
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสายออ 

เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบน 
*************** 

    รัฐบาลกําหนดใหการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนนโยบาย
สําคัญและถือเปนวาระแหงชาติท่ีทุกสวนราชการจะตองนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม 
   องคการบริหารสวนตําบลสายออ ในฐานะหนวยงานของรัฐในการผลักดันนโยบายไปสู
การปฏิบัติท่ีเปนธรรม จึงกําหนดใหนโยบายตอตานการใหสินบนเพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เปนนโยบายสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือใหการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสายออเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจตองโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได ปลอดการทุจริต โดยมีแนวปฏิบัติ 
ดังนี้ 
   1. บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสายออตองปฏิบัติงานตามนโยบายนี้โดยไมเขา
ไปเก่ียวของกับการรับหรือใหสินบนไมวาทางตรงหรือทางออม 
   2. บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสายออจะตองไมเรียกรอง จัดหา หรือรับ
สินบนเพ่ือประโยชนตนหรือประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลสายออ หรือประโยชนของผู ท่ี
เก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลสายออ หรือประโยชนของผูท่ีเก่ียวของกับตน ไมวาจะเปนคนใน
ครอบครัว เพ่ือนหรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของในลักษณะอ่ืนใด 
   3. บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสายออจะตองไมเสนอวาจะทําให สัญญาวาจะ
ทําใหหรือรับสินบนจากเจาหนาท่ีภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงคเพ่ือจูงใจใหกระทําการ ไม
กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาท่ีและกฎหมาย 
   4. เม่ือผูใดพบการกระทําท่ีเขาขายเปนการรับสินบนหรือใหสินบน จะตองรายงาน
ผูบังคับบัญชาหรือตามชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
สายออ 
   5. องคการบริหารสวนตําบลสายออคํานึงถึงความเปนธรรมและปกปองเจาหนาท่ีท่ี
ปฏิเสธการรับหรือใหสินบน โดยจะไมดําเนินดานลบตอเจาหนาท่ีผูนั้น 
   6. สําหรับการจัดซ้ือจัดจาง หามมีการรับหรือใหสินบนในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางทุก
ชนิดการดําเนินการตองเปนไปอยางโปรงใสซ่ือสัตย ตรวจสอบไดและอยูภายใตกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เก่ียวของ 
   7. การดําเนินการใด ๆ ตามนโยบายนี้ใหใชแนวทางปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติอ่ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสายออเห็นสมควรกําหนดนโยบายภายหลังเพ่ือเปนไปตาม
นโยบายนี้ 
   จึงประกาศใหเพ่ือถือปฏิบัติ 

 



 

         ประกาศ ณ วันท่ี  3  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.261 
 
 
 
         
                                                           (นายเอมหอม   สันเทียะ) 
      นายกองคการบริหารสวนตําบลสายออ 
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แนวทางปฏิบัติตามมาตรการปองกันการรับสินบน 
องคการบริหารสวนตําบลสายออ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

