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แนวทางปฏิบัติตาม
นโยบายตอตานการใหสินบนเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
...............................................
1. หลักการ
การใหสินบน
การใหสินบนเปนปญหาเรือ้ รังที่เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก การใหสินบนเพื่อประโยชนทางธุรกิจ
ที่สงผลกระทบอยางรายแรงตอการแขงขันทางการคาตลอดจนความเสื่อมถอยทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ของทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหาดังกลาวอยางยาวนานในบริบทของการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ การอนุมัติ อนุญาตตาง ๆ ที่มีผลประโยชนมหาศาล การกระทําดังกลาวเปนการกระทํา
ทุจริตและประพฤติมชิ อบ รัฐบาลกําหนดใหการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนนโยบาย
สําคัญและถือเปนวาระแหงชาติที่ทุกสวนราชการจะตองนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในฐานะเปนหนวยงานหนึ่งของรัฐไดนําแนวนโยบายดานการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐไปสูการปฏิบัติ แตแนวทาง มาตรการ กลไกที่ได
ปฏิบัติในชวงที่ผานมา ทํ าใหเ กิดการเปลี่ยนแปลงในระดับยังไมนาพอใจ โดยเฉพาะเรื่อ งการรับสินบน จึ ง
จําเปนตองมีการเสริมสรางองคความรูและวางมาตรการ กลไกในการปองกัน การรับสินบน อยางแข็งขันและ
จริงจัง ทั้งนี้การดําเนินการตองไดรับความรวมมือ รวมแรง รวมใจ จากทุกฝาย เพื่อใหบรรลุในเปาหมายสําคัญ
คือ การเปนสวนหนึ่งในสังคมไทยที่จะรวมกันขจัดและยับยั้งการทุจริตคอรรัปชั่น เปนที่ยอมรับในสังคมวาเปน
หนวยงานที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล มีความโปรงใส เปนรูปธรรม และปลอดจากการทุจริต
คอรรัปชั่นทุกประเภท
แนวทางดําเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
รัฐบาลกําหนดใหก ารปองกั นปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิ ชอบในภาครัฐเป นนโยบาย
สําคัญของรัฐบาลที่ทุกสวนราชการจะตองนําไปปฏิบัติและเปนวาระแหงชาติ เพื่อใหมีการแกไขและปองกัน
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นใหเห็นผลเปนรูปธรรม โดยมีกรอบแนวทางสําคัญในการดําเนินงาน คือ
1. นโยบาย คสช. เกี่ยวกับการคอรรัปชั่น ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
1.1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการและแนวทางปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสริมการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.2 การบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง และมาตรการทางกฎหมาย
อยางเฉียบขาดและรวดเร็วกับขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดที่กระทําการหรือเกี่ยวของกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน
1.3 การควบคุม กํ ากั บ ดูแล การดําเนินการจัดซื้อ จัดจางของสวนราชการให เป นไปตาม
บทบัญญัติแหง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อยาง
เครงครัด
/2. นโยบาย...

