
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดสุขกร 
เร่ือง มาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงเรียนวัดสุขกร 

-------------------------------------------- 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดนั้นได้ มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายอนุญาตให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึ่งการ
รับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ าใจ” ดังนั้น การรับสินน้ าใจ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดด้วย หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐละเลย หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับ
ทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ าใจหรือสินบนแล้ว จะท าให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถแยกแยะหรือจ าแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับ
ทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจน
ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของภาครัฐได้ 

โรงเรียนวัดสุขกรมีความตระหนักและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม 
ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกัน
การรับสินบน การใช้อ านาจหน้าท่ีการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กร
ธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นท่ีเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ถูกต้อง ตามท่ีกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องก าหนด โดยให้
สถานศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี ้

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน  หรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า ส่ิงท่ีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิงการรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ทุกต าแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือ
มีข้อบังคับ โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากกฎหมาย กฎ
หรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ              
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับ



ของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาค
ให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการ
ปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบ
แทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน โดยมีแนวปฏิบัติใน
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน (แป๊ะเจ๊ียะ) ดังนี้ 

๑. ให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใด อย่างเคร่งครัด 

๒. ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดรับหรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใด 
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจ ตาม
กฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางไปราชการค่าท่ี
พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ท่ีทางราชการจัดให้ท้ังในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติและการ
จัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารหรือ
ค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยาตาม
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี ้

๒.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯจากปู่ ย่า 
ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ล่ือ พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของช้ันต่างๆในความเป็นญาติ
เช่นเดียวกันกับท่ีได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นการรับทรัพย์สินฯ ในกรณีนี้ 
จึงไม่สามารถน าไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ ประกอบกับการรับทรัพย์สิน
จากญาติ เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ ท้ังนี้จะรับได้ในจ านวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการให้ของญาติท่ีเป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 

๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ 
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมีมูลค่า
ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทาน
อาหาร มอบบัตรก านัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า ไม่เกิน 
๓,๐๐๐ บาท 

๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป 
๓. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น

เจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปี ด้วย 
๔. ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา

นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ 

๕. ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 



หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ 
ประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนัน้มีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๖. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ 
ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกนัการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกท้ังเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

๗. ในกรณีท่ีเป็นการรับทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับ
ฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กรท่ีเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีท่ีสามารถกระท าได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัย  ว่ามีเหตุผลความ
จ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ท่ีไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ ให้กับ
หน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  

การแจ้งให้เป็นไปตามแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใด แนบท้ายมาตรการนี้ 
๘. ให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด 
๙. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญ

ให้แก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการช้ันผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 
๑๐. ในการรับนักเรียนให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๘๑๙ ลงวนัท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด 

๑๑. กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สินให้สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่า
ด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหา    การเรียก
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา“แป๊ะเจ๊ียะ” 

 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                   

                     ประกาศ ณ วันท่ี 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

(นางสาวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุขกร 
 


