
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การสืกษาประถมสืกษามุกดาหาร 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การสีกษาประถมสีกษามุกดาหาร 
สำนักงานคณะกรรมการการสีกษาขั้นพื้นฐาน
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บทวิเคราะหก์ารประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของสำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
บุกดาหาร ใบปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาบ ของสำนักงาบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุกดาหาร 
ประจำปีงบประมาณ ๒(ะ๖๓ โดยภาพรวมไดค้ะแนนเทา่กบัรอ้ยละ ๘๒.๑๑ คะแนน ซึง่ถอืวา่มคีณุธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนนิงานอยูใ่นระดบั B เมือ่พจิารณาตามตวัซีว้ดัพบวา่

ตัวข้ีวัดท่ี ประเด็นตามตัวข้ีวัด คะแนน ระดับ ผลการประเมิน
๑ การปฏบิต้หินา้ที่ ๙๗.๖๕ AA ผา่น
๒ การใชง้บประมาณ ๘๗.๒๖ A ผา่น
๓ การใชอ้ำนาจ ๙๔.๔๖ A ผา่น
(ริ̂ การใชท้รพัยส์นิของทางราชการ ๙๓.๑๒ A ผา่น
๕ การแลไ้ฃปญ้หาการทจุรติ ๙๓.๒๐ A ผา่น
๖ คณุภาพการดำเนนิงาน ๙๐.๗๐ A ผา่น
๗ ประสทิธภิาพการสือ่สาร ๘๖.๔๒ A ผา่น
๘ การปรบัปรงุระบบการทำงาน ๘๔.๒๗ B ไม่ผา่น
๙ การเปดิเผยขอ้มลู ๗๗.๖๓ B ไม่ผ่าน

๑๐ การปอ้งกนัการทจุรติ ๖๒.๔๐ อ ไม่ผา่น

การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
มกุดาหาร ออนไลน์ ในภาพรวมไดค้ะแนนรอ้ยละเฉลีย่ 82.11 ซึง่ถอืว่ามคีณุธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนนิงาน 
อยู่ในระดับ B โดย ตวัขีว้ดัที!่ การปฏบิตหินา้ที ่ได้คะแนนสงูสดุ รอ้ยละเฉลีย่ 97.95 และตวัขีว้ดัทีไ่ดค้ะแนนตํา่และ 
ไดร้บัผลการประเมนิไมผ่า่น จำนวน 3 ตวัขีว้ดั คอื ตวัขีว้ดัที ่ 8 การปรบัปรงุระบบการทำงาน รอ้ยละเฉลีย่ 84.27 
ตวัขีวั้ดที ่ 9 การเปดิเผยขอ้มลู รอ้ยละ 77.63 ตวัขีวั้ดที ่ 10 การปอ้งกนัการทจุรติ รอ้ยละเฉลีย่ 62.50

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของสำนกังาน เขตพืน้ที ่
การศกึษา ในปทีีผ่า่นมาพบวา่ มผีลการประเมนิทีล่ดลงเปน็อยา่งมาก สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
ประถมศกึษามกุดาหาร ไดน้ำขอ้สงัเกตจากผลการประเมนิคณุธรรมและ ความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของสำนกังาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา ครัง้ทีผ่า่นมาไปปรบัปรงุจดุออ่นและพฒันา จดุเดน่ใหม้คีวามเขม้แขง็มาก

จากการเปรยีบเทยีบผลการประเมนิการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของสำนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร ออนไลน้ ทำใหส้ำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามกุดาหารตอ้ง
เรง่ดำเนนิการปรบัปรงุการทำงานอยา่งเปน็ระบบ โดยผูบ้รหิารและบคุลากรในสงักดัทกุคนตอ้งเขม้แขง็ ร่วมมอืกนัใน 
การปรบักระบวนการทำงานทกุอยา่ง เพือ่ใหม้ดีวามขดัเจนและสอดคลอ้งกบัตวัขีว้ดัในการประเมนิคณุธรรมและความ 
โปร่งใส
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แนวทางการดำเนนิดำเนนิงานตามนผบปฏบิตักิาร โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม ธรรมาภบิาลใน 
สถานศกึษาและสำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษามกุดาหาร ประจำปงีบประมาณ ท.ค. ๒๕๖๔

คณะทำงานขบัเคลอืบการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม ธรรมาภบิาลใน 
ส ถาน ศกึษ าและส ำน กังาน เขต พ ืน้ ท ีก่ ารศกึษ าป ระถม ศกึษ าม กุดาห าร ป ระจำป งีบ ป ระมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔ 
ไดป้ระชมุพจิารณาผลการประเมนิความโปร่งใสในการดำเนนิงานของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร 
ออนใลน์ ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๓ แลว้เหน็วา่ควรมกีารดำเนนิการ ดงันี้

กำหนดแนวทางการดำเนนิงาน และแผนปฏบิตักิาร โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม ธรรมาภบิาลใน 
สถานศกึษาและสำนกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษามกุดาหารประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยม ี
รายละเอยีดกจิกรรมตา่งๆ เพือ่ยกระดบัผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของสำนกังานเขต 
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร ออนไลน่ ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อาทเิซน่ 

๒.๑ กำหนดนโยบายสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงาน ดงันี ้
๑) กำหนดแนวปฏบิตัใินการเผยแพรข่อ้มลูตอ่สาธารณะ 
๒) กำหนดกฎบตัร และกรอบคณุธรรมการตรวจสอบภายใน 
๓) กำหนดนโยบายการสรา้งคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงาบ 
๔) ประกาศเจตจำนงสจุรติในการบรหิารงาน 
๕) กำหนดมาตรการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ 
๖) กำหนดมาตรการปอ้งกนัการรบัสนิบน
๗) กำหนดมาตรการปอ้งกนัการขดักนัระหว่างผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยขนส์ว่นรวม 
๘) กำหนดมาตรการตรวจสอบการใชด้ลุพนิจิ 
๙) กำหนดมาตรการสง่เสรมิความโปรง่ใสในการจดัซือ้จดัจา้ง 
๑๐) กำหนดมาตรการใหผู้ม้สีว่นได้สว่นเสยีมสีว่นร่วม 

๒.๒ กำหนดใหด้ำเนนิกจิกรรมการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
มกุดาหาร ดงันี้

๑) สง่เสรมิใหบ้คุลากรมสีว่นรว่มในการลงนามความรว่มมอืปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ 
(MOU) ระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษา/บคุลากรในสงักดัและผู้อำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

๒) โครงการองคก์รคณุธรรม เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมสูก่ารทำความด ี เพือ่เปนีการสง่เสรมิ 
คณุธรรม จรยิธรรม แสดงเจตนารมณแ์ละมุง่มัน่สง่เสรมิคณุธรรมในองคก์ร เปน็สว่นหนึง่ของการสรา้งสงัคมคณุธรรม 
เพือ่นำไปสูฐ่านการทำความดแีละเปน็แบบอยา่งในการดำเนนิชวีติใหก้บัองคก์รและสงัคม

๓) โครงการประกาศเจตนารมณอ์งคก์รคณุธรรมของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
มกุดาหาร โดยกำหนดคณุธรรมเปา้หมาย จาก “ปญ้หาท ีอ่ยากแก”้ และ “ ความดทีีอ่ยากทำ” เปน็แนวปฏบิตัใิห ้
ผูบ้รหิารและบคุลากรสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร ไดป้ฏบิตัเิพือ่สง่เสรมิและพฒันา 
องคก์รใหเ้ปน็องคก์รคณุธรรม

๔) โครงการสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิตังิานเพือ่ตอ่ตา้นการทจุรติ อบรมสรา้งเสรมิ 
คณุธรรม จรยิธรรมในการปฏบิตังิานใหแ้กบ่คุลากร

