
 
ประกาศโรงเรียนบ้านนาหมูม่น 

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงเรียนบ้านนาหมูม่น 
------------------------ 

  โรงเรียนบ้านนาหมูม่น ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบน โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรทุก
ระดับในโรงเรียนบ้านนาหมูม่น ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากร
ขององค์กรโดยยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ มุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานด าเนินการตาม
ภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม อาศัยอ านาจ ตามมาตรา 24 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก าหนดมาตรการ  ดังนี้ 
  - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน การให้หรือรับสินบน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
รับสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางล้อม 
  - ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาการให้หรือรับสินบน แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนบ้านนาหมูม่น ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
  - ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนบ้าน
นาหมูม่น และโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 
  - ในการด าเนินการแดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรับสินบน บุคลากรทุกคน จะต้องปฏิบัติ
โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง 
  1. การให้ หรือรับของขวัญ ของก านัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 รวมถึงเจตจ านงในการบริหารงานในโรงเรียนบ้านนาหมูม่น 
  2. การให้เงินบริจาคเพ่ือการกุศล ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ต้องมีใบรับรองและ
ต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใสผ่านขั้นตอนตามระเบียบ และถูกต้องตามกกหมาย ตลอดจนมีการติดตามและ
ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 
  3. การให้ เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน  วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด                 
ต้องมีการระบุชื่อโรงเรียนบ้านนาหมูม่น โดยการสนับสนุนต้องมีวัตถุประสงค์ และด าเนินการด้วยความโปร่งใส 
และถูกต้องตามกฎหมาย 
  4. การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามสมัครใจการรวบรวม
เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาท้ังหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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  5. การรับแป๊ะเจี๊ยะ (รับฝากนักเรียน) การจ่ายเงินหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ไปเพ่ือแลกกับสิทธิในการ
เข้าศึกษาต่อ 

แนวทางด าเนินงาน 
 1. โรงเรียนบ้านนาหมูม่น จะส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้เห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการต่อต้าน
ทุจริต ป้องกันการทุจริตการให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ 
 2. แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การ
สรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลงานปฏิบัติให้ผลตอบแทนแก่
บุคลากร โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่ท าความเข้าใจกับบุคลากร ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้
ปฏิบัติในกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัตินี้ 
 3. โรงเรียนบ้านนาหมูม่น จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากรหรือผู้ อ่ืนใด ที่แจ้งเบาะแสหรือ
หลักฐานเรื่องการรับสินบน ตามท่ีก าหนดไว้ 
 4. ผู้กระท าการรับสินบน ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล บุคลากรจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่ก าหนดไว้รวมถึงอาจได้รับโทษตาม กฎหมาย หากการ
กระท านั้นผิดกฎหมายด้วย 
 5. โรงเรียนบ้านนาหมูม่น จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการด าเนินการ 
 6. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการร้องเรียนการรับสินบน ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาหมูม่น 
ทราบ ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่     มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน 
โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 

ผู้รับผิดชอบ ลักษณะ / ประเภท กรอบแนวทางในการป้องกัน ก ากับและติดตามผล 
ผู้บริหาร 
ข้าราชการ
และ
บุคลากรใน
หน่วยงาน 

- การรับของขวัญ 
- การรับเงินหรือทรัพย์สิน 
- การรับค่ารับรอง 
- การเรี่ยไร 
- การรับแป๊ะเจี๊ยะ 
(รับฝากนักเรียน) 

1. ต้องละเว้นจากแสวงหาประโยชน์มิชอบ
ไม่รับหรือถามน าถึงการให้หรือรับ
ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย 
2. การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติ
ประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน 
กรณีจ าเป็นต้องรับหรือต้องให้รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาหรือ
ตามปกติประเพณีนิยมเพ่ือรักษาไมตรี 
มิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 
ต้องตรวจสอบให้แน่ใจได้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. การต้อนรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
ผู้บริหารผู้บังคับบัญชา ให้ต้อนรับโดย
สมควร หากมีความจ าเป็นต้องจัดเลี้ยง
รับรองให้จัดแบบเรียบง่ายและประหยัด 
อาหารที่เลี้ยงควรเป็นอาหาร ประจ า
ท้องถิ่น ราคาประหยัด รวมถึงการจัดหาที่
พักให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการและไม่
จ าเป็นต้องมีของขวัญหรือของที่ระลึก 
4. การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจน ามาซึ่งความ
เสี่ยงต่อคอรัปชั่นหรืออาจก่อให้เกิดข้อ
ผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่า
ต้องมีการตอบแทน 
5. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงิน
สนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
ถูกต้องตามกฎหมายโดยต้องมั่นใจว่าเงิน
บริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนไม่ได้ถูก
น าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่รับสินบน
ต่อต้านทุจริต 
2. จัดท าประกาศไม่รับของขวัญ
หรืองดรับของขวัญไว้ในสถานที่
ปฏิบัติงาน 
3. จัดท าหนังสือแจ้งประกาศ
เจตจ านงเพ่ือเป็นแนวทางร่วม
ปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต 
4. ติดประกาศประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับข่าวสารและนโยบาย
ต่อต้านการคอรัปชั่นเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ได้ทราบและถือปฏิบัติ
โดยทั่วกัน 
 

 