*********** 
1. หลักการ 
 การใหสินบน 
    การใหสินบนเปนปญหาเรื้องรังท่ีเกิดข้ึนในทุกประเทศ การใหสินบนเพ่ือประโยชนทางธุรกิจ 
ท่ีสงผลกระทบอยางรายแรงตอการแขงขันทางการคาตลอดจนความเสื่อมถอยทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ของทุกฝายท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหาดังกลาวยาวนานในบริบทของการจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐ การอนุมัติ การอนุญาตตาง ๆ ท่ีมีผลประโยชน การกระทําดังกลาวเปนการกระทําทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รัฐบาลกําหนดใหการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนนโยบายสําคัญและ
ถือเปนวาระแหงชาติท่ีทุกสวนราชการจะตองนําไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
    องคการบริหารสวนตําบลสายออ ในฐานะเปนหนวยงานหนึ่งของรัฐไดนํานโยบายดานการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐไปสูการปฏิบัติ แตแนวทาง มาตรการ กลไกท่ีได
ปฏิบัติในชวงท่ีผานมา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับยังไมนาพอใจ โดยเฉพาะเรื่องการรับสินบน จึง
จําเปนตองมีการเสริมสรางองคความรูและวางมาตรการ กลไกในการปองกัน การรับสินบน อยางแข็งขันและ
จริงจัง ท้ังนี้การดําเนินการตองไดรับความรวมมือ รวมแรง รวมใจ จากทุกฝาย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสําคัญ 
คือการเปนสวนหนึ่งในสังคมไทยท่ีจะรวมกันขจัดและยับยั้งการทุจริตคอรรัปชั่น เปนท่ียอมรับในสังคมวาเปน
หนวยงานท่ีมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส เปนรูปธรรม และปลอดจากการทุจริต
คอรรัปชั่นทุกประเภท 
แนวทางดําเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
    รัฐบาลกําหนดใหการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเปนนโยบาย
สําคัญของรัฐบาลท่ีทุกภาคสวนราชการจะตองนําไปปฏิบัติและเปนวาระแหงชาติ เพ่ือใหมีการแกไขและ
ปองกันปญหาการทุจริตคอรัปชั่นใหเห็นผลเปนรูปธรรม โดยมีกรอบแนวทางสําคัญในการดําเนินงาน คือ 
    1. นโยบาย คสช.เก่ียวกับการคอรรัปชั่น ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 
69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหากรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     1.1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการและแนวทางปองกัน
และการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสริมการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝา
ระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    1.2 การบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง และมาตรการทาง
กฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเร็วกับขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัดท่ีกระทําการหรือเก่ียวของกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน 
    1.3 การควบคุม กํากับดูแล การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางของสวนราชการใหเปนไป
ตามบทบัญญัติแหง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542  
อยางเครงครัด  
   2. นโยบายรัฐบาลท่ีแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 เรื่อง
เก่ียวกับการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาครัฐ 
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     2.1 การใหประชาชนเขาถึงบริการสาธารณะไดรวดเร็ว ประหยัด สะดวก ทํา
ข้ันตอนท่ีแนนอนระยะเวลาดําเนินการท่ีรวดเร็ว 
     2.2 การใหประชาชนผูรับบริการประเมินระดับความเชื่อถือ ความพึงพอใจ 
    2.3 การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริตใหกับเจาหนาท่ีใน
สังกัด 
    2.4 การสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดภาคีเครือขายตาง ๆ เพ่ือรวมสอดสอง เฝา
ระวังตรวจสอบ เจาหนาท่ีในองคกรเพ่ือตอตานการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
   3. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-
2564) ไดแก 
     3.1 สรางสังคมท่ีทนตอการทุจริต ประชาชนไมกระทําการทุจริตและไมเพิกเฉยตอ
การทุจริต 
   3.2 บูรณาการทํางานของหนวยงานในกาตอตานการทุจริตและพัฒนาเครือขาย 
    3.3 การพัฒนาระบบบริหารเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต/การ
สงเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต ใหกับบุคคลทุกภาคสวน  
 2. คํานิยาม 
   สินบน (Bribery ) หมายถึง ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ท่ีเสนอวาจะใหสัญญาวาจะให 
มอบให การยอมรับการให หรือรองขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันสงผลตอการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งในลักษณะจูงใจ
ใหกระทําการหรือไมกระทําการ ท่ีขัดตอกฎหมายหรือหนาท่ีรับผิดชอบ 
   คอรรัปชั่น (Corruption) หมายถึง การทุจริตโดยใชหรืออาศัยตําแหนงหนาท่ี อํานาจ และ
อิทธิพลท่ีตนมีอยูเพ่ือประโยชนแกตน และ/หรือผูอ่ืน รวมถึงการเลือกท่ีรักมักท่ีชัง การเห็นแกญาติพ่ีนอง 
เพ่ือนฝูง กินสินบน ฉอราษฎรบังหลวง และความไมเปนธรรมอ่ืน ๆ ท่ีบุคคลใดใชเปนเครื่องมือในการลิดรอน
ความเปนธรรม และความถูกตองตามกฎหมายของสังคม 
   ทรัพยสิน หมายถึง ใหหมายรวมถึงทรัพยสินและวัตถุไมมีรูปรางซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือ
เอาไวได เชน บาน รถยนต หุน 
   ประโยชนอ่ืนใด หมายถึง การลดราคา การับความบันเทิง การรับบริการ เปนตน 
   บุคลากรของ อบต.สายออ หมายถึง คณะผูบริหาร ขาราชการ พนักงานจาง และพนักงาน
จางเหมาบริการ ของ อบต.สายออ 
3. ขอบเขตการใชบังคบั 
    3.1 นโยบายฉบับนี้ใชกับองคการบริหารสวนตําบลสายออ  
    3.2 นโยบายฉบับนี้ใชกับคูสัญญา ท่ีปรึกษา หรือบุคคลใดท่ีจะกระทําการในนามองคการ
บริหารสวนตําบลสายออโดยจะไปปฏิบัติกับบุคคลดังกลาวตามนโยบายนี้เทาท่ีจะสามารถดําเนินการไดตาม
ความเหมาะสม 
 4. บุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหรือเกี่ยวของ 
    4.1 ผูบริหารตั้งแตระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกองข้ึนไปทุกทานมีหนาทีควบคุม 
สนับสนุน และขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายนี้อยางจริงจังและตอเนื่องเพ่ือปองกันไมใหเกิดการรับสินบน 
และคอรรัปชั่นท่ีอาจเกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานภายมในหนวยงาน รวมถึงใหความชวยเหลือและสนับสนุน
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การดําเนินการตอตานการรับสินบน และคอรรัปชั่นไปยังคูสัญญา ท่ีปรึกษา หรือบุคคลใดท่ีกระทําการในนาม
ขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  
    4.2 ผูบริหารตั้งแตระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการรกองข้ึนไปทุกทานมีหนาท่ีรับผิดชอบทํา
ใหม่ันใจวาผูใตบังคับบัญชาของตนไดตระหนักถึงและมีความเขาใจนโยบายฉบับนี้โดยรับการอบรมอยาง
เพียงพอและสมํ่าเสมอ และจะตองปฏิบัติเปนแบบอยางแกผูใตบังคับบัญชาในกาตอตานการรับสินบนและ
คอรรัปชั่น 
    5.3 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสายออจะตองศึกษาและปฏิบัติหนาท่ีให
สอดคลองกับนโยบายฉบับนี้ กรณีสงสัยหรือพบการฝาฝนนโยบายฉบับนี้ จะตองรายงานตอผูบังคับบัญชา 
    4.4 คูสัญญา ท่ีปรึกษา หรือบุคคลใดท่ีกระทําการในนามขององคการบริหารสวนตําบลสาย
ออ องคการบริหารสวนตําบลสายออจะปฏิบัติกับบุคคลดังกลาวนี้ใหสอดคลองกับนโยบายฉบับนี้ ตั้งแตเริ่มตน
และในภายหลังความสัมพันธตามความเหมาะสม รวมท้ังจะตองใหความรวมมือในการตรวจสอบ หรือใหคําม่ัน
ในกาตอตานการรับสินบน และคอรรัปชั่น 
5. แนวทางปฏิบัติในการตอตานการใหสินบนและคอรรัปช่ัน 
    5.1 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสายออตองปฏิบัติงานตามนโยบายนี้โดยไมเขาไป
เก่ียวของกับการรับหรือใหสินบนไมวาทางตรงหรือทางออม 
    5.2 บุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสายออจะตองไมเรียกรอง จัดหา หรือรับสินบนเพ่ือ
ประโยชนสวนตนหรือประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลสายออ หรือประโยชนของผูท่ีเก่ียวของกับ
องคการบริหารสวนตําบลสายออ หรือประโยชนของผูเก่ียวของกับตน ไมวาจะเปนคนในครอบครัว เพ่ือนหรือ
ผูท่ีมีสวนเก่ียวของในลักษณะอ่ืนใด 
    5.3 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสายออจะตองไมเสนอวาจะทําให สัญญาวาจะทํา
ใหหรือรับสินบนจากเจาหนาท่ีภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงคเพ่ือจูงใจใหกระทําการ ไมกระทํา
การ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาท่ีและกฎหมาย 
    5.4 เม่ือผูใดพบเห็นการกระทําท่ีเขาขายเปนการรับหรือใหสินบน จะตองรายงานตอ
ผูบังคับบัญชา หรือตามชองทางทางรับเรื่องรองเรียนท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสาย
ออทันที 
    5.5 องคการบริหารสวนตําบลสายออคํานึงถึงความเปนธรรมและปกปองเจาหนาท่ีปฏิเสธ
การรับหรือใหสินบน โดยจะไมดําเนินดานลบตอเจาหนาท่ีผูนั้น 
6. สําหรับการจัดซ้ือจัดจาง หามมีการรับหรือใหสินบนในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางทุกชนิดการดําเนินการ
ตองเปนไปอยางโปรงใสซ่ือสัตย ตรวจสอบไดและอยูภายใตกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 
   7. การดําเนินการใด ๆ ตามนโยบายนี้ใหใชแนวทางปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติอ่ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสายออเห็นสมควรกําหนดนโยบายภายหลังเพ่ือเปนไปตามนโยบายนี้ 
6. การกระทําท่ีตองใชความระมัดระวังกรณีท่ีมีความเส่ียงสูงในการใหรับสินบน 
   การกระทําดังตอไปนี้เปนการกระทําท่ีมีความเสียงสูงตอการใหรับสินบนซ่ึงจะตองระมัดระวัง
และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
   6.1 คาอํานวยความสะดวก (Facilitation Payment)  
    คาอํานวยความสะดวก หมายถึง คาใชจายจํานวนเล็กนอยท่ีจะจายใหแกเจาหนาท่ี
รัฐอยางไมเปนทางการ ซ่ึงผูใหไมมีเจตนาใหเพ่ือจูงใจใหเจาหนาท่ีรัฐกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงเวลา
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กระทําอันมิชอบดวยหนาท่ี แตเปนเพียงเพ่ือใหความมันใจวาเจาหนาท่ีรัฐจะดําเนินตามกระบวนการ หรือเปน
ตัวกระตุนใหการดําเนินการรวดเร็วโดยกระบวนการนั้น ไมตองอาศัยดุลพินิจของเจาหนาท่ีรัฐและเปนการ
กระทําอันชอบดวยหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐผูนั้น รวมท้ังเปนสิทธิท่ีพึงไดตามกฎหมายอยูแลว เชน การขอ
อนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการบริการสาธารณะ เปนตน 
    องคการบริหารสวนตําบลสายออมีนโยบายไมสนับสนุนใหรับคาอํานวยความสะดวก 
อยางไรก็ตามกระบวนการเรงดวนพิเศษท่ีถูกตองตามกฎหมาย เปนสิ่งท่ียอมรับไดตราบเทาท่ีกระบวนการ
ดังกลาวเปดใหบริการกับทุกๆ คน หรือทําไดตามขอบเขตกฎหมาย เทานั้น 
   6.2 คารับรอง (Hospitality Expenditures) และของขวัญ (Gifts) 
    คารับรองและของขวัญเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมนิติบุคคลเพ่ือสราง
ความสัมพันธอันดีหรือในบางโอกาสถือเปนการแสดงออกทางมารยาทของสังคม ซ่ึงเปนของขวัญอยูใน
หลากหลายรูปแบบไมวาจะเปนเงิน สินคา บริการ บัตรกํานัล คารับรอง อาจจะรวมถึงคาท่ีพัก คาโดยสาร คา
เยี่ยมชมสถานท่ีประกอบการหรือการศึกษาดูงาน คาอาหารและเครื่องดื่ม เปนตน 
    องคการบริหารสวนตําบลสายออมีนโยบายไมสนับสนุนใหรับคารับรอง เพ่ือจูงใจให
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสายออกระทําการอันมิชอบดวยหนาท่ี มูลคาหรือราคาของขวัญจะตอง
สะทอนความสมเหตุสมผลและคาใชจายเทาท่ีจําเปนตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาท
ทางสังคม ท้ังนี้ การรับรองรองและของขวัญจะตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการใหหรือรับรองของขวัญของเจาหนาท่ีรัฐ พ.ศ.2544 และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามทุจริต และอ่ืน ๆ 
    6.3 การรับบริจาค 
   การบริจาคถือเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของประเทศ เพ่ือชวยเหลือสังคมหรือผูดวยโอกาส
แตการบริจาคอาจเปนชองทางใหเกิดการใหสินบนได ดังนั้น การรับบริจาคดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจและกระทําอยางโปรงใส พรอมกับมีวัตถุประสงคในการบริจาคท่ีชัดเจนและจะตองไมเปนการบริจาคท่ี
ทําข้ึนเพ่ือปกปดการใหสินบนและมีการบันทึกขอมูลทางบัญชีท่ีถูกตองตามความจริง 
 7. การฝาฝนนโยบาย 
   7.1 องคการบริหารสวนตําบลสายออจะดําเนินการลงโทษทางวินัยแกบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลสายออ ผูฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงผูบังคับบัญชาโดยตรงท่ีเพิกเฉยตอการ
กระทําความผิดหรือรับทราบวามีการกระทําความผิดแตไมดําเนินการจัดการใหถูกตอง และหากฝาฝนนโยบาย
นี้เปนการทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําความผิดทางอาญาโดยเจตนาขององคการบริหารสวนตําบลสายออจะ
ดําเนินการทางคดีอาญาดวย 
   7.2 ในกรณีคูสัญญา ท่ีปรึกษาหรือบุคคลใดท่ีกระทําการในนามขององคการบริหารสวน
ตําบลสายออฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ องคการบริหารสวนตําบลสายออจะพิจารณาดําเนินการตาม
ระเบียบ ขอบังคับหรือสัญญาจางแลวแตกรณี และหากการกระทํานั้นทําใหองคการบริหารสวนตําบลสายออ
เสียหาย องคการบริหารสวนตําบลสายออจะดําเนินการทางกฎหมายดวย 
8. การกํากับ ติดตาม และสอบทาน 
   8.1 องคการบริหารสวนตําบลสายออจะจัดใหมีตรวจสอบและประเมินมาตรการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสมในการตอตานการใหสินบนและคอรรัปชั่น 
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   8.2 องคการบริหารสวนตําบลสายออจะจัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตาม
ความเหมาะสม หรืออยางนอยปละหนึ่งครั้งหรือการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญ เชน มีการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอสั่งการ 
   

 

 
(นายเอม  หอมสันเทียะ) 

                นายกองคการบริหารสวนตําบลสายออ 
 
    