๕) โครงการเสรมิสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ใีนองคก์รและสาธารณะซน ได้แก่
- กจิกรรมเสรมิสรา้งคา่นยิมรว่มตา้นทจุรติ “ ประขาสมัพนัธก์ารดา้นทจุรติงานประเพณทีอ้งถิน่”
- กจิกรรมสรา้งจติสำนกึสาธารณะ กจิกรรม ๕ ส. ทำความด ี “เขตสจุรติ จติอาสา”
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- กจิกรรมสรา้งสือ่ประขาสมัพนัธก์ารตา้นทจุรติ /  การจดัแสดงผลงานการดำเนนิงานดา้นการ 
ดา้นคณุธรรมและความโปร่งใส และการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในองคก์ร

- กำหนดนโยบายใหท้กุกลุม่ทีม่กีารจดัประขมุ อบรมฯ มกีารรอ้งเพลงชาต ิ สวดมนตไ์หวพ้ระ 
และกลา่วคำปฏญิาณสจุรติทกุครัง้กอ่นดำเนนิการประขมุ โดยใหท้กุกลุม่ถอืปฏบิตอิยา่งเครง่ครดั

- กำหนดใหบ้คุลากรในสงักดัทกุคน รว่มกจิกรรมเขา้แถวเคารพธงชาต ิ สวดมนตไ์หว้พระ และ 
กลา่วคำปฏญิาณสจุรติ ทกุวันจันทร ์ ตัง้แตเ่วลา ๐๘.๑๐ น.

๖) โครงการยกระดบัการทำงานใหส้อดคลอ้งกบัการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ 
ดำเนนิงานชองหนว่ยงานภาครฐั (ITA)

- กจิกรรมประขมุขีแ้จงใหป้ฏบิตัติามแนวทางการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส
- การปรับปรงุฐานขอ้มลูใหเ้ปน็ปจ็จบุนั เพือ่เปด็เผยใหส้ารธารณะซนรบัทราบ 

7) สง่เสรมิการดำเนนิการดา้นการปอ็งกนัการทจุรติ ได้แก่
- กำหนดผูร้บัผดิชอบดำเนนิการเรือ่งการรอ้งเรยีนการทจุรติ
- กำหนดจดุรบัเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ จดัทำปา็ยบอกสถานทีต่ดิตอ่แจง้รอ้งเรยีนการทจุรติของ 

เจา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงานใหเ้หน็ชดัเจน
- จดัใหม้รีายงานสถติกิารรอ้งเรยีนการทจุรติ และประพฤตมิชิอบชองเจา้หนา้ทีใ่นสงักดั และมี 

รายงานความกา้วหนา้การจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน เซน่จำนวนเรือ่ง เรือ่งทีอ่ยูร่ะหวา่งดำเนนิการ เรือ่งทีด่ำเนนิการแลว้ 
เสรจ็ ไวบ้นหนา้เวบ็ไซตก์ลุม่กฎหมายและคดี
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คำสัง่สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร 
ที ๑๒๐ / ๒๕๖๔

เรือ่ง แตง่ตัง้คณะทำงานดำเนนิการจดัทำฐานขอ้มลูเพือ่รบัการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ในการดำเนนิงานของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (Integrity and  T ransparency A ssessm ent 

O nline ะ ITA O nline) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

ดว้ยสำนกัประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส สำนกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและ 
ปราบปรามการทจุรติแหง่ขาต ิไดจ้ดัทำคูม่อืการประเมนิคณุธรรมความโปรง่ใสในการดำเนนิงาบของหนว่ยงาน 
ภาครฐั ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เพือ่ใหห้นว่ยงาบสามารถนำไปใชป้ระกอบการลงมอืปฏปิต้กิาร 
ประเมนิผา่นระบบ ITAS ไดส้ะดวกและชดัเจนยิง่ขึน้ ในการดำเนนิการตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากทกุฝา่ย 
ภายในองคก์ร ทีจ่ะตอ้งรว่มมอืกนัวางแผนพฒันาการดำเนนิงานและรว่มมอืกนัเปดิเผยขอ้มลู ผลการ 
ดำเนนิงานในมติติา่ง  ๆ เพือ่ใหผ้ลการประเมนิทีไ่ดส้ามารถสะทอ้นคณุธรรมและความโปร่งใส ในภาพรวมของ 
การดำเนนิงานภายในองคก์รไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ตลอดจนเพือ่ใหไ้ดผ้ลการประเมนิทีส่ามารถนำไปใชป้ระกอบการ 
วางแผนพฒันาการดำเนนิงานขององคก์รตอ่ไป

เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานในการจดัทำฐานขอ้มลูเพือ่รบัการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ในการดำเนนิงานของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเปนีไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและเกดิประสทิธภิาพ สำนกังาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร จงึแตง่ตัง้คณะทำงานดำเนนิงานจดัทำฐานขอ้มลูเพือ่รบั 
การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของสำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (Integrity and 
T ransparency A ssessm ent O nline ะ ITA O nline) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เพือ่ยกระดบั 
คณุธรรม ความโปร่งใส และภาพลกัษณ ์ ในการดำเนนิงานของหนว่ยงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ตลอดจน 
บรรลวุตัถปุระสงคต์ามวสิยัทศันแ์ละยทุธศาสตรช์าต ิ วา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่ ๓ 
(พ.ศ.๒๔๖๐ -  ๒๔๖๔) ทีก่ำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาต ิ ตา้นทจุรติ (Zero T o lerance & 
C lean T hailand)” ร่วมกัน ดงันี้

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบด้วย
๑.๑ นายวรรณสทิธึ ๋ คำเพราะ ผอ.สพป.มกุดาหาร
๑.๒ นายณรงค ์ โล่ห์คำ รอง ผอ.สพป.มกุดาหาร
๑.๓ นายประภาส ไชยม ี รอง ผอ.สพป.มกุดาหาร
๑.๔ นางวรกญัญาพไิล แกระหนั รอง ผอ.สพป.มกุดาหาร 
๑.๔ นายมนตร ี ลาดนาเลา จนท.บรหิารการศกึษาปฏบิตัหินา้ทีร่องผอ.สพป. กรรมการ 
๑.๖ นายประสพสขุ จนัเตม็ 1 จ
๑.๗ นางนรีบาท หว้ยทราย 
๑.๘ นายสายนัต ์ ผาดโผน

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ

ผอ.หนว่ยตรวจสอบภายใน 
ผอ.กลุม่นโยบายและแผน 
ผอ.กลุม่บรหิารการเงนิและสนิทรพัย์

กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ

๑.๙ นายนพินธ ์ ศรลีาศกัดึ ๋ ผอ.กลุม่บรหิารงานบคุคล
๑.๑๐ นายอภซิาต ิ เสยีงลํา้ ปฏบิตหนา้ที ่ ผอ.กลุม่กฎหมายและคดี
๑.๑๑ นางวหิาญ พละพรผูอ้ำนวยการกลุม่นเิทศ กรรมการ
๑.๑๒ นางสาวสลุกัฃณา รกัษา ปฎิบ้ติ'หน้าท่ี ผอ. กลุม่สง่เสรมิการศกึษาทางไกลๆ กรรมการ 
๑.๑๓ นางสพุตัรา พรมรกัษา ผูอ้ำนวยการกลุม่อำนวยการ กรรมการ/เลขานกุาร
๑.๑๔ นางปารชิาต ิ รอบคอบ นกัประซาสมัพนัธ์ กรรมการ/ผูช้ว่ยเลขานกุาร
มีหน้าท่ี ใหค้ำปรกึษา ขอ้เสนอแนะ กำกบั ตดิตามการดำเนนิกจิกรรมการประเมนิคณุธรรมและ 