-22. นโยบายรั ฐ บาลที่ แถลงตอ สภานิติบั ญ ญั ติแห ง ชาติ เมื่ อ วัน ที่ 12 กั นยายน 2557 เรื่ อ ง
เกี่ ยวกับ การส งเสริ มการบริ หารราชการแผนดินมีธรรมาภิบ าลและการปอ งกั นปราบปรามการทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบภาครัฐ โดย
2.1 การให ป ระชาชนเขาถึง บริ ก ารสาธารณะไดร วดเร็ ว ประหยัด สะดวก ทํ าขั้นตอนที่
แนนอน ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว
2.2 การใหประชาชนผูรับบริการประเมินระดับความเชื่อถือ ความพึงพอใจ
2.3 การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริตใหกับเจาหนาที่ในสังกัด
2.4 การสนับ สนุนและส ง เสริ ม ให เ กิ ดภาคีเ ครื อ ขายตาง ๆ เพื่ อ ร วมสอดส อ ง เฝ าระวั ง
ตรวจสอบเจาหนาที่ในสังกัดเพื่อตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ
3. ยุท ธศาสตร ชาติวา ดวยการป อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 2564) ไดแก
3.1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ประชาชนไมกระทําการทุจริตและไมเพิกเฉยตอการ
ทุจริต
3.2 บรูณาการการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริตและพัฒนาเครือขาย
3.3 การพั ฒ นาระบบบริ ห ารเครื่ อ งมื อ ในการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต /การ
เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต ใหกับบุคลากรทุกภาคสวน
2. คํานิยาม
1. สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพยสินหรือประโยชนอยางอื่นที่ใหแกบุคคลเพื่อใหผูนั้นกระทํา
การหรื อละเวนไม ก ระทําการตามที่ ผูจ ายเงินสิ นบนตอ งการ. คําวา สินบน ประกอบดวยคําวา สิน กับ คํา
วา บน. สิน เปนคําไทย แปลวา ทรัพย. บน เปนคําภาษาเขมรวา บน (อานวา บ็อน) หมายถึงการขอรองสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ใหชวย โดยสัญญาวาหากชวยใหสําเร็ จแลวจะใหสิ่งของตอบแทน. สินบน จึง หมายถึงเงินที่ใหใน
ลักษณะการบน แตเปนการบนเพื่อใหชวยในการทุจริต. การใหสินบนจึงเปนสิ่งที่ไมถูกตอง. การใหสินบนแก
เจาหนาที่บานเมืองเพื่อใหอนุมัติโครงการตาง ๆ ทําใหรัฐตองจายเงินมากกวาที่ควรจายจริงหลายเทา จัดเปน
การฉอราษฎรบังหลวงโดยตรง
2. คอรรัปชั่น (Corruption) หมายถึง การทุจริตโกยใชหรืออาศัยตําแหนงหนาที่ อํานาจ และ
อิทธิพ ลที่ตนมีอยูเพื่อประโยชนแกตน และ/หรือ ผูอื่น รวมถึงการเลื อกที่รั กมัก ที่ชัง การเห็นแกญาติพี่นอ ง
เพื่อนฝูง กินสินบน ฉอราษฎรบังหลวง และความไมเปนธรรมอื่นๆ ที่บุคคลใดใชเปนเครื่องมือในการลิดรอน
ความเปนธรรม และความถูกตองตามกฎหมายของสังคม
3. ทรัพยสิน หมายถึง ใหหมายความรวมถึงทรัพยและวัตถุไมมีรูปรางซึ่งอาจมีราคาและอาจถือ
เอาไวได เชน เงิน บาน รถยนต หุน
4. ประโยชนอื่นใด หมายถึง การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ เปนตน
5. บุคลากรของ องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
/4. บุคคล...

