที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรีมติรภาพหรอืความสมัพันธอันดีระหวางบุคคล ซึ่งในการรับน้ีเจาหนาที่ของรัฐผูรับ จะตอง
แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนน้ัน ตอผูบังคับบัญชาซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ
ผูบริหารสูงสุดชองรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบันหรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันสังกัด
ในทันทีที่สามารถจะทําได เพื่อใหผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน เหมาะสมหรือ
สมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันรับทรัพยสิน หรือประโยชนน้ันไวก็ไหคืนทรัพยสินหรือประโยชนน้ันแกผูให
ในทันทีหากเปนกรณีที่ไมสามารถคืนได ก็ใหสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดใหกับหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐ
ผูน้ันสังกัดโดยเร็ว  

๘. ใหเจาหนาที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง  
แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติกรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อยางเครงครัด 

๙. หามการเรี่ยไรในหมูขาราชการหรือการใชสวัสดิการใดๆ ของสวนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญใหแก
ขาราชการช้ันผูใหญ ผูบังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของขาราชการช้ันผูใหญโดยเด็ดขาด 

๑๐. ในการรับนักเรียนใหถือปฏิบัติตามมาตรการปองกันการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทน
เพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหนังสือสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๗/ว๑๘๑๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ อยางเครงครัด 

๑๑. กรณีมีผูบริจาคทรัพยสินใหสถานศึกษาใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ
รับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเครงครัด เพื่อปองกันปญหาการเรียกรับทรัพยสิน
หรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา "แปะเจี๊ยะ" 

 

 

 



กลไกการสงเสริมการปฏิบัติเพ่ือปองกันการรับสินบน 
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ จะเสริมสรางความรูความเขาใจ 

ในเรื่องผลประโยชนทับชอน หรือการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และ การรับ
ทรัพยสนิหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
ใหสามารถแยกแยะประโยชนสวนตัวกับประโยชนสวนรวมหรือความแตกตางระหวางสินนํ้าใจ และสินบน และ
จะแจงเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุมเสี่ยงตอการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามกฎระเบียบ อาทิ 
ชวงเทศกาลปใหมการดําเนินการรับนักเรียน เปนตน 

๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ จะสนับสนุนสงเสริมใหเจาหนาที ่
ทุกระดับเห็นความสําคัญและมีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต คอรัปช่ัน รวมทั้งจัดใหมีมาตรการควบคุมภายใน
เพื่อปองกันการทุจริตคอรัปช่ันการใหหรือรับสินบนในทุกรูปแบบ  

๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ จะกํากับดูแลใหการดําเนินการ
เบิกจายคาใชจายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ เปนไปตามระเบียบกฎหมาย 

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ ครอบคลุม
การปฏิบัติหนาที่ราชการของเจาหนาที่ทกุระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรอืการคัดเลอืกบคุลากรการเลือ่น
ตําแหนงการฝกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตโดยผูบังคับบัญชาทุกระดับ 
จะสื่อสารทําความเขาใจกับผูใตบังคับบัญชาเพื่อนําไปใชปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยูในความรับผิดขอบและ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวปฏิบัติน้ี  

๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ สุมตรวจสอบการดําเนินการรับ
นักเรียนในสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีอัตราแขงขันสูงและเรงรัดประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจ 
ใหผูปกครองนักเรยีน ประขาชนรวม ทั้งขาราชการในสังกัดรับทราบถึงความผิดและบทกําหนดโทษกรณีการเรียกรับ
หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียน โดยเฉพาะอยางย่ิงกรณีของเงินบริจาค
ทั้งน้ี การกระทําดังกลาวไมอาจถือไดวาเปนเงินบริจาค แตถือวาเปนเรื่องของ "สินบน"ในฐานะผูรับสินบนกับผูให
สินบนซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช.  

๖. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ จะใหความเปนธรรมและคุมครอง
เจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดที่แจงเบาะแส หรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอรัปช่ัน การรับหรือการใหสินบน 
ในทุกรูปแบบ รวมถึงเจาหนาที่ที่ปฏิเสธตอการกระทําโดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือ 
ในการแจงเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวของตามที่กําหนดไวในกระบวนการจัดการขอรองเรียน 

๗. การฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันเปนผูกระทําความผิดทางวินัย ผูบังคับบัญชาจะดําเนินการทางวินัย
เจาหนาที่ของรัฐผูน้ัน 

๘. เจาหนาที่ของรัฐที่ไดมีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ที่เปนการฝาฝนการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตในมาตรา ๑๗
จะตองไดรับโทษตามกฎหมายตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๒๐ ไดแกโทษจําคุกไมเกินสามป ปรับไมเกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

๙. เจาหนาที่ของรัฐรับทรัพยสินจากผูใหทรัพยสินที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ของเจาหนาที่ของรัฐ 
หรือจากการใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่และไดเรียกรับทรัพยสินจากการปฏิบัติหนาที่
น้ันๆ การรับทรัพยสินในกรณีน้ีจึงเปนกาเรียกรับสินบนของเจาหนาที่รับและเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันจะมีความผิด 



ตามประมลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๙ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ัง
แตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท  

๑๐. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการ
ดําเนินการอยางสม่ําเสมอเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

กระบวนการจัดการตรวจสอบการรับสินบน 
๑. ชองทางการรองเรียน/การรบัแจงเบาะแส 

๐ รองเรียนดวยตนเองโดยสามารถแจงขอรองเรียนไดที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ กลุมกฎหมายและคดี  

๐ รองเรียนทางไปรษณียโดยสงมาที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต ๔ ถนนกันทรลักษ – ศรีสะเกษ ตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐ 

๐ ทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๕ ๘๑๐ ๕๖๐(ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔) ๐๔๕ ๘๑๐ ๕๖๔ (กลุมกฎหมายและคดี) 

๐เว็บไซดของสํานักงาน ที่ http://vww.ssk4.go.th 
๐ ชองทางอื่นๆ อาท ิ

-ศูนยดํารงธรรมกระทรงมหาดไทย สายดวน ๑๕๖๗  
-ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตร ีสายดวน ๑๑๑๑ 
- สํานักงาน ป.ป.ช. 
-คณะกรรมการรับเรื่องราวรองทุกขประจํากระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ.๒๕๕๒ หรือสายดวนการศึกษา ๑๕๗๙ 
๒. กระบวนการแกไขปญหา  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ จะตรวจสอบขอเท็จจริงอยางละเอียด

รอบคอบและแจงมาตรการในการแกไขปญหาดังกลาวใหผูรองทราบภายใน ๓๐ วัน กรณีมีมูลวากระทําผิดวินัย 
จะดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ กรณีเปน
การกระทําความผิดที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่นก็ใหสงเรื่องใหหนวยงานที่มีอํานาจดําเนินการตอไป 

๓. มาตรการคุมครองผูรองและผูเปนพยาน 
๓.๑ การพิจารณาขอรองเรียนใหกําหนดช้ันความลับและคุมครองผูเกี่ยวของตามระเบียบวา

ดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และการสงเรื่องใหหนวยงานพิจารณาน้ันผูใหขอมูลและผูรอง
อาจจะไดรับความเดือดรอน เชน ขอรองเรียนกลาวโทษขาราชการในเบื้องตนใหถือวาเปนความลับทางราชการ 
(หากเปนบัตรสนเทหใหพิจาณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏขัดแจงตลอดจนระบุตัวพยานบุคคล
แนนอนเทาน้ัน) การแจงเบาะแสผูมีอิทธิพลตองปกปดช่ือและที่อยูผูรอง หากไมปกปดช่ือหรือที่อยูของผูรองจะตอง
แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและใหความคุมครองแกผูรอง ดังน้ี "ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจสั่งการตามสมควร
เพื่อคุมครองผูรองพยานและบุคคลที่ใหขอมูลในการสืบสวนสอบสวนอยูใหตองรับภัยหรือความไมเปนธรรมที่อาจ
เกิดมาจากการรองเรียน การเปนพยานหรือการใหขอมูลน้ัน "กรณีมีการระบุช่ือผูถูกกลาวหาจะตองคุมครองทั้งฝาย
ผูรองและผูถูกรอง เน่ืองจากเรื่องยังไมไดผานกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริงและอาจเปนการกลั่นแกลงกลาวหา
ใหไดรับความเดือดรอนและเสียหายได และกรณีผูรองเรียนระบุในคํารองขอใหปกปดหรือไมประสงคใหปดเผยช่ือผู
รองเรียนหนวยงานตองไมเปดเผยช่ือผูรองใหหนวยงานผูถูกรองทราบ เน่ืองจากผูรองอาจจะไดรับความเดือดรอน
ตามเหตุแหงการรองเรียนน้ันๆ 



๓.๒ เมื่อมีการรองเรียนผูรองและผูเปนพยานจะไมถูกตําเนินการใดๆ ที่กระทบตอหนาที่การ
งานหรือการดํารงชีวิตซึ่งหากจําเปนตองมีการดําเนินการใดๆ เชน การแยกสถานที่ทํางานเพื่อปองกันมิใหผูรองและ
ผูเปนพยานและผูถูกกลาวหาพบปะกันเปนตน ตองไดรับความยินยอมจากผูรองและพยาน 

๓.๓ ขอรองขอของผูเสียหาย ผูรองหรือพยาน เชน การขอยายสถานที่ทํางานหรือวิธีการในการ
ปองกันหรือแกไขปญหา ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดขอบตามความเหมาะสม 

๓.๔ใหความคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง 
 

๔. มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา 
๔.๑ ในระหวางการพิจารณาขอรองเรียนยังไมถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด ตองใหความเปน

ธรรมและใหไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับบุคลากรอื่น 
๔.๒ ใหโอกาสผูถูกกลาวหาในการช้ีแจงขอกลาวหาอยางเต็มที่รวมทั้งสิทธิในการแสดงเอกสาร/

พยานหลักฐาน 

การติดตามประเมินผล 
ใหโรงเรียนในสังกดัและหรือกลุมกฎหมายและคดีจดัทําขอมูลสถิติการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด

พรอมทั้งปญหาอุปสรรคแนวทางการแกไขแลว รายงานใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๔ ทราบ ทุกไตรมาส 

หนวยงานและผูรับผิดชอบ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ มอบหมายใหกลุมกฎหมายและคดี  

เปนผูรับผิดขอบในการรับรายงานการดําเนินรับเรื่องรองเรียนตามมาตรการปองกันการรับสินบนและรายงานขอมูล
ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ทราบ 