ความโปรง่ใสในการดำเนนิงานจดัเกบ็รวบรวมเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะตวัซีว้ดั เพือ่ประกอบการประเมนิ 
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนนิงาบซองสำนกังานเซตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร 
ประจำปงีบประมาณ ๒๔๖๔
คณะกรรมการดำเนินงาบ ประกอบด้วย

๒.๑ นางวรกญัญาพไิล แกระหัน 
๒.๒ นางสพุตัรา พรมรกัษา 
๒.๓ นายสายนัต ์ ผาดโผน 
๒.๔ นายประสพสขุ จบัเตม็ 
๒.๓ นางนรินาท หว้ยทราย 
๒.๔นายสายนัต ์ ผาดโผน 
๒.๖ นายนพินธ ์ศรลีาศกัดี ้
๒.๗นายอภซิาต ิ เสยีงลํา้ 
๒.๘ นางวหิาญ พละพร 
๒.๙นางสาวสลุกัฃณา รกัษา 
๒.๑๐ นางดวงฤด ี เผา่ภไูทย
- __ I _f=k

รอง ผอ.สพป.มกุดาหาร ประธานกรรมการ
ผูอ้ำนวยการกลุม่อำนวยการ รองประธานกรรมการ
ผอ้ำนวยการกลุม่บรหิารงานการเงนิๆรองประธานกรรมการ
ผอ.หนว่ยตรวจสอบภายใน 
ผอ.กลุม่นโยบายและแผน 
ผอ.กลุม่บรหิารการเงนิและสนิทรพัย ์
ผอ.กลุม่บรหิารงานบคุคล 

ปฏิบัติ'หน้าท่ี ผอ.กลุม่กฎหมายและคด ี
ผูอ้ำนวยการกลุม่นเิทค 

ปฏบิตัหินา้ที ่ ผอ.กลุม่สง่เสรมิการศกึษาทางไกล
w  A  A  Q J  c l

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นกิวซาการเงนและปญซ
๒.๑๑ นางปารซิาต ิ รอบคอบ นกัประซาสมัพนัธ์
๒.๑๒ นายคมกรซิ ไขยทองศร ี ศกึษานเิทศก์
๒.๑๓ นางสาวพไิลวรรณ วะลยัสขุ ศกึษานเิทศก์

กรรมการ/เลขานกุาร 
กรรมการ/ผูช้ว่ยเลขานกุาร 
กรรมการ/ผูช้ว่ยเลขานกุาร 
กรรมการ/ผูช้ว่ยเลขานกุาร

๒.๑๔ นางสาวปญีญาพร ธิพรพนัธ์ ศกึษานเิทศก ํ กรรมการ/ผูช้ว่ยเลขานกุาร
๒.๑๔ นางสาวรจุวิรรณ วงค์ฃวาหมู นกัวซิาการเงนิและบญัช ี กรรมการ/ผูช้ว่ยเลขานกุาร

มีหน้าท่ี ใหค้ำปรกึษา ขอ้เสนอแนะ กำกบั ตดิตาม จดัระบบการดำเนนิงาน อำนวยความสะดวก 
สนบัสนนุชว่ยเหลอืตดิตามการดำเนนิงานการรวบรวมขอ้มลูใหเ้ปน็ไปอยา่งมปิระสทิธภิาพใหค้ำแนะนา้ใน 
การแกไ้ขปญ็หาการรวบรวมขอ้มลูแตล่ะรายตวัซีว้ดั เปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย
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คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลแต่ละด้วข้ีวัดย่อย ประกอบด้วย
รายซือ่ผูร้บัผดิชอบตามรายละเอยีดตวัซีว้ดั ดงัเอกสารแนบทา้ยคำสัง่

มีหน้าท่ี ศกึษารายละเอยีดขอ้มลูแตล่ะตวัขีว้ดั จดัทำคูม่อืการดำเนนิงาน ลงมอืปฏบิตังิาน และ 
จดัเกบ็รวบรวมเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะดวัขีว้ดั เพือ่ประกอบการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ในการดำเนนิงานของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ใหผู้ร้บัผดิขอบแตล่ะตวัขีว้ดัแตล่ะคณะ 
ประขมุทำความเขา้ใจ นดัหมาย และดำเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ตามกำหนด โดยรายงานและนำขอ้มลูเขา้สู ่
เวบ็ไซตห์ลกัของหนว่ยงานตามกลุม่งานภายในวนัที ่ มถินุายน ๒๕๖๔

คณะกรรมการกล่ันกรองข้อมูลนำเข้าและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพือ่เปิดเผยต่อสาธารณะ
ประธานกรรมการ๔.๑ นางวรกญัญาพไิล แกระหบั รอง ผอ.สพป.มกุดาหาร

๔.๒ นายประสพสขุ จนัเตม็ ผอ.หนว่ยตรวจสอบภายใน
๔.๓ นางนรินาท หว้ยทราย 
๔ .๔ นายสายนัต ์ ผาดโผน 
๔.๔ นายนพินธ ์ ศรลีาศกัดึ ๋
๔.๖ นายอภขิาต ิ เสยีงลํา้ 
๔.๗ นางวหิาญ พละพร 
๔.๘ นางสพุตัรา พรมรกัษา 
๔.๙ นางสาวสลุกัฃณา รกัษา 

๔ .๑0 นางสาวทองมว้น สุทธิคุณ 
๔.๑๑ นางสาวจติราภรณ ์ ทองศริึ นกัวขิาการเงนิและบญัช ี
๔.๑๒ นางปารชิาต ิ รอบคอบ นกัประขาสมัพนัธ์
๔.๑๓ บางดวงฤด ี เผา่ภไูทย 
๔ .๑๔ นางปาลดิา คำพชิติ 
๔.๑๔ นายอดศิร ก้อนคำ 
๔.๑๖ บายคมกรขิ ไชยทองศร ี
๔.๑๗ นางสาวพไิลวรรณ วะลยัสขุ ศกึษานเิทศก ํ
๔.๑๘ นางสาวนญิญาพร ธิพรพันธ์ ศกึษานเิทศก ํ
๔.๑๙ นางสาวรจุวิรรณ วงค์ฃวาหมู นกัวขิาการเงนิและบญัชี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผอ.กลุม่นโยบายและแผน 
ผอ.กลุม่บรหิารการเงนิและสนิทรพัย ์
ผอ.กลุม่บรหิารงานบคุคล

ปฏบิตัหินา้ที ่ ผอ.กลุม่กฎหมายและคด ี กรรมการ
ผอ.กลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา กรรมการ 

ผอ.กลุม่อำนวยการ กรรมการ
ปฏิบัติ'หน้าท่ี ผอ.กลุม่สง่เสรมิการศกึษาทางไกลฯ กรรมการ

_ __QJ __นกัวขิาการพสัดุ

นกัวขิาการเงนิและบญัชี
นกัจัดการงานทัว่ไป 
ศกึษานเิทศก ์

ศกึษานเิทศก์

กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการ/เลขานกุาร 
กรรมการ/ผูช้ว่ยเลขานกุาร 
กรรมการ/ผูช้ว่ยเลขานกุาร 
กรรมการ/ผูช้ว่ยเลขานกุาร 
กรรมการ/ผูช้ว่ยเลขานกุาร 
กรรมการ/ผูช้ว่ยเลขานกุาร 
กรรมการ/ผูช้ว่ยเลขานกุาร 
กรรมการ/ผูช้ว่ยเลขานกุาร

