
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 

 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 128 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับ
ทรัพย์สินได้เม่ือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นได้ มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ าใจ” ดังนั้น การรับ
สินน้ าใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของ
รัฐละเลย หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ าใจหรือสินบนแล้ว จะท าให้เจ้าหน้าที่
ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถ
แยกแยะหรือจ าแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถปูองกันไม่ให้มีการละเมิด
ประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่น
ในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการปูองกันการรับสินบน เพ่ือเป็น 
แนวปฏิบัติในการปูองกันการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
กับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้อง  ตามที่กฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องก าหนด โดยให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างในสังกัด ถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการปูองกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้ 

 
ค านิยาม 
 “สินบน” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่
เสนอแก่บุคคลว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ การยอมรับการให้ หรือร้องขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพ่ือกระท าการหรือละเว้น 
ไม่กระท าการตามที่ผู้ให้สินบนต้องการ 
 “ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรี 
และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัลให้โดยเสน่หา หรือเพ่ือ  
การสงเคราะห์หรือให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส าหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับ 
การลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายใน 
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การเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว 
หรือหลักฐานอื่นใด การช าระเงินให้ล่วงหล้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง       
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  
 “ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกันและให้
ความหมายรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ 
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 
  “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือ มารดา
เดียวกัน ลุง ปูา น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตร บุญธรรม 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ต้องปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและ
ระมัดระวังตามมาตรการฉบับนี้ รวมถึงปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประมวลจริยธรรม 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนต าบล เสาเภา และ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
 1. ให้ผู้บริหารทุกระดับ ท าหน้าที่ในการสื่อสารท าความเข้าใจรวมทั้งก ากับดูแลให้มีระบบ
สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้าน
การให้หรือรับสินบน และท าหน้าที่ในการน านโยบายแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุน
และควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรฐาน
ต่าง ๆ 
 2. หน่วยตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านการให้หรือรับสินบน
ที่อาจเกิดข้ึน 
 3. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ต้องไม่ด าเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้หรือ
รับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการฉบับนี้โดยเคร่งครัด 
 
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน 
 1. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ทุกระดับต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  1.1 การให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาได้เฉพาะ
กรณีตามปกติประเพณีนิยม และต้องมีมูลค่าไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติก าหนด 
  1.2 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และครอบครัวจะรับของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น 
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   (1) การรับตามปกติประเพณีนิยมที่ก าหนดไว้ในมาตรการฉบับนี้ 
   (2) การรับที่เป็นการแจกจ่ายทั่วไป หมายถึง เป็นของขวัญที่รับตามโอกาสหรือ
ประโยชน์ที่ให้กับบุคคลทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง 
  ทั้งนี้ ของขวัญดังกล่าวต้องมีมูลค่าไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติก าหนด 
 2. ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ ไม่รับหรือถามน าถึงการให้หรือรับของขวัญ 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือ
กฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่กฎหมายก าหนด 
 3. การอวยพรให้อวยพรเป็นหมู่คณะและควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือ
บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ เพ่ือเป็นการปูองกันการฝุาฝืนกฎ ระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ใน  
การเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ถ้าจ าเป็นจะต้องให้ของขวัญ
ก็ควรเป็นสินค้าไทยหรือสินค้าพ้ืนบ้าน และห้ามเรี่ยไรเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชาและเอกชน เพ่ือจัดหาของขวัญ
ให้แก่ผู้บริหาร 
 4. องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา เป็นองค์กรที่ตั้งมั่นอยู่บนพ้ืนฐานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และมีความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่มีแนวปฏิบัติที่จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่
พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่ปิดกั้นเสรีภาพการแสดงออกทาง
การเมืองของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ตามระบอบประชาธิปไตยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน 
 5. การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือสาธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน์ ต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใสตรวจสอบได้ มีหลักฐานที่ชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 6. การอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน กลุ่ม องค์กร กองทุน หรือหมู่บ้าน จากองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาเภา ต้องไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และต้องมีหลักฐานการเบิกจ่ายที่ชัดเจน 
ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

7. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล หรือบุคคล 
อ่ืนใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึง
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างที่ปฏิเสธต่อการกระท า  โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้
ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก าหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียน 

8. ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การปฏิบัติตามมาตรการฉบับนี้ และมีหน้าที่สื่อสารท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับกิจกรรมที่
ด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน องค์กร กลุ่ม กองทุน หมู่บ้าน หรือประชาชน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเผยแพร่
สร้างความรู้ความเข้าในให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการฉบับนี้อย่างจริงจังและ
เคร่งครัด รวมถึงเสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 

9. มาตรการปูองกันการรับสินบนฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อน
ต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในโครงการ  กิจกรรม ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรการฉบับนี้ 
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10. องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์มาตรการปูองกันการ

รับสินบนผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ปูายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ โดยมาตรการ
ฉบับนี้เป็นการปฏิบัติภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต อันเป็นนโยบายระดับชาติและเป็นนโยบาย
ส าคญัขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 

 
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
 ๑. ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส 
   1.1 แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
   1.2 ทางโทรศัพท์ 0-7536-7326 โทรสาร 0-7536-7326  หรือโทรศัพท์สายตรง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา หมายเลข 06-2939-9956 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
หมายเลข 09-7357-8243 
   1.3 การร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจา โดยตรงที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาเภา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
หรือนิติกร (งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
   1.4 การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล         
เสาเภา  ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา เลขที่ 79 หมู่ที่ 13 ต าบลเสาเภา อ าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80340 
   1.5 การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
   1.6 การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.saophao.go.th ที่เมนหูรือแบนเนอร์  
         - พบเห็นการทุจริต คอรัปชั่น แจ้งข่าวทุจริต 
      - สายตรงนายก อบต. 

ทั้งนี้ ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จ
กระบวนการหากไม่มีการด าเนินการใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 
 ๒. กระบวนการแก้ไขปัญหา 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา จะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้ง
มาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน ๓๐ วัน กรณีมีมูลว่ากระท าผิดวินัยจะด าเนินการทาง
วินัยตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนการลงโทษทางวินัย  

 กรณีเป็นการกระท าความผิดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน  ให้ส่งเรื่องให้
หน่วยงาน  ที่มีอ านาจด าเนินการต่อไป 

๓. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน 
   3.1 การพิจารณาข้อร้องเรียน ให้ก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูล
และผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่า เป็นความลับ
ทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้
พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  
   การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อที่อยู่ของผู้ร้อง
จะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องดังนี้ “ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการ
ตามสมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความ
ไม่เป็นธรรม ที่อาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูก
กล่าวหา จะต้องคุ้มครองทั้งฝุายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้ และกรณีผู้ร้องเรียนระบุในค าร้อง 

http://www.saophao.go.th/
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ขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงาน  ผู้ถูกร้อง
ทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้น ๆ 
   3.2 เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกด าเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อหน้าที่การ
งานหรือการด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที่ท างานเพ่ือปูองกันมิให้ผู้ร้อง 
พยาน และผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและพยาน 
   3.3 ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ท างาน หรือวิธีการ
ในการปูองกันหรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม 
   3.4 ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 

๔. มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 
   4.1 ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ต้องให้ความ
เป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น 
   4.2 ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดง
เอกสาร/พยานหลักฐาน 
 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภามอบหมายให้งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯ การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรการ
ปูองกันการรับสินบนและรายงานข้อมูลให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาทราบ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
 
       
                                                                  (นายนิตินัย  เอ่ียมชลวิเลิศ) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา  ส านักปลัด อบต.  โทร. 0-7536-7326                       . 
ที่  นศ 81801/-                วันที ่        22  มกราคม 2562                        .. 
เร่ือง  มาตรการปูองกันการรับสินบน                                                                                        .                                                            

เรียน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา   
        หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ไดต้ระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นใน
คุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการปูองกันการรับสินบน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติใน
การปูองกันการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าที่ การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้อง ตามท่ีกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาจึงขอส่งประกาศมาตรการดังกล่าว โดยให้ศึกษาท าความเข้าใจและ
แจ้งบุคลากรในสังกัดได้รับทราบ ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวทาง             
ผ่านเว็บไซต์ www.saophao.go.th ที่เมนูหรือแบนเนอร์  

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 
 

(นายนิตินัย  เอ่ียมชลวิเลิศ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 

 

- ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 

 
1.นายธนภัทร  ใจแจ้ง ปลัด อบต.เสาเภา 
   

2.ส.ต.ท.บรรจง  ผ่อนผัน  รองปลดั อบต.เสาเภา  

 

3.นางสาวอังคนา  วารี  หัวหน้าส านักปลัด 

 

4.นางสาวรุจิรา  ศรหีัญ  ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

5.นายวิชชุพงศ์  คุณารักษ์  ผู้อ านวยการกองช่าง             

http://www.saophao.go.th/

