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หลักการและเหตุผล
ดวยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ข องรัฐ
เปนรูปแบบหนึ่งของการขัดกัน ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ อันเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดความเสียหายตอการบริหารงานและ
ภาพลักษณขององคกร
การรับทรัพยสินของเจาหนาที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกั น
และปราบปรามการทุจริ ต ตามที่บัญ ญัติไวในมาตรา ๑๐๓ เจ าหน าที่ ของรัฐจะรับ ทรัพย สิน ได เมื่อ การรั บ
ทรั พย สิน หรื อ ประโยชนอื่น ใดนั้ นได มีก ฎหมายหรือ กฎ ขอบั งคับ ที่อ อกโดยอาศั ย อํา นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แห งกฎหมายอนุญ าตให เจา หนา ที่ของรัฐรั บได และการรับทรัพ ยสิน หรือ ประโยชน อื่น ใดโดยธรรมจรรยา
ตามหลักเกณฑที่ กํา หนด ซึ่ง การรับ ทรัพยสิน ในกรณีนี้อาจจะเรีย กวา “สิน น้ํ า ใจ” ดัง นั้น การรับ สิน น้ํ า ใจ
เจาหนาที่ของรัฐจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดดวย หากเจาหนาที่ของรัฐละเลย
หรือไมสามารถแยกแยะไดวาการรับ ทรัพยสิน นั้น เป นเรื่องสิ นน้ํ าใจหรื อสินบนแลว จะทําใหเจ าหนาที่ผูนั้น
ปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษตอเจาหนาที่ของรัฐผูรับทรัพยสินนั้นดวย แตถาเจาหนาที่ของรัฐสามารถแยกแยะ
หรื อจํ าแนกในเรื่องหลัก เกณฑของการรับทรัพยสินไดแลว ก็จะสามารถป องกัน ไมใ หมีการละเมิ ดประมวล
จริยธรรม รวมถึงสามารถแกไขปญ หาเจาหนาที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชนทับ ซอนหรือการขัดกัน ระหว า ง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตลอดจนปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของภาครัฐได
โรงเรียนวัดแหลม ตระหนักและมีความมุงมั่น ที่จะปฏิบัติงานใหโปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม
ปลอดจากการทุ จ ริต ประพฤติมิ ช อบ จึ ง ได จั ด ทํา มาตรการป อ งกั น การรั บ สิ น บน เพื่ อเป น แนวปฏิ บั ติ ใ น
การปองกันการรับสินบน การใชอํานาจหนาที่การเอื้อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น การแสวงหาผลประโยชน
รวมกันกับองคกรธุรกิจเอกชน การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูอื่นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนการสรา งความรูค วามเขา ใจเกี่ย วกับ การรับ
ทรัพ ยสิน หรือ ประโยชนอื่น ใดโดยธรรมจรรยาของเจา หนา ที่ข องรัฐ ใหถ ูก ตอ ง ตามที่กฎหมาย กฎ หรื อ
ข อ บัง คับ ที่เกี่ ย วข องกํา หนด โดยใหสถานศึกษา ขา ราชการและเจาหนาที่ ในสัง กั ด ถือ ปฏิบั ติในการรั บ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรการปองกันการรับสินบน 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)
“การรับทรั พยสินหรือ ประโยชนอื่น ใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว า การรับ ทรัพ ย สิน
หรื อประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม

“ประโยชนอื่นใด” หมายความวา สิ่งที่มูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง การ
รับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
เจ าหนา ที่ ของรัฐ (ทุ กตําแหนง) จะรับ ทรัพ ยสิน หรือ ประโยชนอื่ น ใดไดตอ เมื่อ มี กฎหมาย
กฎ หรือมีขอบังคับ โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายใหรับได การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดนอกเหนือจาก
กฎหมาย กฎหรือขอบังคับขางตน จึงตองมาพิจารณาตามหลักเกณฑการรับ ทรัพยสิน โดยธรรมจรรยาของ
เจาหนาที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการรับเงิน
หรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหแกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมาตรการปองกันการเรียก
รับทรัพย สิน หรือ ประโยชนต อบแทนเพื่ อ โอกาสในการเขา เรีย นในสถานศึกษา สํา นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ การเรี่ยไร
และการรับฝากนักเรียน (แปะเจี๊ยะ) ดังนี้
๑. ใหเจาหนาที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่ อ ง แนวทางปฏิ บั ติ : กรณี ก ารให ห รือ รั บ ของขวั ญ หรื อ ประโยชน อื่ น ใด ลงวั น ที่ ๑๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐
อยางเครงครัด
๒. หามเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด
นอกเหนือ จากทรัพ ยสิน หรือ ประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรื อขอบั งคั บที่อ อกโดยอาศัย อํ านาจ
ตามกฎหมายให รับ ได การรับทรัพยสินในเรื่อ งนี้จึงไดแก การรับเงินเดือน การรับ เงิน คาเบี้ย เลี้ย งเดิน ทาง
ไปราชการคาที่พัก ในการเดินทางไปราชการ การรับ สวัสดิการตา งๆ ที่ทางราชการจัดใหทั้งในรูปแบบเป น
สวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของสวนราชการ รวมถึงคาสมนาคุณ
วิทยากรคาอาหารหรือคาอาหารในระหวางอบรม ประชุมหรือสัมมนา เวนแตการรับของขวัญหรือประโยชนอื่น
ใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ การ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังตอไปนี้
๒.๑ การรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดจากญาติ ได แ ก การรั บ ทรั พ ย สิ น ฯ
จากปู ยา ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ปา นา อา หรือจากญาติของคูสมรสในลักษณะของชั้น ต างๆ
