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คํานํา 

 การดําเนินกิจกรรมเพื่อขจัดความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิด 
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรเกิดขึ้นจากโรงเรียนเจ้ามูลได
ดําเนินการวิเคราะหความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกัน 
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กร โดยวิเคราะห ความเส่ียงเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) ซึ่งไดดําเนินการและกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกันการทุจริต 
การบริหารงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของบุคลากรครูท่ีเปนปญหา 
สําคัญและพบบอย นอกจากนี้ ยังนําความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการ 
ขัดกันกับผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์รท่ีไดนี้มากําหนดเปนคูมือปองกัน 
ผลประโยชนทับซอน โรงเรียนวัดเจ้ามูลอีกดวย เพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

                  โรงเรียนวัดเจ้ามูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



สวนที่ 1 
บทนํา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชน
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซงการใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจขององค์กร จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะ 
ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม 
และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนท่ีสูญเสีย
ไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคา   
อื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูท่ีจงใจกระทํา
ความผิด ยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสู
การถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกัน   
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหา
ทางการบริหารองค์กรในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหาการทจุริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยัง
สะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศอีกดวย 
 โรงเรียนวัดเจ้ามูลดําเนินการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต 
หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรโดย         วิเคราะห
ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน  
 ประเภทของความเส่ียง แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 
 1. ความเส่ียงดานกลยุทธ Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายและ
พันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกท่ีสงผลตอกลยุทธท่ี
กําหนดไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย 
เปาหมายกลยุทธ โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบ 
ตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 
 2. ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเปนความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในของ 
องคกร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 
  



 3. ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เชน การบริหารการเงินท่ีไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ
หรือเปนความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับการเงินขององคการ เชน การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและ ไม
สอดคลองกับข้ันตอนการดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน 
การควบคุม และการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว 
 4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวของ 
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเปนความเส่ียง เนื่องจากความไมชัดเจน ความ
ไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา 
การรางสัญญาท่ีไมครอบคลุมการดําเนินงาน 
 สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย คือ 
 1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 
และการเปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือไดของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผูบริหารและบุคลากร 
บอยครั้งการควบคุม กํากับดูแลไมท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับขององค์กร 
เปนตน 
 2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทาง 
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน 
 การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการ 
ขัดกันระหวางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรในครั้งนี้นําเอาความเส่ียงในดานตางๆ 
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเส่ียงการปฏิบัติงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอให
เกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรของโรงเรียนวัดเจ้ามูล         
การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผล
ประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรนี้ จะชวยให้โรงเรียนวัดเจ้ามูล ทราบถึงความเส่ียงการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนส่วนตนกับผลประโยชนสวน
รวมขององค์กรท่ีเกิดขึ้น และปจจัยเส่ียงท่ีอาจเปนเหตุทําให 
 1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการครูเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ 
รับผิดชอบไมเพียงพอ 
 2. การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทําใหขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 3. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และ 
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต   
ปดโอกาสการทุจริต และเพื่อกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ การกระทําผิดวินัยของข้าราชการครูท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 
 
 
 
 
 



สวนที่ 2 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง 

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กร 
 
1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง 
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 โรงเรียนวัดเจ้ามูล มีการดําเนินการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจกอใหเกิดการ
ทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน์สวนรวมของหนวยงาน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดการขัดกันระหวาง 
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 - กระบวนงานท่ีเกี่ยวของกับการใชเงิน และมีชองทางท่ีจะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 
 - กระบวนงานท่ีเกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจขององค์กร ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ มีการ 
เอื้อประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานท่ีมีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งสงผลทางลบตอผู
อื่น 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 - การรับ – จายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจาง และการจ้างบริการ 
 - การกําหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ การกําหนดคุณสมบัติผูท่ีจะเขาประมูลหรือขายสินค้า 
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ การจัดหาพัสดุ 
 - การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 
 - การคัดเลือกบุคคลเขารับทํางาน 
 - การเรียกรองส่ิงตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 - การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา การอนุมัติโครงการอันไดประโยชน 
 - การเบิกคาตอบแทน 
 - การใชรถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปดชองทางใหบุคลากรใชอํานาจหนาทําใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาท่ี 
 - เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการวิเคราะหความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง      
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของโรงเรียนวัดเจ้ามูล ประจําป พ.ศ. 256๔ 

 โรงเรียนวัดเจ้ามูล กําหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต 
หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กร จํานวน 4 ประเด็น
หลัก ดังนี้ 
 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 
 2. การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน 
 3. การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ 
 4. การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแตละปจจัยเส่ียงแลว จึงนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
และผลกระทบของความเส่ียงตอกิจกรรม หรือภารกิจขององค์กรวา กอใหเกิดระดับของความเส่ียงในระดับใด
ในตารางความเส่ียง ซึ่งจะทําใหทราบว่า มีความเส่ียงใดเปนความเส่ียงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน 
 

 

ลําดับ 
 

ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 
 

โอกาส 
 

ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลําดับ 
ความเสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 1 5 5 (4) 
2 การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน 2 5 10 (3) 
3 การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตาม

ระเบียบ 
3 4 12 (1) 

4 การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อ   
จัดจาง 

3 4 12 (1) 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  

 ความรุนแรง       5 
    ของผล          4 
    กระทบ          3 
   (Impact)        2 
                       1 
          1          2           3           4          5 
  
                                     โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 
 
 

(1) (2)    
  (3,4)   
     
     
     



 จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของ
ความเส่ียงดานการปฏิบัติงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรสามารถสรุปการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของ 
ความเส่ียงได ดังนี้ 
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ ลําดับ 4 (ปานกลาง = 10 คะแนน) 
การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน ลําดับ 3 (สูง = 10 คะแนน) 
การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ ลําดับ 1 (สูง = 12 คะแนน) 
การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง ลําดับ 1 (สูง = 12 คะแนน) 
 
 จากตารางวิเคราะหความเส่ียง สามารถจําแนกระดับความเส่ียงออกเปน 2 ระดับ คือ สูง และ    
ปานกลางโดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต    
หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนวัดเจ้ามูล  ประจําป
งบประมาณ 256๔ มี ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 
       เส่ียงสูงมาก (Extreme) - - 
       เส่ียงสูง (High)  จําเปนตองเร่งจัดการความเส่ียง

และมีมาตรการลดความเส่ียงเพื่อ
ใหอยใูน ระดับท่ียอมรับได้ 

-การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูก   
ตองตามระเบียบ  
- การเอื้อประโยชนต่อพวกพอง ใน
การจัดซื้อจัดจาง 

       ปานกลาง (Medium)  ยอมรับความเส่ียง แตมีมาตรการ
ควบคุมความเส่ียง 

- การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับ 
ผลประโยชน์ 

       ตํ่า (Low)  ควรมีมาตรการควบคุมความเส่ียง - การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 3 
การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 แนวทางการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือการขัดกันระหวางผลประโยชน 
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 (1) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของโรงเรียนวัดเจ้ามูล รังเกียจการทุจริต     ทุกรูปแบบ 
 - การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนวัดเจ้ามูล ใหมีทัศนคติ 
คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต เปนองค์กรแหงธรรมาภิบาล และมีคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 - ประกาศเจตจํานงสุจริต โดยผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรของโรงเรียนวัดเจ้ามูลในการปฏิบัติ
หนาท่ีและบริหารองค์กรอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

- เผยแพรและประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
โดยผูอํานวยการโรงเรียนพรอมบุคลากรทุกคนรวมประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริตใหคํามั่นสัญญาในการตอต
านการทุจริตทุกรูปแบบ และรวมปลูกฝงค่านิยมความซื่อสัตยสุจริตใหเปนวิถีชีวิตของโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 

ปฏิญญาโรงเรียนสจุริต 

          “คณะครู บคุลากรทางการศกึษา และนกัเรยีน ของโรงเรียนวัดเจ้ามูล  ขอให้คํามัน่
สัญญาต่อพนัธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรปูแบบ ดงันี้  

๑. เราจะร่วมกนัป้องกนั และต่อต้านการทจุริตทกุรปูแบบ  
๒.เราจะปลกูฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจรติให้เปน็วิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน  

        ๓. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสตัย์สุจริต ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ให้เปน็รูปธรรม
และมคีวามยั่งยนื 
        ทั้งหมดนี้เพื่อธํารงชาติไทยให้สถติเสถียรสถาพร  ตลอดจริัฐิติกาล 

  
- ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรมและความโปร่งใส โดยการแตงต้ังคณะกรรมการ 

ขับเคล่ือนงานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงานของโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
(2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอองค์กร โดยดําเนินการดังนี้ 

 - มีการจัดและใชระบบการบริหารดานการเงิน บัญชี และพัสดุอยางชัดเจน โดยมีการสรางหรือพัฒนา 
นวัตกรรม เทคโนโลยีอยางตอเนื่องนํามาใชในการบริหารงาน ทําใหงานมีความถูกตองเปนปจจุบันโปรงใส 
ตรวจสอบไดโดย 
 1. การจายเงินโดยระบบ KTB Corporate Online และอนุมัติดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 2. นําสงเงินรายไดแผนดิน โดยอนุมัติดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 3. มีการลางหนี้เงินยืมราชการ 
 4. จัดสงรายงานจากระบบ GFMIS ให สตง. 
 5. ทะเบียนคุมใบสําคัญ การจายเงิน 

 



 6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ 256๔ 
 7. มีรายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ 
 8. ควบคุมการใชงบประมาณอยางเปนระบบ 
 - มีการจัดทําแผนใชจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔ ของโรงเรียนวัดเจ้ามูล ได
จัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใชจ่ายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔ ขึ้นภายใตยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.256๔ เพื่อบริหารจัดการงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ ควบคุม 
และสามารถตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณได และเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณท่ีหน้า
เว็บไซต์  www.chawmoolschool.com  เพื่อใหสาธารณชนสามารถเขาถึงและสามารถรวมตรวจสอบการใช
จายเงินงบประมาณและเปนการเสริมสรางความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 - มีการจัดทําสรุปผลการจัดซือ้จัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน โดยมีการจัดทําสรุปผลการ 
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนเปนรายเดือนทุกๆ เดือน โดยกลุมบริหารงานงบประมาณนําขอมูลลง
ประกาศหนาเว็บไซต โรงเรียนวัดเจ้ามูล เพื่อสรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนให
สาธารณชนไดตรวจสอบดูได 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 โรงเรียนวัดเจ้ามูล ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องกําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙(๘) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยให้หน่วยงานจัดทํา  สรุปผลการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน โดยกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ได้นําข้อมูลลง
ประกาศหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนวัดเจ้ามูล และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 256๔  
 - จัดทําประกาศมาตรการปองกันการรับสินบนหรือประโยชนอื่นใด โดยเปนมาตรการในการปองกัน 
การเรียกรับสินบนและรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อปองกันมิใหขาราชการ ลูกจาง 
และเจาหนาท่ีของหนวยงานมีพฤติกรรมทุจริตในการปฏิบัติงานท่ีเว็บไซต์โรงเรียน 
 - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจาง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจางภายในหนวยงานอยางโปรงใส 
และสามารถตรวจสอบได โดยไดเผยแพรท่ีเว็บไซตโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 - จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ บนหนาเว็บไซตของโรงเรียนในการ 
ยื่นเรื่องรองเรียนบุคลากรของโรงเรียนท่ีมีพฤติกรรมทุจริตหรือประพฤตมิชิอบ เพื่อเปนการเปนการปองปราม 
ไมใหบุคลากรในองค์กรกระทําความผิดและทุจริต 

-โรงเรียนวัดเจ้ามูล มีการจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน เพื่อ 
เปนแนวทางการดําเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในโรงเรียน โดยกําหนด
พฤติกรรมท่ีเปนความผิดของบุคลากรการสงเรื่องร้องเรียน และการรองเรียนผานเว็บไซตโดยสามารถย่ืนเรื่อง
ร้องเรียนไดท้ังบุคลากรในหนวยงานเองหรือสาธารณชนท่ีพบเห็นเหตุ แหงการรองเรียนก็สามารถกระทําได
การจัดทําคูมือฯ เพื่อเปนหลักประกันในการจัดการเรื่องรองเรียนใหมีมาตรฐานเดียวกัน และ  เปนการปอง



ปรามไมใหบุคลากรในโรงเรียนกระทําความผิดและทุจริตเปนกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของ
บุคลากรในโรงเรียนอีกชั้นหนึ่ง 

- ประกาศงดรับของขวัญของผูบริหารองค์กร และประกาศเผยแพรตอสาธารณชน เปนการประกาศ 
งดรับของขวัญทุกเทศกาลของโรงเรียน เนื่องจากการรับของขวัญไมวาจะในโอกาสใด เนื่องจากการงดให
ของขวัญและรับของขวัญของบุคลากรเปนการเสริมสรางคานิยมใหเกิดการประหยัด มิใหมีการเบียดเบียน     
ขาราชการดวยกันหรือประชาชนโดยไมจําเปนและสร้างทัศนคติท่ีไมถูกตองเนื่องจากมีการแขงขันกันให
ของขวัญในราคาแพง ท้ังยังเปนชองทางใหเกิดการประพฤติมิชอบอื่นๆ ในการปฏิบัติหนาท่ีโดยจะหวังรอรับ
ของขวัญในเทศกาลตางๆ 

หลักเกณฑ์การให้หรือรัของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
1.เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา

นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 
2.การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้ของขวัญท่ีมีราคาหรือมูลค่าเกิน

จํานวนท่ีกรรมการ ป.ป.ช.กําหนดไว้มิได้ไม่เกิน 3,000 บาท 
3.เจ้าหน้าท่ีของรับจําทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด หรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพื่อมอบให้หรือ

จัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใดๆมิได้ 
4.ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวรับของขวัญจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่ง

เป็นผู้ใต้บังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญในกรณีปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมีมูลค่าไม่เกิน 
3,000 บาท 

5.เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวรับของขวัญจากท่ีเกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่กรณีการรับของขวัญตามปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมี
มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

6.ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้แก่ ผู้มาติดต่องาน หรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์
จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อาทิ การขอใบรับรอง การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ 

7.ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าท่ีของรัฐรับของขวัญแล้ว เจ้าหน้าท่ีของรัฐทราบใน
ภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ไว้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
ท่ี ๔3 /๒๕๖๓ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะทํางานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 

 

*************************************** 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้เริ่มดําเนินการ            

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นตามลําดับ ท้ังนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงาน  ให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ี
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  และ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งต้ังคณะทํางาน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนวัดเจ้ามูล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
๑.๑ นายพีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด  ผู้อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายสรรเสริญ พูลสุขโข  หัวหน้างานบริหารบุคคล               กรรมการ 
๑.๓ นางสาวฐาปนี ทองมิ่ง  หัวหน้างานบริหารงบประมาณ         กรรมการ 
๑.๔ นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร์  หัวหน้างานบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
๑.๕ นายพรหมฤทธิ์ ไชยต้นเทือก  หัวหน้างานบริหารวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ีดังนี้ ให้การอํานวยการ  ให้คําปรึกษา  แนะนํา  สนับสนุน และแก้ปัญหาต่างๆ ใหสํ้าเร็จลุล่วง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะทํางานตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐาน และงานวิชาการ 
๒.๑ นายพรหมฤทธิ์  ไชยต้นเทือก       ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวจุฬามณี  สิงห์คาน   กรรมการ 
๒.๓ นางสาวโสภิตา        บัวพรม   กรรมการ 
๒.๔ นางสาววาริพินท์ุ สุขสิงห์   กรรมการและเลขานุการ 

๓.คณะทํางานตัวชี้วัดการบริหารงานบุคคล  
๓.๑ นายสรรเสริญ  พูลสุขโข  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายวิทยา   ศรีอาราม กรรมการ 



๓.๓ นางสาวอัญชลี สารรักษ์  กรรมการ 
3.4 นางสาวไอวลีย์ จงกลนี  กรรมการและเลขานุการ 

4. คณะทํางานตัวชี้วัดการบริหารเงินงบประมาณ 
4.1 นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง  ประธานกรรมการ 
4.2 นางสาวนฤรัตน์ มะโนอิ่ม  กรรมการ 
4.3 นางสาวภคมน บุตะเคียน กรรมการ 
4.4 นางสาวนุชจรินทร์  อิ่มเอิบสุข กรรมการและเลขานุการ 

5. คณะทํางานตัวชี้วัดการบริหารงานทั่วไป 
5.1 นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร์ ประธานกรรมการ 
5.2 นางสาวสิริภัทร เกษมวงศ์ กรรมการ 
๕.๓ นางสาวอภัสนันท์ วรรณมณี กรรมการ 
๕.๔ นายศม  มั่นใจตน           กรรมการและเลขานุการ 
๖. คณะทํางานตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปอ้งกันการทุจริต 
๖.1 นายสรรเสริญ  พูลสุขโข  ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวอภัสนันท์ วรรณมณี กรรมการ 

          ๖.๓ นางสาวสิริภัทร เกษมวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 

          ๗. คณะรวบรวมข้อมูลและดําเนินการเผยแพร่ข้อมูล 
          ๗.๑ นางสาวชจรินทร์     อิ่มเอิบสุข           ประธานกรรมการ 
          ๗.๒ นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล  กรรมการและเลขานุการ 
  

มีหน้าท่ี  ดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแต่ละหัวข้อให้เรียบร้อย ลุล่วง ไปด้วยดี 
ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

  
ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๕   เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                            

 

 

                              (นายพีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด) 
 ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

  

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดเจา้มูล 
       
                     

พบการทจุริต ประพฤติมชิอบ ของบุคลากรในโรงเรียน 
โปรดแจงขอมูล หรือเบาะแส ที่โรงเรียนวัดเจ้ามูล 

โทรศพัท์ 02-๔๑๑๒๑๑๒ หรือยืน่แบบรองเรียน ที่เว็บไซต์โรงเรียน 

 



ข้อมูลของทานจะถูกเก็บเป็นความลับ 

 

 

  

 

คํานํา 

 คูมือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางการดําเนินการจัดการขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลาการใน
โรงเรียน เพื่อใหกระบวนการดําเนินงานเรื่องดังกลาวมีความชัดเจน สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว 
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
       โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

๑. วัตถุประสงค 
 คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหบุคลากรผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการกระบวนการดําเนินงานเรื่องรองเรียนการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของโรงเรียนวัดเจ้ามูล ใหเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประชาชนและผูรับ
บริการไดรับความพึงพอใจสูงสุดบนพื้นฐานของความเปนธรรมโปรงใสเปน องคกรธรรมาภิบาล 
๒. ขอบเขต 
 การประสานงาน ติดตาม เร่งรัด องกรค์กรท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบ จนไดผลเปนขอยุติรวมท้ังการสรุปรายงานผลการดําเนินงานปญหาอุปสรรคและแนวทางการ
แกไขนําเสนอผูบริหารตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
3. คําจํากัดความ 
 “ผูอํานวยการ” หมายความวา ผู้อํานวยการโรงเรียน 
 “เจ้าหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูปฏิบัติงานในโรงเรียน  วัด
เจ้ามูล 
 “ทุจริต” หมายความวา การแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง 
หรือผูอื่น 
 “ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง
ในตําแหนงหรือหนาท่ี หรือใช้อํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ีอันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ     
คําส่ังอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใชเงินหรือทรัพยสิน ขององค์กร
ไมวาการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินั้นเปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตามและใหหมายความรวมถึงการประมาท
เลินเลออยางร้ายแรงในหนาท่ีดังกลาวดวย 
 “ขอรองเรียน” หมายความวา ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดย
มิชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีในโรงเรียน และขอกล่าวหาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีไมไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ต่อประชาชน ไมมีคุณธรรมจริยธรรม ไมคํานึงถึง    
ประโยชนสวนรวมเปนท่ีต้ังและไมมีธรรมาภิบาลตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของโรงเรียนท่ีเกี่ยวของ
กําหนดไว 



 “การตอบสนอง” หมายความวา การสงตอใหแกองค์ารท่ีเกี่ยวของ การตรวจสอบและการนําเรื่อง
ร้องเรียนเขาสู่กระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดีหรืออื่นๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย  
พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดําเนินการภายในเวลาสิบหาวัน ท้ังนี้กรณีท่ีผูรอง
เรียนไมไดระบุช่ือและท่ีอยูหรือหมายเลขโทรศัพทท่ีติดต่อไดหรือ E-mail ติดต่อโรงเรียนจะพิจารณาการ
ตอบสนองส้ินสุดท่ีการนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสืบสวน – สอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน
ดําเนินคดีหรืออื่นๆ ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 
 
4. หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน 
 4.๑ หลักเกณฑการร้องเรียน 
  4.๑.๑ เรื่องท่ีจะนํามาร้องเรียนตองเปนเรื่องท่ีผูรองเรียนไดรับความเดือดรอน หรือเสียหาย 
อันเนื่องมาจากเจ้าหนาท่ีในเรื่องดังต่อไปนี้ 
   (๑) กระทําการทุจริตตอหนาท่ี 
   (๒) กระทําความผิดตอ ตําแหนงหนาท่ี 
   (๓) ละเลยหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบติั 
   (๔) ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร 
   (๕) กระทําการนอกเหนืออํานาจหน้าท่ี หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 
  4.๑.๒ เรื่องท่ีรองเรียนตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวท่ีสร้างความเสียหาย
แกบุคคลท่ีขาดพยานหลักฐานแวดลอมท่ีปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน 
 4.๒ ขอรองเรียนใหใชถอยคําสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้ 
  4.๒.๑ ช่ือและท่ีอยูของผูรองเรียน พรอมหมายเลขโทรศัพท หรือ E-mail ติดตอกลับ 
  4.๒.๒ ช่ือโรงเรียน หรือช่ือบุคลากรท่ีเกี่ยวของท่ีเปนเหตุแหงการร้องเรียน 
  4.๒.๓ การกระทําท้ังหลายท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมท้ังขอเท็จจริง หรือพฤติการณ
ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว หรือแจงชองทาง เบาะแสการทุจริตของเจาหน้าท่ีอยางชัดเจนเพื่อการ
ดําเนินการสืบสวน สอบสวน 
  4.๒.๔ คําขอของผูรองเรียน 
  4.๒.5 ลายมือช่ือของผู้รองเรียน 
  4.๒.๖ ระบุวัน เดือน ป 
  4.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถามี) 
 4.๓ กรณีการรองเรียนท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทหจะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐานกรณี 
แวดลอมปรากฏเพียงพอท่ีจะดําเนินการสอบสวนตอไปได 
5. ชองทางการรองเรียน 



 กรณีพบวามีเจาหนาท่ีหรือผูปฏิบัติงานคนใดมีพฤติการณส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
สามารถแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนไดตามช่องทางดังต่อไปนี้ 
 ๐ รองเรียนดวยตนเอง โดยสามารถแจงขอรองเรียน ไดท่ีโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 ๐ รองเรียนทางไปรษณีย โดยสงมาท่ีโรงเรียนวัดเจ้ามูล ๒๖/๓ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 
กทม. 10๖00 
 ๐ ทางโทรศัพท หมายเลข 02-๔๑๑๒๑๑๒ 
 0 เว็บไซตของโรงเรียนวัดเจ้ามูล  
 ๐ ชองทางอื่นๆ อาทิ 
 -ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย สายดวน ๑๕๖๗  
 -ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีสายดวน 1111 
 -สํานักงาน ป.ป.ช. 
 -คณะกรรมการรับเรื่องราวรองทุกขประจํากระทรวงศกึษาธิการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา 
ดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ.๒๕๕๒ หรือสายดวนการศึกษา ๑๕๗๙ 
6. กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 
 6.๑ ให้เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ดําเนินการตามท่ีมีการรองเรียน 
 6.๒ เมื่อรับเรื่องรองเรียนแลวใหรวบรวมขอมูลการรองเรียนเสนอตอผู้อํานวยการโรงเรียน 
 6.๓ ถาเห็นวาขอรองเรียนนั้นไมสมบูรณครบถวนไมวาเหตุใดๆ เจาหนาท่ีสามารถ แนะนําใหผู้
ร้องเรียนแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถาเห็นวาขอท่ีไมสมบูรณครบถวนนั้นเปนกรณีท่ีไมอาจ  
แกไขใหถูกตองไดหรือเปนขอรองเรียนท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีของโรงเรียนหรือผูร้องเรยีนไมแกไขขอรองเรียน
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหแจงผูรองเรียนทราบถึงความไมสมบูรณของขอร้องเรียน หรือขอรองเรียนไมอยู
ในอํานาจหนาท่ีหรือกรณีผูรองเรียนไมไดแกไขขอรองเรียนกลับมาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 6.๔ กรณีท่ีเห็นสมควรใหแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงหรือ มอบหมายใหผูใดสืบสวนหรือ
ตรวจสอบขอเท็จจริง ใหคณะกรรมการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการตามคําส่ังนั้น 
 6.๕ ใหคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงหรือผูท่ีไดรับมอบหมายท่ีไดรับการแตงต้ังมีหนาท่ีรวบรวม  
ขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของ และพิจารณาสืบสวนหาขอเท็จจริงวาเรื่องรองเรียนมีมูลความจริงหรือไมเพียงใด โดยให
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับแตงต้ังพรอมท้ังทําความเห็นเสนอผูอํานวยการโรงเรียน 
หากเปนกรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาใหเสนอความเห็นต่อ ผู้อํานวยการโรงเรียนเพื่อยุติเรื่อง ท้ังนี้หากมีเหตุผล
ความจําเปนท่ีต้องขอขยายระยะเวลาดําเนินการต่อผู้อํานวยการโรงเรียน โดยขอขยายระยะเวลาไดไมเกินสอง
ครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 
 6.๖ ในการพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงใหดําเนินการอยางลับ และตองเปดโอกาสใหเจาหน้าท่ีผูถูก
กล่าวหาพิสูจนขอเท็จจริงอยางเปนธรรม 



 6.๗ เมื่อมีการดําเนินการในเบื้องตนเปนประการใด ใหเจาหนาท่ีดําเนินการแจงใหผูร้องเรียนทราบ
ภายในสิบหาวัน 
 6.๘ ในกรณีท่ีขอรองเรียนเปนเรื่องท่ีอยูนอกเหนืออํานาจการพิจารณาใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
 6.๘.๑ สงตอเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวของโดยตรง ในกรณีท่ีขอรองเรียนระบุถึงหนวยงาน
นั้นๆ ถือเปนการส้ินสุดกระบวนการตอบสนองต่อขอร้องเรียน 
 6.๘.๒ สงเรื่องรองเรียนคืนกลับไปยังผู้รองเรียน กรณีท่ีผูร้องเรียนไมไดระบุถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
โดยตรง พรอมช้ีแจงเหตุผล และแจงใหผูรองเรียนทราบถือเปนการส้ินสุดกระบวนการ ตอบสนองตอขอร้อง
เรียน 
 
 
7. กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 
ขั้นตอนการดําเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนดังนี้ 
 1.ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องร้องเรียน 
 2.ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะจากผู้ร้อง และวิเคราะห์เรื่องเพื่อแยกประเภทภายใน       
1 วัน (ฝ่ายบุคคล) 
 3.เสนอผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูลรับทราบและดําเนินการภายใน 1 วัน 
 4.ฝ่ายบุคคลดําเนินการตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง บันทึกรายงานผลการดําเนินการ ภายใน     
15 วันทําการ 
 5.ประชุมสรุปผลการดําเนินการและรายงานผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูลพิจารณาให้ความเห็น 
ภายใน 1 วัน 
 6.กรณียุติเรื่อง แจ้งผลให้ผู้เรื่องทราบ กรณีทราบช่ือ/ท่ีอยู่ ภายใน 1 วัน 
 7.กรณีท่ียังไม่ยุติเรื่อง แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบเป็นระยะ กรณีทราบช่ือ/ท่ีอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
รับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียน 

       เขียนที่................................................... 
                                                                    วันที่......เดือน......................พ.ศ. ........... 

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 
 ด้วย ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................ผู้ร้องเรียน  
ที่อยู่..................................................หมู่ที่........ถนน........... ..................แขวง....................เขต................... 
จังหวัด................................รหัสไปรษณี.............................................หมายเลขโทรศัพท์................ .......... 
 เร่ืองร้องเรียน................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................... 
.............................................................................................................................. ..................................... 
 รายละเอียด.................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ......................................
....................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. ......................................
.............................................................................................................................................. .....................



.............................................................................................................. .....................................................

............................................................................................................................. ...................................... 

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................

............................................................................................................................. ...................................... 
 
     ลงชื่อ................................................ผู้ ร้องเรียน 
           (................................................) 
      ........../.........../............ 
 

แบบฟอร์ม 
สรุปข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียน 

ส่วนที่ 1 ช้องทางการร้องเรียน 
  เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
  จดหมาย 
  โทรศัพท์ 02-๔๑๑๒๑๑๒ 
  อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................. ............ 
ส่วนที่ 2 วัน/เวลา/เจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน 
 วันที่.........................................................เวลา.............................................................................. 
 ชื่อ-สกุล......................................................................................................................... ................ 
 ตําแหน่ง...................................................................................................................... .................. 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ร้องเรียน 
 ชื่อ-สกุล............................................................................เพศ........................อายุ......................ปี 
 ที่อยู่...................................................................................................................... ......................... 
 E-mail......................................................................................โทรศัพท์....................................... 
ส่วนที่ 4 รายละเอียดเร่ืองร้องเรียน 
....................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................  
ส่วนที่ 5 ประเด็นความต้องการให้ช่วยเหลือหรือแก้ไข 
.......................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................
................................................................................................................................................ ................... 



ส่วนที่ 6 การดําเนินการ
......................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ......................................
................................................................................................................................................ ................... 

 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลการร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียน 

 
วันที่รับ
เร่ือง 

 

ข้อมูลเร่ืองร้องเรียน  

รายละเอียดเร่ือง
ร้องเรียน 

 

ชื่อ-สกุล 
 
 

ที่อยู ่
 

E-mail หมายเลข
โทรศัพท์ 

      
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ ใช้ในกรณีผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนต่อผูอ้ํานวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูลโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําแนะนําการทําหนังสือการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑. ขอรองเรียนใหใชถอยคําสุภาพ และมีรายละเอียดการรองเรียน ดังนี้ 

๑.๑ ชื่อ-สกุล ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผถููกรองเรียน 
๑.๒ ชือ่-สกุล ตําแหนง สังกัดของผถูกรองเรียน หรือขอมูลที่สามารถบงชี้และสืบทราบตัวผู

ร้องเรียนได 
๑.๓ บรรยายการกระทําที่เปนเหตุแหงการรองเรียน โดยระบุขอมูล ดังนี้ 
      ๑) การกระทําที่เปนเหตุรองเรียน 
      ๒) มีขั้นตอนหรือรายละเอยีดการกระทําเหตุนั้นอยางไร 
      ๓) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบคุคล (ถามี) 

๒. ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ - สกุล ดวยตัวบรรจง พรอมลงที่อยูของผูรองเรียนใหชัดเจนเพื่อใหโรงเรียน
สามารถติดตอผรูองเรียนได 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
เร่ือง มาตรการป้องกันการรับสินบนโรงเรียนวัดเจ้ามูล 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 
หมวด 6 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

  มาตรา 126 นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ห้ามมิ
ให้กรรมการผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด
ดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ 
 (1)เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีทํากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกํากับดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบหรือดําเนินคดี 
 (2)เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้า
พนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ใน
การกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจํากัดไม่เกินจํานวนท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 
 (3)รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัช หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือ ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับ
สัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าวในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมในการกํากับ ดูแล ควบคุมตรวจสอบหรือดําเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดไม่เกินจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 

(4)เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการท่ีปรึกษาตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่
หรือปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจ



ขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบั ติหน้าท่ี
ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น 

ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วยโดยให้ถือว่า
การดําเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการดําเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีคู่สมรสนั้น
ดําเนินการอยู่ก่อนท่ีเจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าดํารงตําแหน่ง 

คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย 
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 

เจ้าพนักงานของรัฐท่ีมีลักษณะตาม (2)หรือ(3)ต้องดําเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าวภายในสามสิบ
วันนับแต่วันท่ีเข้าดํารงตําแหน่ง 

มาตรา 127 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง และผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด ดําเนินการใดตามมาตรา 126(4)ภายในสองปีนับแต่
วันท่ีพ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา 128 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงิน
ได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑ์และจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี ผู้สืบสันดานหรือ
ญาติท่ีให้ตามประเพณีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้า
พนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา 129 การกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิดต่อ
ตําแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 
โดยท่ีท่ีผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและรับ

ของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐไว้หลายครั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการ  
เบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จําเป็นและสร้างทัศนคติท่ีไม่ถูกต้องเนื่องจาก มีการแข่งขันกันให้ของขวัญในราคา
แพง ท้ังยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่น ๆ ในวงราชการอีกด้วยและในการกําหนด จรรยาบรรณ
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐประเภทต่าง ๆ ก็มีการกําหนดในเรื่องทํานองเดียวกันประกอบกับคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และจํานวนท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ฉะนั้นจึงสมควรรวบรวมมาตรการเหล่านั้นและกําหนดเป็นหลักเกณฑ์
การปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการให้ของขวัญและรับของขวัญไว้เป็นการถาวร มีมาตรฐานอย่างเดียวกัน 
และมีความชัดเจนเพื่อเสริมมาตรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผล
อย่างจริงจัง ท้ังนี้เฉพาะในส่วนท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้กําหนดไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน     
พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
"ของขวัญ" หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้แก่กัน เพื่ออัธยาศัยไมตรี และให้

หมายความรวมถึงเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือ
ให้เป็นสินน้ําใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิท่ีจัดไว้สําหรับบุคคลท่ัวไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน
หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือ  
ท่องเท่ียวค่าท่ีพัก ค่าอาหาร หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ต๋ัว หรือหลักฐานอื่นใด 
การชําระเงินให้ล่วงหน้า หรือ การคืนเงินให้ในภายหลัง 

"ปกติประเพณีนิยม" หมายความว่า เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่ง อาจมีการให้ของขวัญกัน และให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดง ความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ 
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 



"ผู้บังคับบัญชา" ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้า หน่วยงาน ท่ีแบ่งเป็นการภายในของ
หน่วยงานของรัฐและผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอํานาจบังคับบัญชา หรือ   
กํากับดูแลด้วย 

"บุคคลในครอบครัว" หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา
หรือมารดาเดียวกัน  

ข้อ 4 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ข้อ 5 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือ บุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กันมิได ้ 

การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้ของขวัญท่ีมีราคาหรือ
มูลค่าเกินจํานวนท่ีคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนดไว้ สําหรับการรับ
ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้  

เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือ ใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพื่อมอบให้หรือ
จัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือ บุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได้ 

ข้อ 6 ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก
เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ 5 ข้อ 7 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
จะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของ  
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 8 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่ง
ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ซึ่งมีคําขอให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง การขอให้ออก
คําส่ังทางปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น  

(2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจท่ีทํากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การได้รับสัมปทาน เป็นต้น  

(3) ผู้ซึ่งกําลังดําเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีมีหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ควบคุมหรือกํากับดูแล เช่น การ
ประกอบกิจการโรงงานหรือธุรกิจ หลักทรัพย์ เป็นต้น  

(4) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการ ปฏิบัติหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ข้อ 8 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคล ในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้เฉพาะกรณี การรับของขวัญท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยม  
และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจํานวนท่ีคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   



กําหนดไว้สําหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามกฎหมาย 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ข้อ 9 ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าท่ีของรัฐรับของขวัญแล้วเจ้าหน้าท่ีของรัฐทราบใน
ภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าท่ีของรั ฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนดไว้สําหรับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ข้อ 10 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการ ให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืน
ระเบียบนี้ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้  

(1) ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ดําเนินการตามระเบียบท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 

(2) ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอื่นนอกจาก (1) หรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทําความผิดทางวินัย 
และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีดําเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น  

ข้อ 11 ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหน้าท่ีสอดส่อง และให้คําแนะนําในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐในกรณีท่ีมีผู้ร้องเรียนต่อสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ผู้ใดปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยัง
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้ 

ข้อ 12 เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนท่ัวไปในการแสดง
ความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ  
ตามปกติประเพณีนิยมให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุด
อวยพรหรือใช้บัตรแสดงความเสียใจแทนการให้ของขวัญ 

ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี  การแสดงความปรารถนาดี การ
ต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แนะนําหรือกําหนดมาตรการจูงใจท่ีจะ 
พัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้  
“การเรี่ยไร” หมายความว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจ

สมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปล่ียน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรง  หรือโดย
ปริยายว่า มิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปล่ียน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มา
ท้ังหมด หรือบางส่วนไป ใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 

“เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร” หมายความว่า เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในการจัดให้มี 
การเรี่ยไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน ท่ีปรึกษา 
หรือในฐานะอื่นใดในการเรี่ยไรนั้น 

ข้อ 6 หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรมิได้ เว้นแต่เป็นการ
เรี่ยไร ตามข้อ 19 หรือ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) หรือ 
กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

หน่วยงานของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร 
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้
ในระเบียบนี้ด้วย ในกรณีนี้ กคร.อาจกําหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได้  

ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรียกโดยย่อว่า “กคร.” 
ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบ หมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสํานัก 
นายกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรว งมหาดไทย ผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสํานักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง  อีกไม่เกิน ส่ีคนเป็นกรรมการ และผู้แทนสํานักงานปลัดสํานัก 
นายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ 



กคร.จะแต่งต้ังข้าราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวนไม่ เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  

ข้อ 18 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรท่ี กคร. หรือ กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี จะ
พิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ 6 ได้นั้น จะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นการเรี่ยไรท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดําเนินการ เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นเอง  
(2) เป็นการเรี่ยไรท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดําเนินการ เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนา

ประเทศ  
(3) เป็นการเรี่ยไรท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดําเนินการ เพื่อสาธารณประโยชน์  
(4) เป็นกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีได้รับ

อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว 
ข้อ 19 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติ

จาก กคร. หรือ กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี  
(1) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้ 
(2) เป็นการเรี่ยไรท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจําเป็นต้องดําเนินการ เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายหรือ

บรรเทาความเสียหายท่ีเกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดท่ีสําคัญ  
(3) เป็นการเรี่ยไรเพื่อร่วมกันทําบุญเนื่องในโอกาส การทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน  
(4) เป็นการเรี่ยไรตามข้อ 18 (1) หรือ (3) เพื่อให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจํานวนเงินหรือมูลค่า

ตามท่ี กคร. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
(5) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตาม ข้อ 18 (4) ซึ่ง กคร. ได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา ยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ  
(6) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอื่นท่ีได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขออนุมัติ 

ตามระเบียบนี้แล้ว 
ข้อ 20 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้น ตามข้อ 19 ให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือ

เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการดังต่อไปนี้  
(1) ให้กระทําการเรี่ยไรเป็นการท่ัวไป โดยประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
(2) กําหนดสถานท่ีหรือวิธีการท่ีจะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร  
(3) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง เว้นแต่โดยลักษณะแห่ง

การเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ก็ให้จัดทําเป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สินนั้นไว้
เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ 

(4) จัดทําบัญชีการรับจ่ายหรือทรัพย์สินท่ีได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันท่ีส้ินสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือน ในกรณีท่ีเป็นการเรี่ยไรท่ีกระทําอย่างต่อเนื่อง และปิด
ประกาศเปิดเผย ณ ท่ีทําการของหน่วยงานของรัฐท่ีได้ทําการเรี่ยไร ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพื่อให้บุคคลท่ัวไป



ได้ทราบและจัดให้มีเอกสาร เกี่ยวกับการดําเนินการเรี่ยไรดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีสําหรับประชาชน สามารถใช้
ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย  

(5) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมท้ังส่งบัญชีตาม (4) ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้จัดทําบัญชีตาม (4) แล้วเสร็จ หรือในกรณีท่ีเป็นการเรี่ยไรท่ีได้กระทําอย่างต่อเนื่อง ให้
รายงานการเงินพร้อมท้ังส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน 

ข้อ 21 ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ
ดังต่อไปนี้  

(1) กําหนดประโยชน์ท่ีผู้บริจาคหรือบุคคลอื่นจะได้รับ ซึ่งมิใช่ประโยชน์ท่ีหน่วยงานของรัฐได้ประกาศ
ไว้  

(2) กําหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจํานวนหรือมูลค่าท่ีแน่นอน เว้นแต่ โดยสภาพ 
มีความจําเป็นต้องกําหนดเป็นจํานวนเงินท่ีแน่นอน เช่น การจําหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตรเข้าร่วมการ
แข่งขัน เป็นต้น  

(3) กระทําการใด ๆ ท่ีเป็นการบังคับให้บุคคลใดทําการเรี่ยไรหรือบริจาค หรือกระทําการในลักษณะท่ี
ทําให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ ในภาวะจํายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ช่วยทําการเรี่ยไร หรือบริจาค
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(4) ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐออกทําการเรี่ยไร หรือใช้ ส่ัง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคล
อื่นออกทําการเรี่ยไร  

ข้อ 22 เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้อง
ไม่กระทําการดังต่อไปนี้  

(1 ) ใช้หรือแสดงตําแหน่งหน้าท่ีให้ปรากฏในการดําเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยส่ิงพิมพ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือส่ืออย่างอื่น หรือด้วยวิธีการอื่นใด  

(2) ใช้ ส่ัง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยทําการเรี่ยไรให้ หรือกระทําใน     
ลักษณะท่ีทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจํายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงท่ี
จะไม่ช่วยทําการเรี่ยไรให้ได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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