มีหน้าท่ี
เผยแพร ่ ขอ้มลูขา่วสารตามมาตรการในการเผยแพรข่อ้มลูตอ่สาธารณะผา่นทางเวป็ไซตข์อง 
หนว่ยงาน ตามบทบาทหนา้ทีข่องกลุม่งานทีเ่กีย่วขอ้ง
เปดิรบัขอ้มลูขา่วสารจากทกุกลุม่งาน รวบรวมและเสนอตอ่ประธานหรอืรองประธานเพือ่กลัน่กรอง 
นา่เสนอผูบ้รหิารพจิารณาเหบ็ชอบ
๓) สบืคน้ขอ้มลูการรบับรกิาร และดำเนนิการเผยแพรเ่มือ่ไดร้บัอนมุติิ
๔) จดัทำสรปุภาพกจิกรรมผลงานของหนว่ยงาน เกบ็รวมรวมเพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งสบืคน้ใชง้านไดส้ะดวก 
๔) พฒันาขอ้มลูบนเวบ็ไซต ์ พฒันารปูแบบ/ออกแบบเวป็ไซตห์นว่ยงานใหเ้บเ็นนจิจบุนั 
๖) ตดิตาม แก้ไขนญิหา การใชง้านในเว็ปไซตข์องหนว่ยงาน
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คณะกรรมการนำข้อมูลข้ึบสู่ระบบเพ่ือเผยแพร่
๕.๑ นางวรกญัญาพไิล แกระหนั รอง ผอ.สพป.มกุดาหาร
๕.๒ นางปารชิาต ิ รอบคอบ 
๕.๓ นายอดศิร ก้อนคำ 
๕:.๔ นางสาวปญัญาพร ธิพรพันธ์ 
๕.๕ นางสาวพไิลวรรณ วะลยัสขุ 
๕:.๖ นางดวงฤด ี เผา่ภไูทย

นักประซาสัมพนัธ์ 
ศกึษานเิทศก ์
ศกึษานเิทศก ์
ศกึษานเิทศก ์
นกัวชิาการเงนิและบญัชี

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการI 'บ o

๕:.๗ นายคมกรชิ ไชยทองศร ี ศกึษานเิทศก ์ กรรมการ/เลขานกุาร
๕:.๘ วา่ทีร่อ้ยตรวีชริะวซิญ ์ โกศลศริศกัดึ ๋ ผูอ้ำนวยการโรงเรยีน กรรมการ/ผูช้ว่ยเลขานกุาร
๕.๙ นางวรญิญารกัษ ์ โสมดา ผูอ้ำนวยการโรงเรยีบ กรรมการ/ผูช้ว่ยเลขานกุาร
๕:.๑๐ บางกานต์พซิ'ซา ผวิผ่อง ผูอ้ำนวยการโรงเรยีน กรรมการ/ผูช้ว่ยเลขานกุาร
๕.๑๑ นางสาวรจุวิรรณ วงคํฃวาหมู นกัวชิาการเงนิและบญัช ี กรรมการ/ผูช้ว่ยเลขานกุาร

มีหน้าท่ี นำขอ้มลูท่ีไดจ้ากคณะกรรมการกลัน่กรองขอ้มลู ขึน้สูร่ะบบเพือ่เผยแพร ่
คณะกรรมการการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย

๖.๑ นายสายนัต ์ผาดโผน ผอ.กลุม่บรหิารงานการเงนิและสบิทรพัย ์ ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวทองมว้น สุทธิคุณ นกัวขิาการพสัด ุ รองประธานกรรมการ
๖.๓ นางสาวจติราภรณ ์ ทองคริ ิ นกัวขิาการเงนิและบญัช ี กรรมการ
๖.๔ นางดวงฤด ี เผา่ภไูทย นกัวชิาการเงนิและบญัช ี กรรมการและเลขานกุาร
๖.๕ นางสาวรจุวิรรณ วงค์ฃวาหมู นกัวชิาการเงนิและบญัช ี กรรมการ/ผูช้ว่ยเลขานกุาร

มีหน้าท่ี จดัทำเอกสารประกอบการเบกิเงนิงบประมาณและดำเนนิการเบกิจา่ยงบประมาณใหท้นั 
ตามกำหนดเวลาในการดำเนนิการ ดว้ยความถกูตอ้งและเปนีไปตามระเบยีบ

ใหผู้ท้ีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ปฏบิตัหินา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย ดว้ยความวริยิะ อุตสาหะ รอบคอบ บริสุทธ้ี 
ยุตธิรรม บงัเกดิผลดตีอ่ทางราชการและมปีระสทิธภิาพสงูสดุตอ่งาบราขการโดยแทจ้รงิ 

ทัง้นี ้ ต้ังแต่บัดนีเ้ปีนต้นไป
ส่ัง ณ วันท่ี ๔ เดอืน มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรรณสทิธ ึ ดำเพราะ)
ผูอ้ำนวยการสำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร
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มาตรการป้องกันการรับสินบน

กลุ่มกฎหมายและคด  ี
สำนกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร 

สำนกังานคณ ะกรรมการการศกึษาขัน้พ ืน้ฐาน
กระทรวงศกึษาธกิาร



มาตรการป้องกันการรับสินบน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

หลกัการและเหตผุล
ดว้ยการทจุรติการรบัสนิบน หรอืการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดของเจา้หนา้ทีข่องรฐั 

เปน็รปูแบบหนึง่ของการขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม และเปน็เรือ่งทีเ่ชือ่มโยง 
เกีย่วเนือ่งกบัจรยิธรรมของเจา้หนา้ทีข่องรฐั อนัเปน็สาเหตสุำคญัทำใหเ้กดิความเสยีหายตอ่การบรหิารงานและ 
ภาพลกัษณข์ององคก์ร

การรบัทรพัยส์นิของเจา้หนา้ทีข่องรฐั ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนั 
และปราบปรามการทจุรติ ตามทีบ่ญัญตัไิวใ่นมาตรา ๑๐๓ เจา้หนา้ทีข่องรฐัจะรบัทรพัยส์นิใดเ้มือ่การรบั 
ทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดนัน้ได ้ มกีฎหมายหรอืกฎ ขอ้บงัคบัท ีอ่อกโดยอาศยัอำนาจตามบทบญั ญตั ิ
แหง่กฎหมายอนญุาตใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัรบัได ้ และการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรยา 
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ำหนด ซึง่การรบัทรพัยส์นิในกรณนี ีอ้าจจะเรยีกวา่ “สนินีา้ใจ” ดงันัน้การรบัสนินีา้ใจ 
เจา้หนา้ทีข่องรฐัจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนดดว้ย หากเจา้หนา้ทีข่องรฐัละเลย 
หรอืไมส่ามารถแยกแยะไดว้า่การรบัทรพัยส์นินัน้ เปน็เรือ่งสนินีา้ใจหรอืสนิบนแลว้จะทำใหเ้จา้หนา้ทีผ่ ูน้ ัน้ 
ปฏบิตัผิดิกฎหมายและมโีทษตอ่เจา้หนา้ทีข่องรฐัผูร้บัทรพัยส์นินัน้ดว้ย แตล่า้เจา้หนา้ทีข่องรฐัสามารถแยกแยะ 
หรอืจำแนกในเรือ่งหลกัเกณฑข์องการรบัทรพัยส์นิไดแ้ลว้ กจ็ะสามารถปอ้งกนัไมใ่หม้กีารละเมดิประมวล 
จรยิธรรม รวมถงึสามารถแกไํฃปญ้หาเจา้หนา้ทีข่องรฐัในเรือ่งผลประโยขนท์บัซอ้นหรอืการขดักบัระหวา่ง 
ประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม ตลอดจนปอ้งกนัการทจุรติของเจา้หนา้ทีข่องภาครฐัได้

สำนกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษามกุดาหารไดต้ระหนกัและมคิวามมุง่ม ัน่ท ีจ่ะ 
ปฏบัิตงิานใหโ้ปร่งใส ยดึมัน่ในคณุธรรม ปลอดจากการทจุรติประพฤตมิขิอบ จงึไดจ้ดัทำมาตรการปอ้งกนัการ 
รับสินบน เพือ่เปน็แนวปฏบิตัใินการปอ้งกนัการรบัสนิบน การใชอ้ำนาจหนา้ทีก่ารเอือ้ประโยชนต์อ่ตนเองหรอื 
ผู้อ่ืน การแสวงหาผลประโยชนร์ว่มกนักบัองคก์รธรุกจิเอกขน การรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดจากผูอ้ืน่ที ่
เกีย่วเนือ่งเชือ่มโยงกบัการขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม และเปน็การสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ท ีข่องรฐัใหถ้กูตอ้ง 
ตามทีก่ฎหมาย กฎ หรอืขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกำหนด โดยใหส้ถานศกึษา ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีใ่นสงักดั 
ถอืปฏบิตัใินการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยขนอ์ืน่ใดของเจา้หนา้ทีข่องรฐั ตามมาตรการปอ้งกนัการรบัสนิบน 
ดังต่อไปน้ี

แนวปฏบิติัในการป้องกันการรับสนิบน ะ กรณรัีบทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย 
ธรรมจรรยาของเจา้หนา้ทีช่องรัฐ การเรีย่ไร และการรับฝากนกัเรยีน (แปะ็เจีย๊ะ)

“การรับทรัพย์สนิหรือประโยชนอ่ื์นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความวา่ การรับทรพัยส์นิ หรือ 
ประโยชนอ์ืน่ใดจากญาตหิรอืจากบคุคลทีใ่หก้นัในโอกาสตา่งๆ โดยปกตติามฃนบธรรมเนยีม ประเพณ ีหรือ 
วัฒนธรรม หรอืใหก้นัตามมารยาททีป่ฏบิตักินัในสงัคม

“ประโยชนอ์ืน่ใด” หมายความวา่ สิง่ทีม่ลูคา่ ไดแ้ก ่ การลดราคา การรบัความบนัเทงิ การรบั 
บรกิาร การรบัการแกอบรม หรอืสิง่อืน่ใดในลกัษณะเดยีวกนั

เจา้หนา้ทีช่องรฐั (ทกุตำแหนง่) จะร ันทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดไดต้อ่เมือ่มกีฎหมาย กฎ 
หรอืมขีอ้บงัคบั โดยอาศยัอำนาจของกฎหมายใหร้บัได ้ การรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดนอกเหนอืจาก 
กฎหมาย กฎหรอืขอ้บงัคบัขา้งดน้ จงึตอ้งมาพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยส์นิโดยธรรมจรรยาของ 
เจา้หนา้ทีข่องรฐั ตามประกาศคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ เรือ่ง หลกัเกณฑ์



การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ค. ๒๕๔๓ ระเบยีบสำนกันายกรัฐมนตรี 
วา่ดว้ยการใหห้รอืรบัของขวญัของเจา้หนา้ทีข่องรฐั พ.ศ. ๒๕:๔๔ ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ยการรบัเงนิ 
หรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูบ้รจิาคใหแ้กส่ถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เรือ่ง แนวทางการสง่เสรมิการปฏบิตี ะ กรณเีรีย่ไร ลงวันท่ี ๑๖ มถินุายน ๒๕๖๐ และมาตรการบอีงกนัการเรยีก 
รบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนต์อบแทนเพ ือ่โอกาสในการเขา้เรยีนในสถานศกึษา สำนกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยมแีนวปฏบิตัใิบการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดของเจา้หนา้ทีข่องรฐั การเรีย่ไร 
และการรบัฝากนกัเรยีน (แบะีเจัย๊ะ) ดงับี้

๑ .ใหเ้จา้หนา้ทีใ่นสงักดัปฏบิตัติามประกาศสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เรือ่งแนวทางปฏบิตักิรณกีารใหห้รอืรบัของขวญัหรอืประโยชนอ์ืน่ใด ลงวันที ่ ๑๖ มถินุายน พ.ศ.๒๕๖๐ อยา่ง 
เคร่งครดั

๒. หา้มเจา้หนา้ทีข่องรฐัในสงักดัรบัหรอืถามนำถงึการรบัของขวญัหรอืประโยชนอ์ืน่ใดนอก 
เหนอืจากทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์นัควรไดต้ามกฎหมาย กฎ หรอืขอ้บงัคบัท ีอ่อกโดยอาศยัอำนาจตาม 
กฎหมายใหรั้บได ้การรับทรพัยส์นิในเรือ่งบีจึ้งไดแ้ก ่ การรบัเงนิเดอืน การรบัเงนิคา่เบีย้เลีย้งเดนิทางไปราชการ 
คา่ทีพ่กัในการเดนิทางไปราชการ การรบัสวสัดกิารตา่งๆ ทีท่างราชการจดัใหท้ัง้ในรปูแบบเปน็สวสัดกิารปกต ิ
และการจดัสวสัดกิารฯ ตามระเบยีบการจดัสวสัดกิารภายใบของสว่นราชการ รวมถงึคา่สมนาคณุวทิยากร 
คา่อาหารหรอืคา่อาหารในระหวา่งอบรม ประชมุหรอืสมัมนา เวน้แตก่ารรบัของขวญัหรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดย 
ธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการบอีงกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ เรือ่ง หลกัเกณฑ ์ การรบั 
ทรพัยส์นิหรือประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ทีข่องรฐั พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังตอ่ไปบี้

๒.๑ การรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดจากญาต ิ ไดแ้ก ่ การรบัทรพัยส์นิฯ จากป ู
ยา่ ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ล่ือ พ่ี ลุง บาี นา้ อา หรอืจากญาตขิองคูส่มรสในลกัษณะของขัน้ตา่งๆ ในความ 
เปน็ญาตเิซน่เดยีวกนักบัทีไ่ดก้ลา่วถงึขา้งตน้ ความเปน็ญาตจิงึมไีดเ้ฉพาะบคุคลธรรมดาเทา่นัน้ การรับทรพัยส์นิ 
ฯ ในกรณบีี ้จึงไม่สามารถนำไปไข้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิติบุคคลได้ ประกอบกบัการ 
รบัทรพัยส์นิจากญาต ิ เจา้หนา้ทีข่องรฐัสามารถรบัไดโ้ดยไมจ่ำกดัจำนวนในการรบั ทัง้บีจ้ะรบัไดใ้นจำนวนเทา่ไร 
จึงขึน้อยูก่บัความสามารถในการใหข้องญาตทิีเ่ปน็ผูใ้หท้รพัยส์นิฯ

๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใซ่ญาติเน่ืองในโอกาสต่างๆ 
โดยปกตติามขนบธรรมเนยีมประเพณ ีวัฒนธรรม หรอืใหก้นัตามมารยาททีป่ฏบิตัใินสงัคม เทา่นัน้ และตอ้งม ี
มลูคา่ในการรบัจากแตล่ะบคุคล แต่ละโอกาสไม่เกนิ ๓,๐๐๐ บาท

๒.๓ การรบัคา่รบัรองและชองขวญัจากบคุคลอืน่ซึง่มใิซญ่าต ิ อาท ิ พาไปรบัประทาน 
อาหาร มอบบตัรกำนลัของหา้งสรรพสนิคา้ ตอ้งรับเนือ่งในโอกาสตา่งๆ โดยปกตติามฃนบธรรมเนยีมประเพณ ี
หรอืวัฒนธรรม หรอืใหก้นัตามมารยาทสงัคม เทา่นัน้ และมลูคา่ชองการรบัรองและของขวญันัน้ตอ้งมมีลูคา่ 
ไมเ่กิน ๓,๐๐๐ บาท

๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชนอ่ื์นใดทีเ่ปน็การใหใ้นลกัษณะใหกั้บบคุคลทัว่ไป
๓. หลกัเกณฑก์ารรบัของขวญัหรอืประโยชนอ์ืน่ใดตามขอ้ ๑ ใหใ้ชบ้งัคบัแกผู่ซ้ึง่พน้จากการ 

เปน็เจา้หนา้ทีข่องรฐัมาแลว้ไมถ่งึ ๒ ปี ดว้ย
๔. หา้มเจา้หนา้ทีข่องรฐัใหข้องขวญัแกผู่บ้งัคบับญัชาหรอืบคุคลในครอบครวัของผูบ้งัคบั 

บญัชานอกเหนอืจากกรณปีกตปิระเพณนียิมทีม่กีารใหข้องขวญัแกก่นั โดยการใหข้องขวญัตามปกตปิระเพณ ี
นยิมนัน้ เจา้หนา้ทีข่องรฐัจะใหข้องขวญัหรอืประโยชนอ์ืน่ใดทีม่มีลูคา่เกนิ ๓,๐๐๐ บาท มิได้

๕. หา้มเจา้หนา้ทีข่องรฐัยนิยอมหรอืรูเ้หน็เปน็ใจใหบ้คุคลในครอบครวัของตนรบัชองขวญั 
หรอืประโยชนอ์ืน่ใดจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีข่องรฐั เวน้แตเ่ปน็การรบัของขวญัหรอื 
ประโยชนอ์ืน่ใดทีใ่หต้ามปกตปิระเพณนียิมและชองขวญันัน้มรีาคาหรอืมลูคา่ไมเ่กนิ ๓,๐๐๐ บาท



๖. ควรใชบ้ตัรอวยพร การลงนามในสมดุอวยพร หรอืใชบ้ตัรแสดงความยนิดแีทนการให ้
ของขวญัเพือ่เปน็การปอ้งกนัการฝา่ปนีกฎระเบยีบ อกีทัง้เพือ่ประโยขนใ่นการเสรมิสรา้งทคันคตใินการประหยดั 
ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องรฐั

๗. ในกรณทีีเ่ปน็การรบัทรพัยส์นิทีม่มีลูคา่เกนิ ๓,0๐๐ บาท ซึง่เจา้หนา้ทีข่องรฐัมคีวามจำเปน็ 
อยา่งยิง่ทีต่อ้งรบัไวเ้พือ่รกัษาไมตร ี มติรภาพ หรอืความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งบคุคล ซึง่ในการรบันีเ้จา้หนา้ที ่
ของรฐัผูร้บัฯ จะตอ้งแจง้รายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนน์ัน้ตอ่ผูบ้งัคบับญัชา 
ซึง่เปน็หวัหนา้สว่นราชการ ผูบ้ริหารสงูสดุของรัฐวิสาหกจิ หรอืผูบ้รหิารสงูสดุของหนว่ยงานสถาบนั หรอืองคก์ร 
ทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ ัน้สงักดัในทนัททีีส่ามารถกระทำได ้ เพือ่ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืผูบ้รหิารสงูสดุ วนิจิฉยั 
วา่มเีหตผุลความจำเปน็ ความเหมาะสม และสมควรทีจ่ะใหเ้จ้าหนา้ทีข่องรัฐผู้นัน้รับทรัพย์สนิหรือประโยชนน์ัน้ไว้ 
กใ็หค้นืทรพัยส์นิหรือประโยชนน์ัน้แกผู่ใ้หใ้นทนัท ี หากเปน็กรณ ี ทีไ่มส่ามารถคนืไดก้ใ็หส้ง่มอบทรพัยส์นิหรอื 
ประโยชน์ๆ ใหก้บัหนว่ยงานทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ัน้สงักดัโดยเรว็

การแจ้งใหเ้ปน็ไปตามแบบรายงานการรบัชองขวญัหรอืประโยชนอ์ืน่ใด แนบทา้ยมาตรการนี ้
๘. ใหเ้จา้หนา้ทีใ่นสงักดัปฏบิตัติามประกาศสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน 

เรือ่ง แนวทางการสง่เสรมิการปฏบิตักิรณเีรีย่ไร ลงวันท่ี ๑๖ มถินุายน ๖๕๖๐ อยา่งเครง่ครดั
๙. ห้ามการเร่ียไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของสว่นรวมเพือ่การจัดหาของขวัญ 

ใหแ้กข่า้ราฃการชัน้ผูใ้หญ ่ ผูบ้งัคบับญัขาหรอืสมาซกิในครอบครวัของขา้ราชการชัน้ผูใ้หญโ่ดยเดด็ชาด
๑๐. ในการรบันกัเรยีนใหถ้อืปฏบิตั ิ ตามมาตรการปอ้งกนัการเรยีกรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน ์

ตอบแทนเพือ่โอกาสในการเขา้เรียนในสถานศึกษาสงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาชัน้พืน้ฐาน ตามหนังสือ 
สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๘๑๙ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๑ อยา่งเครง่ครดั 

๑๑. กรณมีผีูบ้รจิาคทรพัยส์นิใหส้ถานศกึษาใหถ้อืปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร 
วา่ดว้ยการรบัเงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูบ้รจิาคใหส้ถานศกึษา พ.ศ.๒๕๕๒ โดยเครง่ครดั เพือ่ปอ้งกนัปญ้หาการ 
เรยีกรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนต์อบแทนเพือ่โอกาสในการเขา้เรยีนในสถานศกึษา“ แบะิเจัย๊ะ”

กลไกการส่งเสรีมการปฏบิตัเิพือ่ปอ้งกันการรับสินบน
๑. เสรมิสรา้งความรู ้ ความเขา้ใจในเรือ่งผลประโยขนท์บัซอ้นหรอืการขดักนัระหวา่ง

ประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม และการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรยาชอง 
เจา้หนา้ท ีข่องรฐัท ีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบท ีเ่ก ีย่วขอ้ง เพ ือ่ใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ท ีส่ามารถ 
แยกแยะประโยชนส์ว่นตวักบัประโยชนส์ว่นรวม หรอืความแตกตา่งระหวา่งสนินัา้ใจและสนิบนได ้รวมถงึการ 
แจง้เตอืนในกรณทีีอ่าจเกดิความสุม่เสีย่งตอ่การรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดทีไ่มเ่ปน็ไปตามกฎ ระเบยีบ 
อาท ิ ชว่งเทศกาลปใีหม ่ การดำเนนิการรบันกัเรยีบ เป็นต้น

๒. สนบัสนนุสง่เสรมิใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ทีท่กุระดบั เหน็ความสำคญัและมจีติสำนกึ 
ในการตอ่ตา้นการทจุรติ คอรร์ปัชัน่ รวมทัง้จดัใหม้มีาตรการควบคมุภายใบเพือ่ปอ้งกนัการทจุรติ คอรร์ปัชัน่ 
การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ

๓. กำกบัดแูลใหก้ารดำเนนิการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยของหนว่ยงานในสงักดั เปน็ไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเครง่ครดั

๔. แนวปฏบิตัใินการรบัทรพัยส์บิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดของเจา้หนา้ทีข่องรฐัครอบคลมุการ 
ปฏบิตัหินา้ทีร่าชการของเจา้หนา้ทีท่กุระดบั ทกุกระบวนการอาท ิ การสรรหาหรอืการคดัเสอืกบคุลากร การ 
เลือ่นตำแหนง่ การปกีอบรม การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การจดัชือ้จดัจา้ง การพจิารณาอนมุตั ิ อนญุาต โดย 
ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบัจะทำความเขา้ใจกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพือ่นำไปใชป้ฏบิตัใินโครงการ กจิกรรมทีอ่ยใูน 
ความรบัผดิขอบ และควบคมุดแูลการปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตันิี้

๕. ตรวจสอบการดำเนนิการรบันกัเรยีน ในสถานศกึษาหรอืโรงเรยีนทีม่อีตัราแชง่ขนัสงูและ



ประซาสมัพนัธ ์ สรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหผู้ป้กครองนกัเรยีน ประซาซนรวมทัง้ขา้ราซการและเจา้หนา้ทีใ่น 
สงักดัรบัทราบถงึความผดิและบทกำหนดโทษกรณกีารเรยีก รับ หรือยอมจะรบัทรพัยส์นิหรอืประโยขนต์อบแทน 
เพือ่โอกาสในการเขา้เรยีน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรณขีองเงนิบรจิาค ซึง่การกระทำดงักลา่วไมอ่าจถอืใดว้า่เปน็เงนิ 
บรจิาค แตถ่อืวา่เปน็เรือ่งของ “สนิบน” ในฐานะผูร้บัสนิบน กับ ผู้ให้สินบน อนัเปน็ความผดิตามประมวล 
กฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ซ.