ในความเป นญาติ เช น เดีย วกัน กับ ที่ไ ดกล า วถึ งข างต น ความเป น ญาติ จึ งมี ได เ ฉพาะบุ คคลธรรมดาเท า นั้น
การรับทรัพยสินฯ ในกรณีนี้ จึงไมสามารถนําไปใชในการอางการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนิติบุคคลได
ประกอบกับการรับทรัพยสินจากญาติ เจาหนาที่ของรัฐสามารถรับไดโดยไมจํากัดจํานวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได
ในจํานวนเทาไร 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
๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่เปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
๓. หลักเกณฑการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดตามขอ ๑ ใหใชบังคับแกผูซึ่งพนจากการ
เปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึง ๒ ป ดวย
๔. ห า มเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ให ข องขวั ญ แก ผู บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของ
ผูบังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกัน โดยการใหของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้น 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
อยางยิ่งที่ตองรับ ไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจาหนาที่
ของรัฐผูรับฯ จะตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซึ่ง
เปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานสถาบัน หรือองคกรที่
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระทําได เพื่อใหผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุด วินิจฉัย วามี
เหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไว ก็ให
คืน ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหในทันที หากเปน กรณี ที่ ไมสามารถคืน ไดก็ ให ส งมอบทรัพย สิ น หรื อ
ประโยชนฯ ใหกับหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว
การแจงใหเปนไปตามแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด แนบทายมาตรการนี้
๘. ใหเจาหนาที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อยางเครงครัด
๙. หามการเรี่ยไรในหมูขาราชการหรือการใชสวัสดิการใดๆ ของสวนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญ
ใหแกขาราชการชั้นผูใหญ ผูบังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของขาราชการชั้นผูใหญโดยเด็ดขาด
๑๐. ในการรับนักเรียนใหถือปฏิบัติ ตามมาตรการปองกันการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชน
ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๘๑๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ อยางเครงครัด

๑๑. กรณีมีผูบริจาคทรัพยสินใหสถานศึกษาใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิก าร
วาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเครงครัด เพื่อปองกันปญหา การ
เรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา“แปะเจี๊ยะ”
กลไกการสงเสริมการปฏิบัติเพื่อปองกันการรับสินบน
๑. เสริมสรางความรู ความเขาใจในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่น ใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของ
รัฐที่ถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่สามารถแยกแยะประโยชน
สวนตัวกับประโยชนสวนรวม หรือความแตกตางระหวางสินน้ําใจและสินบนได รวมถึงการแจงเตือนในกรณีที่
อาจเกิดความสุมเสี่ยงตอการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ชวงเทศกาลป
ใหม การดําเนินการรับนักเรียน เปนตน
๒. สนับสนุนสงเสริมใหขาราชการและเจา หนาที่ทุกระดับ เห็นความสําคัญและมีจิตสํานึก
ในการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น รวมทั้งจัดใหมีมาตรการควบคุมภายในเพื่อปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น
การใหหรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
๓. กํากับดูแลใหการดําเนินการเบิกจายคาใชจายของหนวยงานในสังกัด เปนไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ โดยเครงครัด
๔. แนวปฏิบั ติในการรับ ทรัพ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ครอบคลุ ม
การปฏิบัติหนาที่ราชการของเจาหนาที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร
การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจาง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
โดยผูบังคับบัญ ชาทุก ระดับจะทําความเขา ใจกับ ผูใตบัง คับ บั ญชา เพื่อนําไปใช ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม
ที่อยูในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวปฏิบัตินี้
๕. ตรวจสอบการดําเนินการรับนักเรียน ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีอัตราแขงขันสูง และ
ประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจใหผูปกครองนักเรียน ประชาชนรวมทั้งขาราชการและเจาหนาที่ ใน
สังกัดรับทราบถึงความผิดและบทกําหนดโทษกรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรื อประโยชนตอบแทน
เพื่อโอกาสในการเขาเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีของเงินบริจาค ซึ่งการกระทําดังกลาวไมอาจถือไดวาเปนเงิน
บริจาค แตถือวาเปนเรื่องของ “สินบน” ในฐานะผูรับสินบน กับ ผูใหสินบน อันเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช.