-33. ขอบเขตการใชบังคับ
3.1 นโยบายฉบับนี้บังคับใชกับองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
3.2 นโยบายฉบับนี้ใชกับคูสัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระทําการในนามองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทร โดยจะนําไปปฏิบัติกับบุคคลดังกลาวตามนโยบายนี้เทาที่จะสามารถดําเนินการได ตาม
ความเหมาะสม
4. บุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของ
4.1 ผูบริหารตั้งแตระดับผูอํานวยการขึ้นไปทุกทานมีหนาที่ควบคุม สนับสนุน และขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติตามนโยบายนี้อยางจริงจังและตอเนื่องเพื่อปองกันไมใหเกิดการรับสินบน และคอรรัปชั่นที่อาจเกิดจาก
กระบวนการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน รวมถึงใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินการตอตานการรับ
สินบน และคอรรัปชั่นไปยังคูสัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระทําการในนามขององคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร
4.2 ผูบริหารตั้งแตระดับผูอํานวยการขึ้นไปทุกทานมีหนาที่รับผิดชอบทําใหมั่นใจวาผูใตบังคับ
บัญหาของตนไดตระหนักถึงและมีความเขาใจนโยบายฉบับนี้โดยไดรับการอบรมอยางเพียงพอและสม่ําเสมอ
และจะตองปฏิบัติเปนแบบอยางแกผูใตบังคับบัญหาในการตอตานการรับสินบนและคอรรัปชั่น
4.3 บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จะตองศึกษาและปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลอง
กับนโยบายฉบับนี้ กรณีมีขอสงสัยหรือพบเห็นการฝาฝนนโยบายฉบับนี้ จะตองรายงานตอผูบังคับบัญหาหรือ
รายงานผานฝายนิติการ องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
4.4 คูสัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระทําการในนามขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
จะปฏิบัติกับบุคคลดังกลาวนี้ใหสอดคลองกับนโยบายฉบับนี้ ตั้งแตเริ่มตนและในภายหลังความสัมพันธตาม
ความเหมาะสม รวมทั้งจะตองใหความรวมมือในการตรวจสอบ หรือใหคํามั่นในการตอตานการรับสินบน และ
คอรรัปชั่น
5. แนวทางปฏิบัติในการตอตานการใหสินบนและคอรรัปชั่น
5.1 บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ตองปฏิบัติงานตามนโยบายนี้โดยไมเขาไป
เกี่ยวของกับการรับหรือใหสิบนไมวาทางตรงหรือทางออม
5.2 บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร จะตองไมเรียกรอง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อ
ประโยชนสวนตนหรือประโยชนขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร หรือประโยชนของผูที่เกี่ยวของกั บ
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
5.3 บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรจะตองไมเสนอวาจะทําให สัญญาวาจะทําให
หรือรับสินบนจากเจาหนาที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงคเพื่อจุดประสงคเพื่อจูงใจใหกระทํา
การ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่และกฎหมาย
5.4 เมื่ อ ผู ใ ดพบเห็ น การกระทํ า การที่ เ ข า ข า ยเป น การรั บ หรื อ ให สิ น บน จะต อ งรายงาน
ผูบังคับบัญชา หรือตามชองทางการรับเรื่องรองเรียนที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรทันที
5.5 องคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทรคํานึงถึงความเปนธรรมและปกปองเจาหนาที่ที่ปฏิเสธการ
รับหรือใหสินบน โดยจะไมดําเนินดานลบตอเจาหนาที่ผูนั้น
/5.6 สําหรับ...

-45.6 สําหรับการจัดซื้อจัดจาง หามมีการรับหรือใหสินบนในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกชนิด
การดําเนินการตองเปนไปอยางโปรงใสซื่อสัตย ตรวจสอบไดและอยูภายใตกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
5.7 การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายนี้ใชในแนวทางปฏิบัติตามที่กําหนดไว ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติอื่นใดที่องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เห็นสมควรกําหนดในภายหลังเพื่อใหเปนไปตามนโยบายนี้
๖. การกระทําที่ตองใชความระมัดระวังกรณีที่มีความเสี่ยงสูงในการใหรับสินบน
การกระทําตอไปนี้เปนการกระทํามีความเสี่ยงสูงตอการใหรับสินบนซึ่งจะตองระมัดระวังและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
๖.๑ คาอํานวยความสะดวก (Facilitation Payment)
คาอํานวยความสะดวก หมายถึง คาใชจายจํานวนเล็กนอยที่จายใหแกเจาหนาที่รัฐอยางไมเปน
ทางการ ซึ่ งผู ให ไม มีเ จตนาใหเ พื่อ จูง ใจให เจ าหนาที่ รัฐ กระทํ าการ ไมก ระทําการ หรือ ประวิงเวลากระทํ า
อันมิชอบดวยหนาที่ แตเปนเพียงเพื่อใหความมั่นใจวาเจาหนาที่รัฐจะดําเนินการตามกระบวนการ หรือเปน
ตัวกระตุนใหดําเนินการรวดเร็วโดยกระบวนการนั้น รวมทั้งเปนสิทธิที่พึงไดตามกฎหมายอยูแลว เชน การขอ
ใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการบริการสาธารณะ เปนตน
องคก ารบริ หารส วนจัง หวัดสุ รินทร ไมส นับ สนุนใหรั บคาอํ านวยความสะดวก อยางไรก็ตาม
กระบวนการเรง ดวนพิ เ ศษที่ ถูกตอ งตามกฎหมาย เปนสิ่ งยอมรับ ไดตราบเท าที่ก ระบวนการดัง กล าวเป ด
ใหบริการกับทุกๆคน หรือทําไดตามขอบเขตของกฎหมาย เทานั้น
๖.๒ คารับรอง (Hospitality Expenditures) และของขวัญ (Gifts)
คารับรองและของขวัญเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพื่อสรางความสัมพันธ
อันดีหรือในบางโอกาสถือเปนการแสดงออกทางมารยาทของสังคม ซึ่งของขวัญอาจอยูในหลากหลายรูปแบบ
ไมวาจะเปนเงิน สินคา บริการ บัตรกํานัล คารับรอง อาจจะรวมถึงคาที่พัก คาโดยสาร คาเยี่ยมชมสถานที่
ประกอบการหรือการศึกษาดูงาน คาอาหารและเครื่องดื่ม เปนตน
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรมีนโยบายไมสนับสนุนใหรับคารองเรียน เพื่อจูงใจใหบุคลากร
ขององคการบริหารสวนจังหวัดกระทําการอันมิชอบดวยหนาที่ มูลคาหรือราคาของขวัญจะตองสะทอนความ
สมเหตุสมผลและคาใชจายเทาที่จําเปนตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาททางสังคม ทั้งนี้
การรับคารับรองและของขวัญจะตองดําเนินการให เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวนการใหหรือ
รับของขวัญของเจาหนาที่รัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต และอื่นๆ
๖.๓ การรับบริจาค
การบริจาคถือเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อชวยเหลือสังคมหรือผูดอยโอกาสแต
การบริจาคอาจเปนชองทางใหเกิดการใหสินบนได ดังนั้น การรับบริจาคดังกลาวตองรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
และกระทําอยางโปรงใส พรอมกับมีวัตถุประสงคในการบริจาคที่ชัดเจนและจะตองไมเปนการบริจาคที่ทําขึ้น
เพื่อปกปดการใหสินบนและมีการบันทึกขอมูลทางบัญชีที่ถูกตองตามความจริง
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-5๗. การฝาฝนนโยบาย
๗.๑ องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรจะดําเนินการลงโทษทางวินัยแกบุคลากรขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร ผูฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงผูบังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยตอการ
กระทําความผิดหรือรับทราบวามีการกระทําความผิดแตไมดําเนินการจัดการใหถูกตอง และหากฝาฝนนโยบาย
นี้เปนการกระทําทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดทางอาญาโดยเจตนาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
จะดําเนินการทางคดีอาญาดวย
๗.๒ ในกรณีที่คูสัญญา ที่ปรึกษาหรือบุคคลใดที่กระทําการในนามองคก ารบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรจะพิจารณาดําเนินการตามระเบียบ
ขอบังคับหรือสัญญาจางแลวแตกรณี และหากการกระทํานั้นทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรเสียหาย
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรจะดําเนินการทางกฎหมายดวย
๘. การกํากับ ติดตาม และสอบทาง
๘.๑ องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรจะจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินมาตรการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมในการตอตานการใหสินบนและคอรรัปชั่น
๘.๒ องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรจะจัดใหมีการปรับปรุงและทบทวนนโยบายฉบับนี้ตาม
ความเหมาะสม หรืออยางนอยปละหนึ่งครั้ง หรือการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆที่มีนัยสําคัญ เชน มีการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอสั่งการ