๖. ใหค้วามเปน็ธรรมและคุม้ครองเจา้หนา้ทีห่รอืบคุคลอืน่ใด ทีแ่จง้เบาะแสหรอืหลกัฐาน 
เรือ่งการทจุรติคอรร์ปัชัน่ การรบั หรอืการใหส้นิบนใบทกุรปูแบบ รวมถงึเจา้หนา้ทีท่ ีป่ฏเิสธตอ่การกระทำ 
โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ ีใ่หค้วามรว่มมอืในการแจง้เบาะแสหรอืพยานหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตามทีก่ำหนดไวใ้นกระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีน

๗. การฝา่&เนไมป่ฏบิตัติามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการใหห้รอืรบัของขวญัชอง 
เจา้หนา้ทีข่องรฐั พ.ศ. ๒๕๔๔ เจา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ ัน้ เปน็ผูก้ระทำความผดิทางวนิยั ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้ง 
ดำเนนิการทางวนิยัเจา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ัน้

๘. เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ทีเ่ปน็การฝา่ฝ่นการรับทรัพย์สนิฯ 
ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าดว้ยการบอีงกนัและปราบปรามการทจุรติ มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษ 
ตามมาตรา ๑๒๒ มโีทษจำคกุไมเ่กนิสามป ี ปรับไมเ่กนิหกหมืน่บาท หรอืทัง้จำทัง้ปรับ

ผู้ใดให้ ขอให ้หรอืรบัวา่จะใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดแกเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัฯ เพือ่จงูใจ 
ใหก้ระทำการ ไมก่ระทำการ หรอืประวงิการกระทำอนัมขีอบดว้ยหนา้ที ่ มโีทษจำคกุไมเ่กนิหา้ป ี ปรบัไมเ่กนิ 
หนึง่แสนบาท หรอืทัง้จำทัง้ปรบั ตามทีก่ำหนดไวไ้นมาตรา ๑๒๓/๕ แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
วา่ดว้ยการบอีงกนัและปราบปรามการทจุริต

๙. เจา้หนา้ทีข่องรฐัรบัทรพัยส์นิจากผูใ้หท้รพัยส์นิทีเ่กดิจากการปฏบิตัหินา้ที ่ ของเจา้หนา้ที ่
ของรฐั หรอืจากการใชอ้ำนาจหนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีช่องรฐัในการปฏบิตัหินา้ที ่ และไดเ้รยีก รับ ทรพัยส์นิจาก 
การปฏบิตัหินา้ทีน่ัน้ๆ การรับทรพัยส์นิในกรณนีีจี้งเปน็ การเรยีกรบัสนิบนของเจา้หนา้ทีร่ฐั และเจา้หนา้ทีข่องรฐั 
ผูน้ัน้จะมคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มโีทษจำคกุตัง้แตห่า้ปถีงึยีส่บิป ี หรอืจำคกุตลอดชวีติ 
และปรบัตัง้แตส่องพบับาทถงึสหีมืน่บาท

๑๐. สอบทานแนวปฏบิตัแิละมาตรการดำเนนิการอยา่งสมํา่เสมอ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการ 
เปลีย่นแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป

กระบวนการจดัการขอ้ร้องเรียน
๑. ซอ่งทางการรอ้งเรยีน/การรบัแจง้เบาะแส

๑) แจง้หนว่ยงานตน้สงักดัของผูถ้กูกลา่วหาหรอืผูถ้กูรอ้งเรยีนโดยตรง 
๒) ทางโทรศพัท/์โทรสารหมายเลข สพป.มกุดาหาร ๐๔๒-๖๑๑๕๓๒ หรือโทรศัพท ์

สายตรงผูอ้ำนวยการสำนกังาบเขตพืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร หมายเลขโทรศพัท ์ ๐๘๕-๒๐๔- 
๑๓๑๓ หรือนติิกร กลุม่กฎหมายและคด ี หมายเลขโทรศพัท ์ ๐๘๖-๒๒๖๘๐๗๗

๓) การรอ้งทกุขด์ว้ยตนเองเปน็หนงัสอืหรอืรอ้งเรยีนดว้ยวาจา โดยตรงทีผู่อ้ำนวย 
การสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร,รองผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม 
ศกึษามกุดาหาร หรือนติิกร กลุม่กฎหมายและคดี

๔) การรอ้งเรยีนทางไปรษณยี ์โดยระบหุนา้ซองถงึผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ที ่
การศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร ทีอ่ยูส่ำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามกุดาดหาร เลขที ่ ๑๗ ถนน 
ววิธิสรุการ ตำบลมกุดาหาร อำเภอเมอืง จงัหวดัมกุดาหาร

๕) การร้องเรียนผา่นตูร้บัเรือ่งราวร้องเรยีน/รอ้งทกุข ์ของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศกึษามกุดาหาร



๖) การร้องเรียนผ่าน Website https://www.mdh.go.th หัวข้อ “ศูนย์รับเร่ือง
รอ้งเรยีน/รอ้งทกุข”์

หมายเหต ุ ะ ผูร้อ้งทกุขค์วรรอ้งทกุขต์อ่บคุคลหรอืหนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึง่จนกวา่จะเสรจ็ 
กระบวนการหากไมม่กีารดำเนนิการใดๆ จงึรอ้งทกุขต์อ่บคุคลหรอืหนว่ยงานอืน่

หนว่ยรบัเรือ่งรอ้งทกุขภ์ายนอก 
๑) สำนกังาน ก.พ.
๒) คณะกรรมการการจดัการเรือ่งราวรอ้งทกุขป์ระจำกระทรวง ตามระเบยีบสำนกั 

นายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการจดัการเรือ่งราวรอ้งทกุข ์พ.ศ. ๒๕๕๒
๓) ผูต้รวจการแผน่ดนิ มาตรา ๒๓, ๒๔ และมาตรา ๓๕ แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบ 

รฐัธรรมนญูวา่ดว้ยผูต้รวจการแผน่ดบิ พ.ศ. ๒๕๕๒
๔) สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)
๕) ศนูยด์ำรงธรรมจงัหวดัมกุดาหาร 

๒. กระบวบการแกไ้ขปญึหา
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร จะตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิอยา่งละเอยีด 

รอบคอบ และแจง้มาตรการในการแกไ้ขบญีหาดงักลา่วใหผู้ร้อ้งทราบภายใน ๓0 วัน กรณมีมีลูวา่กระทำผดิ 
วนิยัจะดำเนนิการทางวนิยัตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาพ.ศ. ๒๕๔๗

กรณเีปน็การกระทำความผดิทีอ่ยูใ่นอำนาจหนา้ทีข่องหนว่ยงานอืน่ ใหส้ง่เรือ่งใหห้นว่ยงาน 
ทีม่อีำนาจดำเนนิการตอ่ไป

๓. มาตรการคุม้ครองผูร้้องและผูเ้ปน็พยาน
๑) การพจิารณ าขอ้รอ้งเรยีน ใหก้ำหนดชัน้ความลบัและคุม้ครองผูเ้ก ีย่วขอ้งตาม 

ระเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการสง่เรือ่งใหห้นว่ยงานพจิารณานัน้ 
ผูใ้หข้อ้มลูและผูร้อ้งอาจจะไดร้บัความเดอืดรอ้น เขน่ ขอ้รอ้งเรยีนกลา่วโทษขา้ราชการในเบือ้งดน้ใหถ้อืวา่ 
เปน็ความลบัทางราขการ หากเปน็บตัรสนเทห่ ์ใหพ้จิารณาเฉพาะรายทีร่ะบหุลกัฐาน กรณแีวดลอ้มปรากฏขดัแจง้ 
ตลอดจนชีพ้ยานบคุคลแนน่อบเทา่นัน้

การแจง้เบาะแสผูม้อีทิธพิลตอ้งปกปดิชือ่และทีอ่ยูผ่ ูร้อ้ง หากไมป่กปดิชือ่ทีอ่ยูข่อง 
ผูร้อ้งจะตอ้งแจง้ใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบและใหค้วามคุม้ครองแกผู่ร้อ้งดงันี ้ “ใหผู้บ้งัคบับญัชาใขด้ลุพนิจิ 
สัง่การตามสมควรเพือ่คุม้ครองผูร้อ้ง พยาน และบคุคลทีใ่หข้อ้มลู ในการสบืสวบสอบสวน อยา่ใหต้อ้งรบัภยั 
หรอืความไมเ่ปน็ธรรม ทีอ่าจเกดิมาจากการรอ้งเรยีน การเปน็พยานหรอืการใหข้อ้มลูนัน้” กรณมีกีารระบชุือ่ 
ผูถ้กูกลา่วหา จะตอ้งคุม้ครองทัง้ฝา่ยผูร้อ้งและผูถ้กูรอ้งเน ือ่งจากเรือ่งยงัไมไ่ดผ้า่นกระบวนการตรวจสอบ 
ขอ้เทจ็จรงิและอาจเปน็การกสัน่แกลง้กลา่วหาใหไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นและเสยีหายได ้และกรณผีูร้อ้งเรยีนระบ ุ
ในคำรอ้งขอใหป้กปดิหรอืไมป่ระสงคใ์หเ้ปดิเผยชือ่ผูร้อ้งเรยีน หนว่ยงานตอ้งไมเ่ปดิเผยชือ่ผูร้อ้งใหห้นว่ยงาน 
ผูถ้กูร้องทราบ เนือ่งจากผูร้อ้งอาจจะไดร้บัความเดอืดรอ้นตามเหตแุหง่การรอ้งเรยีนนัน้ๆ

๒) เมือ่มกีารรอ้งเรยีน ผูร้อ้งและพยานจะไมถ่กูดำเนนิการใดๆ ทีก่ระทบตอ่หนา้ที ่
การงานหรอืการดำรงชวีติ หากจำเปน็ตอ้งมกีารดำเนนิการใดๆ เขน่ การแยกสถานทีท่ำงานเพือ่บอีงกนัมใิห ้
ผู้ร้อง พยาน และผูถ้กูกลา่วหาพบปะกนั เปน็ตน้ ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูร้อ้งและพยาน

๓) ขอ้รอ้งขอของผูเ้สยีหาย ผูร้อ้ง หรอืพยาน เขน่ การขอยา้ยสถานทีท่ำงานหรอื 
วธิกีารในการบอีงกนัหรอืแกไ้ขปญิหา ควรไดร้บัการพจิารณาจากบคุคลหรอืหนว่ยงานทีร่บัผดิขอบตามความ 
เหมาะสม

๔ )ใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนไมใหถ้กูกลัน่แกลง้

https://www.mdh.go.th


๔. มาตรการคุม้ครองผูถ้กูกลา่วหา
๑) ในระหวา่งการพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนยงัไมถ่อืวา่ผูถ้กูกลา่วหามคีวามผดิตอ้งให ้

ความเปน็ธรรมและใหไ้ดร้บัการปฏ,ิมตเิซน่เดยีวกบับคุลากรอืน่
๒) ใหโ้อกาสผูถ้กูกลา่วหาในการขีแ้จงขอ้กลา่วหาอยา่งเตม็ที ่ รวมท้ังสิทธิในการ 

แสดงเอกสาร/พยานหลกัฐาน
การตดิตามประเมินผล
ใหโ้รงเรียนในสังกัด และหรอืกลุม่กฎหมายและคด ี จดัทำขอ้มลูสถติ ิ การรับของขวญัหรือ 

ประโยซน์อ่ืนใด พรอ้มทัง้ปญ้หาอปุสรรค แนวทางการแกไ้ขแลว้รายงานใหผู้อ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ที ่
การศกึษาประถมศกึษามกุดาหารทราบ ทุกไตรมาส

หนว่ยงานและผู้รับผิดขอบ
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร มอบหมายใหก้ลุม่กฎหมายและคดเีปน็ 

ผูร้บัผดิชอบในการรบัแบบรายงานฯ การดำเนนิการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนตามมาตรการปอ้งกนัการรบัสนิบนและ 
รายงานขอ้มลูใหผู้อ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร ทราบ

จงึประกาศมาเพือ่ถอืปฏนิตัโิดยเครง่ครดั
ประกาศ ณ วันท่ี <̂  เดอืน กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๔

(บายวรรณสทิธ๋ึ คำเพราะ)
ยู้อา'น’}ฃการส์านักขพพเฟ้พีnารสืกพาปร”*1*13ก'ษา'ก* '" ''11



ภาคผนวก



แบบรายงานการรับของขวัญหรอืประโยชนอ่ืน่ใด ประจำปงีบประมาณ พ.ศ

ขา้พเจา้....................................................... นามสกลุ......................................................................
ตำแหนง่...............................................................สำนกั/กลุม่/ศนูย/์โรงเรยีน..............................................................
ขอรายงานการรบัของขวญัตามแนวปฏบิต้โ๊นการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ที ่
ของรัฐ กรณกีารรบัของขวญัหรอืประโยชนอ์ืน่ใดทีม่มีลูคา่เกนิกวา่สามพนับาท

วันท่ีได้รับ รายละเอยีด ไดร้บัจาก มลูคา่
โดยประมาณ

โอกาส 
ในการรับ

รับในนาม
หนว่ยงาน บุคคล

ลงขือ่.....................................................ผูร้ายงาน
ตำแหนง่..................................................................

วันที่.................. / ......................../ ...............

( สำหรับผูบ้งัคบับญัขาหวัหนา้สว่นราชการ ะ เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน)
ตามทีไ่ดร้บัรายงานการรบัของขวญัหรอืประโยฃนอ์ืน่ใดตามรายละเอยีดขา้งตน้นัน้ ขอให ้

ดำเนนิการ ดังตอ่ไปนี้
I I อนญุาตใหยึ้ดถอืเปนีประโยซนส์ว่นบคุคล
I 1 I เหน็ควรใหส่้งคืนผู้ให้ 
I I ส่งมอบให้แก่ สพฐ. เพือ่เปน็สมบติัตอ่ไป 
1----- 1 อ ืน่ ๆ .........................................................

ลงขือ่...................................................ผูบ้งัคบับญัชา

หมายเหตุ ะให้ส่งแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยขน์อื่นใดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึก'ษาประถมศึก'ษามุกดาหาร 
กลุ่มกฎหมายและคดี ทุกครั้งที่มีการรายงาน


