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โรงเรียนวัดแหลม 
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มาตรการปองกันการรับสินบน 

ของโรงเรียนวัดแหลม 

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

หลักการและเหตุผล 

ดวยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ 

เปนรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนเรื่องที่เชื่อมโยง

เก่ียวเน่ืองกับจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ อันเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดความเสียหายตอการบริหารงานและ

ภาพลักษณขององคกร 

การรับทรัพยสินของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๓ เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินไดเม่ือการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดนั้นได มีกฎหมายหรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ        

แหงกฎหมายอนุญาตใหเจาหนาที่ของรัฐรับได และการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา     

ตามหลักเกณฑที่กําหนด ซึ่งการรับทรัพยสินในกรณีนี้อาจจะเรียกวา “สินน้ําใจ” ดังนั้น การรับสินน้ําใจ 

เจาหนาที่ของรัฐจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดดวย หากเจาหนาที่ของรัฐละเลย 

หรือไมสามารถแยกแยะไดวาการรับทรัพยสินนั้น เปนเรื่องสินน้ําใจหรือสินบนแลว จะทําใหเจาหนาที่ผูนั้น

ปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษตอเจาหนาท่ีของรัฐผูรับทรัพยสินนั้นดวย แตถาเจาหนาที่ของรัฐสามารถแยกแยะ

หรือจําแนกในเร่ืองหลักเกณฑของการรับทรัพยสินไดแลว ก็จะสามารถปองกันไมใหมีการละเมิดประมวล

จริยธรรม รวมถึงสามารถแกไขปญหาเจาหนาที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตลอดจนปองกันการทุจรติของเจาหนาที่ของภาครัฐได 

โรงเรียนวัดแหลม ตระหนักและมีความมุงมั่น ที่จะปฏิบัติงานใหโปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม 

ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงไดจัดทํามาตรการปองกันการรับสินบน เพื่อเปนแนวปฏิบัติใน                  

การปองกันการรับสินบน การใชอํานาจหนาท่ีการเอ้ือประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น การแสวงหาผลประโยชน

รวมกันกับองคกรธุรกิจเอกชน การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูอื่นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกัน

ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐใหถูกตอง ตามท่ีกฎหมาย กฎ หรือ

ขอบังคับที่เก่ียวของกําหนด โดยใหสถานศึกษา ขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัด    ถือปฏิบัติในการรับ

ทรัพยสินหรอืประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรการปองกันการรับสินบน ดังตอไปนี้ 

แนวปฏิบัติในการปองกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดย

ธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ การเร่ียไร และการรับฝากนักเรียน (แปะเจี๊ยะ) 

“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสิน  

หรือประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  

หรือวัฒนธรรม หรอืใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 



 

“ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวา สิ่งที่มูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง       การ

รับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  

เจาหนาท่ีของรัฐ (ทุกตําแหนง) จะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดไดตอเมื่อมีกฎหมาย     

กฎ หรือมีขอบังคับ โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายใหรับได การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดนอกเหนือจาก

กฎหมาย กฎหรือขอบังคับขางตน จึงตองมาพิจารณาตามหลักเกณฑการรับทรัพยสินโดยธรรมจรรยาของ

เจาหนาที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑ    

การรบัทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการรับเงิน

หรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหแกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เร่ือง แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ : กรณีเร่ียไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมาตรการปองกันการเรียก

รับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ การเรี่ยไร 

และการรับฝากนักเรียน (แปะเจ๊ียะ) ดังนี้ 

๑. ใหเจาหนาที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติ : กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐       

อยางเครงครัด 

๒. หามเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัดรบัหรือถามนาํถึงการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด 

นอกเหนือจากทรัพยสิน หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ     

ตามกฎหมายใหรับได การรับทรัพยสินในเร่ืองนี้จึงไดแก การรับเงินเดือน การรับเงินคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง       

ไปราชการคาที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการตางๆ ที่ทางราชการจัดใหทั้งในรูปแบบเปน

สวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของสวนราชการ รวมถึงคาสมนาคุณ

วิทยากรคาอาหารหรือคาอาหารในระหวางอบรม ประชุมหรือสัมมนา เวนแตการรับของขวัญหรือประโยชนอื่น

ใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ การ

รับทรพัยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังตอไปนี้ 

๒.๑ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติ ไดแก การรับทรัพยสินฯ        

จากปู ยา ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ปา นา อา หรือจากญาติของคูสมรสในลักษณะของชั้นตางๆ         

ในความเปนญาติเชนเดียวกันกับที่ไดกลาวถึงขางตน ความเปนญาติจึงมีไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น       

การรับทรัพยสินฯ ในกรณีนี้ จึงไมสามารถนําไปใชในการอางการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากนิติบุคคลได 

ประกอบกับการรับทรัพยสินจากญาติ เจาหนาที่ของรัฐสามารถรับไดโดยไมจํากัดจํานวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได

ในจํานวนเทาไร จึงข้ึนอยูกับความสามารถในการใหของญาติที่เปนผูใหทรัพยสินฯ 

๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติเนื่องในโอกาสตางๆ 

โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เทานั้น และตองมี

มูลคาในการรบัจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 



 

๒.๓ การรับคารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติ อาทิ พาไปรับประทาน

อาหาร มอบบัตรกํานัลของหางสรรพสินคา ตองรับเนื่องในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 

หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทสังคม เทานั้น และมูลคาของการรับรองและของขวัญนั้นตองมีมูลคา 

ไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดที่เปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป 

๓. หลักเกณฑการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดตามขอ ๑ ใหใชบังคับแกผูซึ่งพนจากการ

เปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึง ๒ ป ดวย 

๔. หามเจาหนา ท่ีของรัฐใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ

ผูบังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกัน โดยการใหของขวัญตามปกติ

ประเพณีนิยมนั้น เจาหนาที่ของรัฐจะใหของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่มีมูลคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได 

๕. หามเจาหนาท่ีของรัฐยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 

หรือประโยชนอื่นใดจากผูที่เก่ียวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ เวนแตเปนการรบัของขวัญหรือ 

ประโยชนอื่นใดที่ใหตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๖. ควรใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรอืใชบัตรแสดงความยินดีแทนการให 

ของขวัญเพ่ือเปนการปองกันการฝาฝนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชนในการเสริมสรางทัศนคติในการประหยัด

ใหแกเจาหนาที่ของรัฐ 

๗. ในกรณีที่เปนการรับทรัพยสินที่มีมูลคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐมีความจําเปน

อยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจาหนาที่

ของรัฐผูรับฯ จะตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา  ซึ่ง

เปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานสถาบัน หรือองคกรที่

เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระทําได เพ่ือใหผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุด วินิจฉัย วามี

เหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไว ก็ให

คืนทรัพยสินหรือประโยชนน้ันแกผูใหในทันที หากเปนกรณี ท่ีไมสามารถคืนไดก็ใหสงมอบทรัพยสินหรือ

ประโยชนฯ ใหกับหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเรว็  

การแจงใหเปนไปตามแบบรายงานการรบัของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด แนบทายมาตรการนี้ 

๘. ใหเจาหนาที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เร่ือง แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ : กรณีเร่ียไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อยางเครงครัด 

๙. หามการเรี่ยไรในหมูขาราชการหรือการใชสวัสดิการใดๆ ของสวนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญ

ใหแกขาราชการชั้นผูใหญ ผูบังคับบัญชาหรอืสมาชิกในครอบครัวของขาราชการชั้นผูใหญโดยเด็ดขาด 

๑๐. ในการรับนักเรียนใหถือปฏิบัติ ตามมาตรการปองกันการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชน

ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๘๑๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ อยางเครงครัด 

 



 

๑๑. กรณีมีผูบริจาคทรัพยสินใหสถานศึกษาใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  

วาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเครงครัด เพื่อปองกันปญหา    การ

เรียกรับทรพัยสินหรือประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา“แปะเจ๊ียะ” 

กลไกการสงเสริมการปฏิบัติเพื่อปองกันการรับสินบน 

๑. เสริมสรางความรู ความเขาใจในเร่ืองผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางประโยชน

สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของ

รัฐที่ถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เพ่ือใหขาราชการและเจาหนาท่ีสามารถแยกแยะประโยชน

สวนตัวกับประโยชนสวนรวม หรือความแตกตางระหวางสินน้ําใจและสินบนได รวมถึงการแจงเตือนในกรณีที่

อาจเกิดความสุมเสี่ยงตอการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ชวงเทศกาลป

ใหม การดําเนินการรบันักเรียน เปนตน 

๒. สนับสนุนสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ทุกระดับ เห็นความสําคัญและมีจิตสํานึก   

ในการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น รวมทั้งจัดใหมีมาตรการควบคุมภายในเพื่อปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น 

การใหหรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

๓. กํากับดูแลใหการดําเนินการเบิกจายคาใชจายของหนวยงานในสังกัด เปนไปตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยเครงครัด 

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ ครอบคลุม      

การปฏิบัติหนาที่ราชการของเจาหนาที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร 

การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจาง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

โดยผูบังคับบัญชาทุกระดับจะทําความเขาใจกับผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนําไปใชปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม       

ที่อยูในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวปฏิบัตินี้ 

๕. ตรวจสอบการดําเนินการรับนักเรียน ในสถานศกึษาหรือโรงเรียนที่มีอัตราแขงขันสูง   และ

ประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจใหผูปกครองนักเรียน ประชาชนรวมทั้งขาราชการและเจาหนาที่   ใน

สังกัดรับทราบถึงความผิดและบทกําหนดโทษกรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทน

เพ่ือโอกาสในการเขาเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีของเงินบริจาค ซึ่งการกระทาํดังกลาวไมอาจถือไดวาเปนเงิน

บริจาค แตถือวาเปนเรื่องของ “สินบน” ในฐานะผูรับสินบน กับ ผูใหสินบน อันเปนความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช. 

๖. ใหความเปนธรรมและคุมครองเจาหนาที่หรือบุคคลอ่ืนใด ที่แจงเบาะแสหรือหลักฐาน 

เรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น การรับ หรือการใหสินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจาหนาที่ที่ปฏิเสธตอการกระทํา   

โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการแจงเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เก่ียวของ 

ตามท่ีกําหนดไวในกระบวนการจัดการขอรองเรียน 

๗. การฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญ       

ของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น เปนผูกระทําความผิดทางวินัย ผูบังคับบัญชาจะตอง

ดําเนินการทางวินัยเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 



 

๘. เจาหนาที่ของรัฐท่ีไดมีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ที่เปนการฝาฝนการรับทรัพยสินฯ 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะตองรับโทษ

ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจําคุกไมเกินสามป ปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรบั 

    ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกเจาหนาท่ีของรัฐฯ เพ่ือจูงใจ

ใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ มีโทษจําคุกไมเกินหาป ปรับไมเกิน

หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๒๓/๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๙. เจาหนาที่ของรัฐรับทรัพยสินจากผูใหทรัพยสินที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ของเจาหนาที่

ของรัฐ หรือจากการใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ และไดเรียก รับ ทรัพยสินจาก  

การปฏิบัติหนาที่นั้นๆ การรับทรัพยสินในกรณีนี้จึงเปน การเรียกรับสินบนของเจาหนาที่รัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ 

ผูนั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรอืจําคุกตลอดชีวิต 

และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

๑๐. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

กระบวนการจัดการขอรองเรียน 

  ๑. ชองทางการรองเรียน/การรับแจงเบาะแส 

๑) แจงหนวยงานตนสังกัดของผูถูกกลาวหาหรือผูถูกรองเรียนโดยตรง 

๒) ทางโทรศัพท/โทรสารหมายเลข เบอรโทรศัพท 02 – 385 9113 หรือโทรศัพท

สายตรงผูอํานวยการโรงเรียนวัดแหลม  

๓) การรองทุกขดวยตนเองเปนหนังสือหรือรองเรียนดวยวาจา โดยตรงที่ 72/4 หมู 4 

ตําบลบางหญาแพรก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130 

๔) การรองเรียนทางไปรษณีย โดยระบุหนาซองถึงผูอํานวยการโรงเรียนวัดแหลม  

72/4 หมู 4 ตําบลบางหญาแพรก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130 

๖) การรองเรียนผาน http://www.watlaemschool.com 

หนวยรบัเร่ืองรองทุกขภายนอก 

๑) สํานักงาน ก.พ. 

๒) คณะกรรมการการจัดการเร่ืองราวรองทุกขประจํากระทรวง ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเร่ืองราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓) ผูตรวจการแผนดิน มาตรา ๒๓, ๒๔ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๔) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

๕) ศูนยดํารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 



๒. มาตรการคุมครองผูรองและผูเปนพยาน 

๑) การพิจารณาขอรองเรียน ใหกําหนดชั้นความลับและคุมครองผูเกี่ยวของตาม

ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการสงเร่ืองใหหนวยงานพิจารณานั้น    

ผูใหขอมูลและผูรองอาจจะไดรบัความเดอืดรอน เชน ขอรองเรยีนกลาวโทษขาราชการในเบ้ืองตนใหถือวา   

เปนความลับทางราชการ หากเปนบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง 

ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น  

การแจงเบาะแสผูมีอิทธิพลตองปกปดชื่อและท่ีอยูผูรอง หากไมปกปดชื่อที่อยูของ   

ผูรองจะตองแจงใหหนวยงานที่เก่ียวของทราบและใหความคุมครองแกผูรองดังนี้ “ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจ

สั่งการตามสมควรเพ่ือคุมครองผูรอง พยาน และบุคคลที่ใหขอมูล ในการสืบสวนสอบสวน อยาใหตองรับภัย

หรือความไมเปนธรรม ท่ีอาจเกิดมาจากการรองเรียน การเปนพยานหรือการใหขอมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อ  

ผูถูกกลาวหา จะตองคุมครองทั้งฝายผูรองและผูถูกรองเนื่องจากเรื่องยังไมไดผานกระบวนการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงและอาจเปนการกลั่นแกลงกลาวหาใหไดรับความเดอืดรอนและเสียหายได และกรณีผูรองเรียนระบุ

ในคํารองขอใหปกปดหรือไมประสงคใหเปดเผยชื่อผูรองเรียน หนวยงานตองไมเปดเผยชื่อผูรองใหหนวยงาน   

ผูถูกรองทราบ เนื่องจากผูรองอาจจะไดรับความเดอืดรอนตามเหตุแหงการรองเรียนนั้นๆ 

๒) เมื่อมีการรองเรียน ผูรองและพยานจะไมถูกดําเนินการใดๆ ที่กระทบตอหนาที่

การงานหรือการดาํรงชีวิต หากจําเปนตองมีการดําเนินการใดๆ เชน การแยกสถานท่ีทํางานเพื่อปองกันมิให   

ผูรอง พยาน และผูถูกกลาวหาพบปะกัน เปนตน ตองไดรบัความยินยอมจากผูรองและพยาน 

๓) ขอรองขอของผูเสียหาย ผูรอง หรือพยาน เชน การขอยายสถานที่ทํางาน     

หรือวิธีการในการปองกันหรือแกไขปญหา ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงานที่รบัผิดชอบ     

ตามความเหมาะสม 

๔) ใหความคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง 

๔. มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา 

๑) ในระหวางการพิจารณาขอรองเรียนยังไมถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด          

ตองใหความเปนธรรมและใหไดรบัการปฏิบัติเชนเดียวกับบุคลากรอ่ืน 

๒) ใหโอกาสผูถูกกลาวหาในการชี้แจงขอกลาวหาอยางเต็มที่ รวมทั้งสิทธิ             

ในการแสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน 

 

 
 


