ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร
เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบน ของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร
-------------------------------------------ดวยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ เปน
รูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรม ของเจาหนาที่ของรัฐ อันเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดความเสียหายตอการบริหารงาน
และภาพลักษณขององคกร
การรับทรัพยสินของเจาหนาที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๓ เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินไดเมื่อการรับทรัพยสิน
หรือ ประโยชนอื่นใดนั้นไดมีกฎหมายหรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ แหงกฎหมาย
อนุญาตให เจาหนาที่ของรัฐรับได และการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑที่
กําหนด ซึ่งการรับ ทรัพยสินในกรณีนี้อาจจะเรียกวา “สินน้ําใจ” ดังนั้น การรับสินน้ําใจ เจาหนาที่ของรัฐ
จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดดวย หากเจาหนาที่ของรัฐละเลย หรือไม
สามารถแยกแยะไดวาการรับทรัพยสินนั้น เปน เรื่องสินน้ําใจหรือสินบนแลว จะทําใหเจาหนาที่ผูนั้นปฏิบัติผิด
กฎหมายและมีโทษตอเจาหนาที่ของรัฐผูรับทรัพยสินนั้น ดวย แตถาเจาหนาที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือ
จําแนกในเรื่องหลักเกณฑของการรับทรัพยสินไดแลว ก็จะสามารถ ปองกันไมใหมีการละเมิดประมวลจริยธรรม
รวมถึงสามารถแกไขปญหาเจาหนาที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือ การขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวม ตลอดจนปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของภาครัฐได
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ตระหนักและมีความมุงมั่น ที่จะปฏิบัตงิ านใหโปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอด
จากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงไดจัดทํามาตรการปองกันการรับสินบน เพื่อเปนแนวปฏิบัตใิ นการปองกันการรับ สินบน การ
ใชอํานาจหนาที่การเอื้อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น การแสวงหาผลประโยชนรว มกันกับองคกรธุรกิจเอกชน การรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดจากผูอื่นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ ประโยชนสวนรวม และเปน
การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจาหนาที่ของรัฐใหถูกตอง ตามที่
กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของกําหนด โดยใหสถานศึกษา ขาราชการและ เจาหนาที่ในสังกัด ถือปฏิบัตใิ นการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรการปองกันการรับ สินบน ดังตอไปนี้ แนวปฏิบัติในการปองกัน
การรับสินบน : กรณีรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้ าหน้ าทีของรัฐ การเรี ยไร และการรับฝากนักเรียน
(แป๊ ะเจียะ)
“การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อืนใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรื อ ประโยชน์อืนใดจาก
ญาติหรื อจากบุคคลทีให้ กนั ในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรื อวัฒนธรรม หรื อให้ กนั ตามมารยาท
ทีปฏิบตั ิกนั ในสังคม
“ประโยชน์อืนใด” หมายความว่า สิงทีมูลค่า ได้ แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ บริ การ การรับการ
ฝึ กอบรม หรื อสิงอืนใดในลักษณะเดียวกัน

เจาหนาที่ของรัฐ (ทุกตําแหนง) จะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดไดตอเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมี
ขอบังคับ โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายใหรับได การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดนอกเหนือจากกฎหมาย
กฎหรือ ขอบังคับขางตน จึงตองมาพิจารณาตามหลักเกณฑการรับทรัพยสินโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของ
รัฐ ตามประกาศ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ การรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการรับเงินหรือ
ทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหแกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมาตรการปองกันการ
เรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนใน สถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของ เจาหนาที่ของรัฐ การเรี่ยไร
และการรับฝากนักเรียน (แปะเจี๊ยะ) ดังนี้
๑. ใหเจาหนาที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
แนวทางปฏิบัติ : กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อยาง
เครงครัด
๒. หามเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด นอกเหนือจาก
ทรัพยสิน หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ ตามกฎหมาย ใหรับ
ได การรับทรัพยสินในเรื่องนี้จึงไดแก การรับเงินเดือน การรับเงินคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ไปราชการคาที่พักในการ
เดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการตางๆ ที่ทางราชการจัดใหทั้งในรูปแบบเปนสวัสดิการปกติและการจัด
สวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของสวนราชการ รวมถึงคาสมนาคุณวิทยากรคาอาหารหรือ
คาอาหารในระหวาง อบรม ประชุมหรือสัมมนา เวนแตการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา
ตามประกาศคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังตอไปนี้
๒.๑ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติ ไดแก การรับทรัพยสินฯ จากปูยา ตา
ยาย ลูก หลาน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ปา นา อา หรือจากญาติของคูสมรสในลักษณะของชั้นตางๆ ในความเปนญาติ
เชนเดียวกันกับที่ไดกลาวถึงขางตน ความเปนญาติจึงมีไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น การรับทรัพยสินฯ ใน
กรณีนี้ จึง ไมสามารถนําไปใชในการอางการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนิติบุคคลไดประกอบกับการ
รับทรัพยสินจากญาติ เจาหนาที่ของรัฐสามารถรับไดโดยไมจํากัดจํานวนในการรับ ทั้งนี้จะรับไดในจํานวน
เทาไร จึงขึ้นอยูกับความสามารถในการ ใหของญาติที่เปนผูใหทรัพยสินฯ
๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติเนื่องในโอกาสตางๆ โดย
ปกติ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เทานั้น และตองมี
มูลคาในการรับจาก แตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๓ การรับคารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร
มอบบัตรกํานัลของหางสรรพสินคา ตองรับเนื่องในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ

วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทสังคม เทานั้น และมูลคาของการรับรองและของขวัญนั้นตองมีมูลคา ไมเกิน
๓,๐๐๐ บาท
๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่เปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
๓. หลักเกณฑการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดตามขอ ๑ ใหใชบังคับแกผูซึ่งพนจากการเปน
เจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึง ๒ ปดวย
๔. หามเจาหนาที่ของรัฐใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มกี ารใหของขวัญแกกัน โดยการใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น
เจาหนาที่ ของรัฐจะใหของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่มีมูลคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได
๕. หามเจาหนาที่ของรัฐยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ หรือ
ประโยชนอื่นใดจากผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ เวนแตเปนการรับของขวัญหรือ
ประโยชนอื่นใดที่ใหตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
๖. ควรใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความยินดีแทนการให ของขวัญเพื่อ
เปนการปองกันการฝาฝนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชนในการเสริมสรางทัศนคติในการประหยัดใหแก
เจาหนาที่ของรัฐ
๗. ในกรณีที่เปนการรับทรัพยสินที่มีมูลคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐมีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่ ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจาหนาที่ของรัฐ
ผูรบั ฯ จะตอง แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปน
หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานสถาบัน หรือองคกรที่
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดในทันที ที่สามารถกระทําได เพื่อใหผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุด วินิจฉัย วามี
เหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และ สมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไว
ก็ใหคืนทรัพยสนิ หรือประโยชนนั้นแกผูใหในทันที หาก เปนกรณี ที่ไมสามารถคืนไดก็ใหสงมอบทรัพยสินหรือ
ประโยชนฯ ใหกับหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว การแจงใหเปนไปตามแบบรายงานการรับ
ของขวัญหรือประโยชนอื่นใด แนบทายมาตรการนี้
๘. ใหเจาหนาที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนว
ทางการสงเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อยางเครงครัด
๙. หามการเรี่ยไรในหมูขาราชการหรือการใชสวัสดิการใดๆ ของสวนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญใหแก
ขาราชการชั้นผูใหญ ผูบังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของขาราชการชั้นผูใหญโดยเด็ดขาด
๑๐. ในการรับนักเรียนใหถือปฏิบัติ ตามมาตรการปองกันการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบ
แทน เพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ
สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๘๑๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ อยาง
เครงครัด
๑๑. กรณีมีผูบริจาคทรัพยสินใหสถานศึกษาใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ
รับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเครงครัด เพื่อปองกันปญหา การเรียกรับ
ทรัพยสิน หรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา“แปะเจี๊ยะ”

กลไกการสงเสริมการปฏิบัติเพื่อปองกันการรับสินบน
๑. เสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวม และการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ ของรัฐที่
ถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่สามารถแยกแยะประโยชน
สวนตัว กับประโยชนสวนรวม หรือความแตกตางระหวางสินน้ําใจและสินบนไดรวมถึงการแจงเตือนในกรณีที่
อาจเกิดความสุม เสี่ยงตอการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ชวงเทศกาลป
ใหม การดําเนินการรับ นักเรียน เปนตน
๒. สนับสนุนสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ทุกระดับ เห็นความสําคัญและมีจิตสํานึก ในการ
ตอตานการทุจริต คอรรปั ชั่น รวมทั้งจัดใหมีมาตรการควบคุมภายในเพื่อปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น การให
หรือรับ สินบนในทุกรูปแบบ
๓. กํากับดูแลใหการดําเนินการเบิกจายคาใชจายของหนวยงานในสังกัด เปนไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวของ โดยเครงครัด
๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ครอบคลุม การปฏิบัติ
หนาที่ราชการของเจาหนาที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อน
ตําแหนง การ ฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจาง การพิจารณาอนุมัติอนุญาต โดย
ผูบังคับบัญชาทุกระดับจะทํา ความเขาใจกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อนําไปใชปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม ที่อยูใน
ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแล การปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวปฏิบัตินี้
๕. ตรวจสอบการดําเนินการรับนักเรียน ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีอัตราแขงขันสูง และ
ประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจใหผูปกครองนักเรียน ประชาชนรวมทั้งขาราชการและเจาหนาที่ ใน
สังกัด รับทราบถึงความผิดและบทกําหนดโทษกรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบ
แทนเพื่อโอกาสในการ เขาเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีของเงินบริจาค ซึ่งการกระทําดังกลาวไมอาจถือไดวา
เปนเงินบริจาค แตถือวาเปนเรื่อง ของ “สินบน” ในฐานะผูรับสินบน กับ ผูใหสินบน อันเปนความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช.
๖. ใหความเปนธรรมและคุมครองเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใด ที่แจงเบาะแสหรือหลักฐาน เรื่องการ
ทุจริต คอรรัปชั่น การรับ หรือการใหสินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจาหนาที่ที่ปฏิเสธตอการกระทํา โดยใช
มาตรการคุมครองผู รองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการแจงเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ ตามที่
กําหนดไวในกระบวนการจัดการ ขอรองเรียน
๗. การฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญ ของ เจาหนาที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น เปนผูกระทําความผิดทางวินัย ผูบังคับบัญชาจะตองดําเนินการทาง
วินัยเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
๘. เจาหนาที่ของรัฐที่ไดมีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ที่เปนการฝาฝนการรับทรัพยสินฯ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะตองรับโทษ
ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจําคุกไมเกินสามป ปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ผูใดใหขอให หรือรับวา
จะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกเจาหนาที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจใหกระทํา การ ไมกระทําการ หรือประวิง

การกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ มีโทษจําคุกไมเกินหาป ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง จําทั้งปรับ ตามที่
กําหนดไวในมาตรา ๑๒๓/๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและ ปราบปรามการ
ทุจริต
๙. เจาหนาที่ของรัฐรับทรัพยสินจากผูใหทรัพยสินที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ของเจาหนาที่ของรัฐ
หรือ จากการใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ และไดเรียก รับ ทรัพยสินจาก การ
ปฏิบัติหนาที่นั้นๆ การรับทรัพยสินในกรณีนี้จึงเปน การเรียกรับสินบนของเจาหนาที่รัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ ผู
นั้นจะมีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอด
ชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
๑๐. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับ การ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( นางกาญจนา คลายพุฒ )
ผูอํานวยการโรงเรี ยนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร
-------------------------------------------โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร เปนหนวยงานทางดานการศึกษาที่อยูภายใตกํากับดูแลของ
สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตและ
การประพฤติมิชอบในองคกร สงเสริมใหการดําเนินการของหนวยงานเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ ดี โดยใหยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ให
สอดคลองกับนโยบายใน การพัฒนาประเทศ ที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ. ศ. 2560 –
2579) และยุทธศาสตรชาติวา ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ. ศ. 2560 - 2564
เพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร เปนไปตามเจตจํานงสุจริตตามนโยบายของ
ผูบริหารของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ในดานความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดตลอดจนการเปด
โอกาสให ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามา มีสวนรวม ในการดําเนินงานของหนวยงานในทุกระดับ จึง
ไดกําหนด มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ เพื่อเสริมสรางความโปรงใสและปองกันการทุจริต เพื่อเปน
แนวทางแก ผูปฏิบัติงานดังนี้
1. มาตรการปองกันและแกไขปญหาการใชดุลพินิจ
1.1 ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น ตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตกํากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานตลอดจนการใชดุลพินิจของ
ผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามกฎหมายกฎระเบียบประกาศขอบังคับคําสั่งและหลักเกณฑอื่นๆที่เกี่ยปฏิบัติงาน
1.2 ใหผูปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และจัดใหมีคูมือการ
ปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการขั้นตอนระยะเวลาแลวเสร็จใหชัดเจน เพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติงาน อันจะ
นํามาสูการลดการใชดุลพินิจของผูปฏิบัติงาน
1.3 ใหผูปฏิบัติงานรายงานผลการดําเนินการหรือปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบประกาศขอบังคับคําสั่งและหลักเกณฑอื่นใดที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้น เพื่อใหสวนงานที่เกี่ยวของดําเนินการหาขอเท็จจริง วิเคราะหเสนอแนวทางการปองกันและแกไขปญหาตอ
ผูบังคับบัญชา
1.4 ใหดําเนินการสํารวจวิเคราะหสํารวจและจัดการความเสี่ยงใหครอบคลุมถึงการ
ดําเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ใหเปนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบประกาศขอบังคับคําสั่ง
และหลักเกณฑอื่น ใดที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและสรุปเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคีอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง

2 มาตรการเสริมสรางการตรวจสอบการใชดุลพินจิ
2.1 ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นตองใหความสําคัญกับการกํากับดูแลตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ประกาศขอบังคับคําสั่งและหลักเกณฑอื่นใดที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
2.2 ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นตองสื่อสารถึงความสําคัญและแนวทางในการดําเนินการ
ตรวจสอบการใชดุลพินิจของผูปฏิบัติงาน
2.3 นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลอยางเปนระบบและ
สะดวกใน การสืบคนเพื่อใชประกอบในการตัดสินใจในการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน
2.4 มีแนวทางติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบประกาศขอบังคับคําสั่งและหลักเกณฑ
อื่นใด ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเพื่อนํามาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งใหมีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานภายในองคกรใหเปนระบบ โปรงใสและตรวจสอบได
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม

พ.ศ. ๒๕๖๓

( นางกาญจนา คลายพุฒ )
ผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร
-------------------------------------------โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร เปนหนวยงานทางดานการศึกษาที่อยูภายใตกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต และ
การประพฤติมิชอบในองคกร สงเสริมใหการดําเนินการของหนวยงานเปนไปตามหลักเกณฑ และ วิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยใหยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของ
หนวยงาน ใหสอดคลองกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ ที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ. ศ.
2560 – 2579) และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ. ศ. 2560 2564 เพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร เปนไปตามเจตจํานงสุจริตตามนโยบาย
ของผูบริหารของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ในดานความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดตลอดจนการ
เปดโอกาส ใหผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม ในการดําเนินงานของหนวยงานในทุกระดับ
เกณฑ กําหนดมาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต เพื่อเสริมสรางความโปรงใสและปองกันการทุจริต เพื่อ
เปนแนวทางแกผูปฏิบัติงานดังนี้
๑. กําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารทุกระดับ ใหครอบคลุมถึงการประพฤติตนเปน แบบอยางที่ดี
รวมถึงสอดสองดูแล และสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
๒. กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรใหครอบคลุมถึงการไมเพิกเฉยตอการทุจริต รายงานการ
กระทํา ความผิดตอผูบังคับบัญชาหากพบเห็นการกระทําความผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้น ตลอดจนใหความ
รวมมือ ชวยเหลือในกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
๓. กําหนดใหมีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป ดําเนินการ กํากับติดตาม และ รายงานผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป เพื่อเสนอตอคณะผูบริหาร และ เผยแพรตอ
สาธารณะ
๔. กําหนดใหมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติในการรับเรื่องรองเรียน โดยระบุถึงผูที่รับผิดชอบ ขั้นตอน
กระบวนการ กรอบระยะเวลา ในการพิจารณาเรื่องรองเรียน และเบาะแสการกระทําผิด การ ทุจริต ตลอดจน
ประชาสัมพันธใหบุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกรับทราบ

๕. กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดอบรมใหแกพนักงานเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ
ลักษณะความผิด และการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นไดในสํานักงาน
๖. กําหนดใหมีชองทางที่หลากหลายในการรับเรื่องรองเรียนและเบาะแสการกระทําผิด การทุจริต
โดยใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเรื่องดังกลาว ระมัดระวังในการดําเนินงานและเก็บเปนความลับ
๗. กําหนดใหทุกหนวยที่เกี่ยวของ จัดทําสถิติการรับเรื่องรองเรียน และเบาะแสการกระทํา ผิด การ
ทุจริต รวมทั้งจัดทํารายงาน รวบรวมขอมูลสถิติ เพื่อเสนอตอคณะผูบริหารสํานักงาน
๘. กําหนดใหมีการคุมครองผูรองเรียน ผูแจงเบาะแสการทุจริต ผูใหความรวมมือใน การตรวจสอบ
และผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
๙. ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวนทางวินัยแลวแตกระทําดวยความโปรงใส รวดเร็ว รับฟง
และใหโอกาสทุกฝายอยางเปนธรรม
๑๐. กําหนดใหมีการพิจารณาลงโทษทางวินัย หรือดําเนินคดีตามกิหมาย ตอบุคลากรที่มี ผลการ
สอบสวน หรือการพิจารณาวามีการกระทําอันเปนการทุจริต รวมถึงดําเนินการกรณีอยูระหวาง การสอบสวน
ตามที่ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย กําหนดไวอยางเครงครัด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางกาญจนา คลายพุฒ)
ผูอาํ นวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร

ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
เรื อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของโรงเรี ยนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
-------------------------------------------เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปดวยความโปรงใส
เปนธรรม ปราศจากผลประโยชนทับซอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดมาตรการ
ปองกัน การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ดังนี้
1. กําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารทุกระดับของโรงเรียนวัดไตรสามัคคีใหครอบคลุมถึงการ
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี การควบคุม กํากับ ติดตาม สนับสนุน และ ขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อปองกัน
การ ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
2. กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากร ใหครอบคลุมถึงการสอดสอง และรวมกันปองกัน การ กระทําที่
เขาขายการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ตลอดจนใหความรวมมือ ในการ แจง
เบาะแส และเปนพยาน
3. กําหนดใหมีมาตรการคุมครองบุคลากรที่ใหความรวมมือในการแจงเบาะแส เปนพยาน กรณี
เกี่ยวกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หากผลการดําเนินการถึงที่สุด แลว
ปรากฏ วามีผูกระทําผิดจริง ใหพิจารณายกยองชมเชย หรือใหคาตอบแทนเพิ่มพิเศษ แกบุคคล ผูแจงเบาะแส
หรือพยาน ตามควรแกกรณี
4. กําหนดจรรยาบรรณสําหรับบุคลากรทุกระดับ ใหครอบคลุมถึง
4.1 การไมใชตําแหนงหนาที่ เวลางานปกติ ไปใชในการแสวงหาประโยชนใด ๆ ใหแกตนเอง
หรือผูอื่น ไมวาทางตรงหรือทางออม
4.2 การไมนําความลับ เงิน บุคลากร และทรัพยสินใด ๆ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ไป แสวงหา
ผลประโยชนสําหรับตนเอง หรือผูอื่น ไมวาทางตรงหรือทางออม
4.3 การไมรับงาน หรือปฏิบัติงานภายนอก ที่อาจกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน กับ
ผลประโยชนของโรงเรียนวัดไตรสามัคคีไมวาทางตรงหรือทางออม
4.4 การไมนําความสัมพันธสวนตัว มาประกอบการใชดุลพินิจในการพิจารณาตัดสิน อนุมัติ
โครงการ การจัดซื้อจัดจาง หรือในลักษณะอื่นใดอันเปนการใหคุณใหโทษแกบุคคล หรือหนวยงานอื่น
ไมวาทางตรงหรือทางออม
5. กําหนดใหทกุ หนวยงานในสังกัด จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเลี่ยง ลดปองกัน
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
6. กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดประชุมชี้แจง อบรม และสรางชองทางการรับรู แก
บุคลากรเพื่อสรางความตระหนักและความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนตน กับ ผลประโยชนสวนรวม

7. กําหนดใหมีการดําเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย อยางจริงจังและ
เด็ดขาด สําหรับบุคลากรที่กระทําความผิดเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม ทั้ง ในฐานะตัวการ หรือ ผูสนับสนุน
8. กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของ รายงานผลการดําเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องการขัดกัน
ระหวาง ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ตอที่ประชุมผูบริหารสถานศึกษาทราบ อยาง
นอยปละ 2ครั้ง
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( นางกาญจนา คลายพุฒ )
ผูอ ํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร

ประกาศโรเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร

เรื่อง มาตรการใหมีผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร
-------------------------------------------ดวยโรเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตรไดจัดทํามาตรการใหมีผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมของโรเรียน
ประถมศึกษาธรรมศาสตร เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน โดยอาศัย
อํานาจตามความใน มาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ไดกําหนดเรื่อง
การมีสวนรวมของภาค ประชาชนตอนโยบายการพัฒนาของภาครัฐ ซึ่งรัฐตอง ดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับ
การศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมี คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย
รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็ก ไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตาม วรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนารางกาย
จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ สติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุน ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมใน การดําเนินการดวย รัฐตองดําเนินการให ประชาชนรวมมือกันระหวาง
รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการ
กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัด การศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและได มาตรฐานสากล และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหหลักการ
จัดการศึกษาใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดย มีการกระจายอํานาจ สูเขตพื้นที่การศึกษา โดยใหยึด
หลักการมีสวนรวมหลายๆภาคสวน ไดแก การมีสวนรวมของ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่นที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการวางแผนตามนโยบาย การ จัดการศึกษา และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของโรงเรียนวัดไตรสามัคคีใหเกิดประโยชนสูงสุด บรรลุผลสําเร็จตาม เปาหมาย โดยใหผูมีสวนได
เสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ ตามภารกิจงานหรือ ลักษณะงาน
โรเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตรจึงไดมกี ารกําหนดมาตรการ แนวทาง ปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการ
ดําเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาในการมีสวนรวมโรเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตรที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน มีกรอบแนวทางการเขามามีสวนรวม การวางแผน การดําเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต หรือ การแสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถามมีการให
ขอเสนอแนะ การแกไขปญหา และนําขอเสนอแนะ ปญหาเพื่อ นํามาปรับปรุง พัฒนาอยางยั่งยืนตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นางกาญจนา คลายพุฒ)
ผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร

