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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 

 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยกำรทุจริตกำรรับสินบน หรือกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

เป็นรูปแบบหนึ่งของกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เช่ือมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจำ้หน้ำทีข่องรฐั อันเป็นสำเหตุส ำคัญท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรบริหำรงำนและ
ภำพลักษณ์ขององค์กร 

กำรรับทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 128 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับ
ทรัพย์สินได้เมื่อกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดน้ันได้ มีกฎหมำยหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจ
ตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยอนุญำตให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับได้ และกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยำตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ซึ่งกำรรับทรัพย์สินในกรณีนี้อำจจะเรียกว่ำ “สินน้ ำใจ” ดังนั้น กำรรับ
สินน้ ำใจ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนดด้วย หำกเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐละเลย หรือไม่สำมำรถแยกแยะได้ว่ำกำรรับทรพัย์สนิน้ัน เป็นเรื่องสินน้ ำใจหรอืสินบนแล้ว จะท ำให้เจ้ำหน้ำที่
ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมำยและมีโทษต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐสำมำรถ
แยกแยะหรือจ ำแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของกำรรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสำมำรถป้องกันไม่ให้มีกำรละเมิด
ประมวลจริยธรรม รวมถึงสำมำรถแก้ไขปัญหำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ของภำครัฐได้ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด ตระหนักและมีควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงำนให้โปร่งใส 
ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน เพื่อเป็น 
แนวปฏิบัติในกำรปอ้งกันกำรรับสินบน กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่กำรเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น กำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้อื่นที่เกี่ยวเนื่องเช่ือมโยง
กับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบคุคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ถูกต้อง ตำมที่กฎหมำย กฎ หรือ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก ำหนด โดยให้พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงในสังกัด ถือปฏิบัติในกำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน ดังต่อไปนี้ 

 
ค านิยาม 
 “สินบน” หมำยควำมว่ำ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมที่
เสนอแก่บุคคลว่ำจะให้ สัญญำว่ำจะให้ กำรยอมรับกำรให้ หรือร้องขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อกระท ำกำรหรือละเว้น 
ไม่กระท ำกำรตำมที่ผู้ให้สินบนต้องกำร 
 “ของขวัญ” หมำยควำมว่ำ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัธยำศัยไมตรี 
และให้หมำยควำมรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ เป็นรำงวัลให้โดยเสน่หำ หรือเพื่อ  
กำรสงเครำะห์หรือให้เป็นสินน้ ำใจ กำรให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส ำหรับบุคคลทั่วไปในกำรได้รับ  
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กำรลดรำคำทรัพย์สิน หรือกำรให้สิทธิพิเศษในกำรได้รับบริกำรหรือควำมบันเทิง ตลอดจนกำรออกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำงหรือท่องเที่ยว ค่ำที่พัก ค่ำอำหำร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่ำจะให้เป็นบัตร ตั๋ว 
หรือหลักฐำนอื่นใด กำรช ำระเงินให้ล่วงหล้ำหรือกำรคืนเงินให้ในภำยหลัง 

“กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยำ” หมำยควำมว่ำ กำรรับทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใดจำกญำติหรือจำกบุคคลที่ให้กันในโอกำสต่ำงๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี  
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

“ประโยชน์อื่นใด” หมำยควำมว่ำ สิ่งที่มูลค่ำ ได้แก่ กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง       
กำรรับบริกำร กำรรับกำรฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  
 “ปกติประเพณีนิยม” หมำยควำมว่ำ เทศกำลหรือวันส ำคัญซึ่งอำจมีกำรให้ของขวัญกันและให้
ควำมหมำยรวมถึงโอกำสในกำรแสดงควำมยินดี กำรแสดงควำมขอบคุณ กำรต้อนรับ กำรแสดงควำมเสียใจ 
หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือตำมมำรยำทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 
  “ญำติ” หมำยควำมว่ำ ผู้บุพกำรี ผู้สืบสันดำน พี่น้องร่วมบิดำมำรดำหรือร่วมบิดำหรือ มำรดำ
เดียวกัน ลุง ป้ำ น้ำ อำ คู่สมรส ผู้บุพกำรี หรือผู้สืบสันดำนของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตร บุญธรรม 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครู ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ต้องปฏิบัติงำนด้วยควำม
ละเอียดรอบคอบและระมัดระวังตำมมำตรกำรฉบับนี้ รวมถึงปฏิบัติตำมข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร 
ประมวลจริยธรรม หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม ตลอดจนนโยบำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจอมประทัด และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดดังต่อไปนี้ 
 1. ให้ผู้บริหำรทุกระดับ ท ำหน้ำที่ในกำรสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจรวมทั้งก ำกับดูแลให้มีระบบ
สนับสนุนที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยต่อต้ำน
กำรให้หรือรับสินบน และท ำหน้ำที่ในกำรน ำนโยบำยแปลงไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยสนับสนุน
และควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติตำมนโยบำย รวมถึงทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรฐำน
ต่ำง ๆ 
 2. หน่วยตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ใน
สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง ตรงตำมกฎหมำย นโยบำย ข้อบังคับ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ำมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมต่อควำมเสี่ยงด้ำนกำรใหห้รอืรบัสนิบน
ที่อำจเกิดข้ึน 
 3. พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง ต้องไม่ด ำเนินกำรหรือเข้ำไปมีสว่นร่วมในกำรให้หรือ
รับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม และต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตำมมำตรกำรฉบับนี้โดยเคร่งครัด 
 
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน 
 1. พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครู ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ทุกระดับต้องปฏิบัติตำม
ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์ กำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้
หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแนวทำงปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  1.1 กำรให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำได้เฉพำะ
กรณีตำมปกติประเพณีนิยม และต้องมีมูลค่ำไม่เกินจ ำนวนที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติก ำหนด 
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  1.2 พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครู ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง และครอบครัวจะรับ
ของขวัญจำกผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้เฉพำะกรณีดังต่อไปนี้เท่ำนั้น 
   (1) กำรรับตำมปกติประเพณีนิยมที่ก ำหนดไว้ในมำตรกำรฉบับนี้ 
   (2) กำรรับที่เป็นกำรแจกจ่ำยทั่วไป หมำยถึง เป็นของขวัญที่รับตำมโอกำสหรือ
ประโยชน์ที่ให้กับบุคคลทั่วไป ไม่เฉพำะเจำะจง 
  ทั้งนี้ ของขวัญดังกล่ำวต้องมีมูลค่ำไม่เกินจ ำนวนที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติก ำหนด 
 2. ต้องละเว้นจำกกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบ ไม่รับหรือถำมน ำถึงกำรให้หรือรับของขวัญ 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคล นอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือ
กฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำย ยกเว้นกรณีกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยำ ตำมหลักเกณฑ์และจ ำนวนที่กฎหมำยก ำหนด 
 3. กำรอวยพรให้อวยพรเป็นหมู่คณะและควรใช้บัตรอวยพร กำรลงนำมในสมุดอวยพร หรือ
บัตรแสดงควำมยินดีแทนกำรให้ของขวัญ เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรฝ่ำฝืนกฎ ระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ใน  
กำรเสริมสร้ำงทัศนคติในกำรประหยัดให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง ถ้ำจ ำเป็นจะต้องให้ของขวัญ
ก็ควรเป็นสินค้ำไทยหรือสินค้ำพื้นบ้ำน และห้ำมเรี่ยไรเงินจำกผู้ใต้บังคับบัญชำและเอกชน เพื่อจัดหำของขวัญ
ให้แก่ผู้บริหำร 
 4. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด เป็นองค์กรที่ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐำนกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตย และมีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยไม่มีแนวปฏิบัติที่จะให้กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง
แก่พรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองใด ๆ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่ไม่ปิดกั้นเสรีภำพกำรแสดงออกทำง
กำรเมืองของพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง ตำมระบอบประชำธิปไตยที่ไม่ขัดต่อกฎหมำยหรือศีลธรรม
อันดีของประชำชน 
 5. กำรบริจำคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสำธำรณกุศลหรือสำธำรณประโยชน์ ต้องเป็นไปอย่ำง
โปร่งใสตรวจสอบได้ มีหลักฐำนที่ชัดเจน ถูกต้องตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 6. กำรอุดหนุนงบประมำณให้กับหน่วยงำน กลุ่ม องค์กร กองทุน หรือหมู่บ้ำน จำกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด ต้องไปด้วยควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ และต้องมีหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยที่ชัดเจน 
ถูกต้องตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

7. ให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครู ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนส่วนต ำบล หรือบุคคลอื่นใด ที่แจ้งเบำะแสหรือหลักฐำนเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน กำรรับ หรือกำรให้
สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครู ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงที่ปฏิเสธต่อกำร
กระท ำ โดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรแจ้งเบำะแสหรือพยำนหลักฐำนที่
เกี่ยวข้อง ตำมที่ก ำหนดไว้ในกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 

8. ผู้บริหำรทุกระดับขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง
ที่ดีในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฉบับนี้ และมีหน้ำที่สื่อสำรท ำควำมเข้ำใจกับผู้ใต้บังคับบัญชำเกี่ยวกับกิจกรรมที่
ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำน องค์กร กลุ่ม กองทุน หมู่บ้ำน หรือประชำชน ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และเผยแพร่
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำในให้ผู้ใต้บังคับบัญชำทุกระดับยึดถือและปฏิบัติตำมมำตรกำรฉบับนี้อย่ำงจริงจังและ
เคร่งครัด รวมถึงเสริมสร้ำงให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 

9. มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนฉบับนี้ครอบคลุมถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของพนักงำน
ส่วนต ำบล พนักงำนครู ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงทุกระดับ ทุกกระบวนกำรอำทิ กำรสรรหำหรือกำร
คัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำร
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พิจำรณำอนุมัติ อนุญำต โดยผู้บังคับบัญชำทุกระดับจะท ำควำมเข้ำใจกบัผูใ้ต้บังคับบัญชำ เพื่อน ำไปใช้ปฏิบัติใน
โครงกำร กิจกรรม ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ และควบคุมดูแลกำรปฏิบัติให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
สอดคล้องกับมำตรกำรฉบับนี้ 

10. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์มำตรกำรป้องกัน
กำรรับสินบนผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ เช่น ป้ำยประชำสัมพันธ์ เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ โดย
มำตรกำรฉบับนี้เป็นกำรปฏิบัติภำยใต้กฎหมำยเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต อันเป็นนโยบำยระดับชำติและ
เป็นนโยบำยส ำคัญขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด 

 
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
 ๑. ช่องทำงกำรร้องเรียน/กำรรบัแจ้งเบำะแส 
    1.1 แจ้งหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้ถูกกล่ำวหำหรือผู้ถูกร้องเรยีนโดยตรง 
   1.2 ทำงโทรศัพท์ / โทรสำร 0-3274-7281-2 หรือโทรศัพท์สำยตรงนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด หมำยเลข 098-8253378 ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด 
หมำยเลข 097-2648444 
   1.3 กำรร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวำจำ โดยตรงที่นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด, ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด, รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จอมประทัด หรือ หัวหน้ำส ำนักปลัด 
   1.4 กำรร้องเรียนทำงไปรษณีย์โดยระบุหน้ำซองถึงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จอมประทัด ที่อยู่องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลจอมประทัด 129 หมู่ 3 ต ำบลจอมประทัด อ ำเภอวัดเพลง จังหวัด
รำชบุรี 70170 
   1.5 กำรร้องเรียนผ่ำนตู้รับเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จอมประทัด 
   1.6 กำรร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์ www.jompratud.go.th ทีเ่มนูหรอืแบนเนอร์  
         - พบเห็นกำรทุจริต คอรัปช่ัน แจง้ข่ำวทุจริต 
      - สำยตรงนำยก อบต. 
 ทั้งนี้ ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งจนกว่ำจะเสร็จ
กระบวนกำรหำกไม่มีกำรด ำเนินกำรใด ๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงำนอื่น 
 ๒. กระบวนกำรแก้ไขปัญหำ 

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลจอมประทัดจะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่ำงละเอียดรอบคอบ และ
แจ้งมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้ผูร้้องทรำบภำยใน ๓๐ วัน กรณีมีมูลว่ำกระท ำผิดวินัยจะด ำเนินกำร
ทำงวินัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสอบสวนกำรลงโทษทำงวินัย  

 กรณีเป็นกำรกระท ำควำมผิดที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนอื่น  ให้ส่งเรื่องให้
หน่วยงำน  ที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรต่อไป 
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๓. มำตรกำรคุ้มครองผูร้้องและผูเ้ป็นพยำน 

   3.1 กำรพิจำรณำข้อร้องเรียน ให้ก ำหนดช้ันควำมลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตำมระเบียบ
ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ และกำรส่งเรื่องให้หน่วยงำนพิจำรณำนั้น ผู้ให้ข้อมูล
และผู้ร้องอำจจะได้รับควำมเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรในเบื้องต้นให้ถือว่ำ เป็นควำมลับ
ทำงรำชกำร หำกเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจำรณำเฉพำะรำยที่ระบุหลักฐำน กรณีแวดล้อมปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ี
พยำนบุคคลแน่นอนเท่ำนั้น  
   กำรแจ้งเบำะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดช่ือและที่อยู่ผู้ร้อง หำกไม่ปกปิด ช่ือที่อยู่ของผู้ร้อง
จะต้องแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบและใหค้วำมคุ้มครองแก่ผู้ร้องดังนี้ “ให้ผู้บังคับบัญชำใช้ดุลพินิจสั่งกำร
ตำมสมควรเพื่อคุ้มครองผูร้้อง พยำน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ในกำรสืบสวนสอบสวน อย่ำให้ต้องรับภัยหรือควำม
ไม่เป็นธรรม ที่อำจเกิดมำจำกกำรร้องเรียน กำรเป็นพยำนหรือกำรให้ข้อมูลนั้น ” กรณีมีกำรระบุช่ือผู้ถูก
กล่ำวหำ จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ำยผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจำกเรื่องยังไม่ได้ผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
และอำจเป็นกำรกลั่นแกล้งกล่ำวหำให้ได้รับควำมเดือดร้อนและเสียหำยได้ และกรณีผู้ร้องเรียนระบุในค ำร้อง
ขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยช่ือผู้ร้องเรียน หน่วยงำนต้องไม่เปิดเผยช่ือผู้ร้องให้หน่วยงำน ผู้ถูกร้อง
ทรำบ เนื่องจำกผู้ร้องอำจจะได้รับควำมเดือดร้อนตำมเหตุแห่งกำรร้องเรียนนั้น ๆ 
   3.2 เมื่อมีกำรร้องเรียน ผู้ร้องและพยำนจะไม่ถูกด ำเนินกำรใด ๆ ที่กระทบต่อหน้ำที่กำร
งำนหรือกำรด ำรงชีวิต หำกจ ำเป็นต้องมีกำรด ำเนินกำรใด ๆ เช่น กำรแยกสถำนที่ท ำงำนเพื่อป้องกันมิให้ผู้ร้อง 
พยำน และผู้ถูกกล่ำวหำพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ร้องและพยำน 
   3.3 ข้อร้องขอของผู้เสียหำย ผู้ร้อง หรือพยำน เช่น กำรขอย้ำยสถำนที่ท ำงำน หรือวิธีกำร
ในกำรป้องกันหรอืแก้ไขปญัหำ ควรได้รับกำรพิจำรณำจำกบุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบตำมควำมเหมำะสม 
   3.4 ให้ควำมคุ้มครองผู้รอ้งเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกลง้ 

๔. มำตรกำรคุ้มครองผู้ถูกกล่ำวหำ 
   4.1 ในระหว่ำงกำรพิจำรณำข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำมีควำมผิด ต้องให้ควำม
เป็นธรรมและให้ได้รับกำรปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลำกรอื่น 
   4.2 ให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำในกำรช้ีแจงข้อกล่ำวหำอย่ำงเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในกำรแสดง
เอกสำร/พยำนหลักฐำน 
 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด มอบหมำยให้ ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรรับแบบรำยงำนฯ กำรด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนตำมมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน
และรำยงำนข้อมูลให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัดทรำบ 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

   ประกำศ ณ วันที่ 15 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563 

                                                              
                                                                  (นำยสมชำย  ภิญโญ) 
                                                     นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลจอมประทัด 