๖. ใหความเปนธรรมและคุม ครองเจา หนาที่หรือบุคคลอื่นใด ที่แ จงเบาะแสหรือ หลั ก ฐาน
เรื่องการทุ จริตคอรรัปชั่น การรับ หรือการใหสินบนในทุกรู ปแบบ รวมถึ งเจา หนาที่ที่ ปฏิเสธตอ การกระทํา
โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการแจงเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ
ตามที่กําหนดไวในกระบวนการจัดการขอรองเรียน
๗. การฝา ฝ นไม ป ฏิบั ติต ามระเบี ย บสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการใหห รื อ รั บ ของขวั ญ
ของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น เปนผูกระทําความผิดทางวินัย ผูบังคับบัญชาจะตอง
ดําเนินการทางวินัยเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น

๘. เจาหนาที่ของรัฐที่ไดมีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ที่เปนการฝาฝนการรับทรัพยสินฯ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะตองรับโทษ
ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจําคุกไมเกินสามป ปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกเจาหนาที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจ
ใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ มีโทษจําคุกไมเกินหาป ปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๒๓/๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๙. เจาหนาที่ของรัฐรับทรัพยสินจากผูใหทรัพยสินที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ของเจาหนาที่
ของรัฐ หรือจากการใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ และไดเรียก รับ ทรัพยสิน จาก
การปฏิบัติหนาที่นั้นๆ การรับทรัพยสินในกรณีนี้จึงเปน การเรียกรับสินบนของเจาหนาที่รัฐ และเจาหนาที่ของรั ฐ
ผูนั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
๑๐. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกั บการ
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
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) ศูนยดํารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

๒. มาตรการคุมครองผูรองและผูเปนพยาน
๑) การพิจารณาขอรองเรียน ใหกําหนดชั้นความลับและคุมครองผูเกี่ยวของตาม
ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการสงเรื่องใหหนวยงานพิจารณานั้น
ผูใหขอมูลและผูรองอาจจะไดรบั ความเดือดรอน เชน ขอรองเรียนกลาวโทษขาราชการในเบื้องตนใหถือวา
เปนความลับทางราชการ หากเปนบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น
การแจงเบาะแสผูมีอิทธิพลตองปกปดชื่อและที่อยูผูรอง หากไมปกปดชื่อที่อยูของ
ผูรองจะตองแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและใหความคุมครองแกผูรองดังนี้ “ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจ
สั่งการตามสมควรเพื่อคุมครองผูรอง พยาน และบุคคลที่ใหขอมูล ในการสืบสวนสอบสวน อยาใหตองรับภัย
หรือความไมเปนธรรม ที่อาจเกิดมาจากการรองเรียน การเปนพยานหรือการใหขอมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อ
ผูถูกกลาวหา จะตองคุมครองทั้งฝายผูรองและผูถูกรองเนื่องจากเรื่องยังไมไดผานกระบวนการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและอาจเปนการกลั่นแกลงกลาวหาใหไดรับความเดือดรอนและเสียหายได และกรณีผูรองเรียนระบุ
ในคํารองขอใหปกปดหรือไมประสงคใหเปดเผยชื่อผูรองเรียน หนวยงานตองไมเปดเผยชื่อผูรองใหหนวยงาน
ผูถูกรองทราบ เนื่องจากผูรองอาจจะไดรับความเดือดรอนตามเหตุแหงการรองเรียนนั้นๆ
๒) เมื่อมีการรองเรียน ผูรองและพยานจะไมถูกดําเนินการใดๆ ที่กระทบตอหนาที่
การงานหรือการดํารงชีวิต หากจําเปนตองมีการดําเนินการใดๆ เชน การแยกสถานที่ทํางานเพื่อปองกันมิให
ผูรอง พยาน และผูถูกกลาวหาพบปะกัน เปนตน ตองไดรบั ความยินยอมจากผูรองและพยาน
๓) ขอรองขอของผูเสียหาย ผูรอง หรือพยาน เชน การขอยายสถานที่ทํางาน
หรือวิธีการในการปองกันหรือแกไขปญหา ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงานที่รบั ผิดชอบ
ตามความเหมาะสม
๔) ใหความคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง
๔. มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา
๑) ในระหวางการพิจารณาขอรองเรียนยังไมถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด
ตองใหความเปนธรรมและใหไดรบั การปฏิบัติเชนเดียวกับบุคลากรอื่น
๒) ใหโอกาสผูถูกกลาวหาในการชี้แจงขอกลาวหาอยางเต็มที่ รวมทั้งสิทธิ
ในการแสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน

