
นโยบายการป้องกนัและต่อตา้นการทจุริต การใหห้รือรบัสินบน 

เทศบาลต าบลท่าเกษม   อ าเภอเมืองสระแกว้  จงัหวดัสระแกว้ 

    เทศบาลต าบลท่าเกษม  มุ่งมั่นท่ีจะด าเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โดยยึดมั่นและให้
ความส าคัญในการด าเนินการบริการประชาชน และรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลัก
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักจริยธรรมและคุณธรรมท่ีดี หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และข้อพึงปฏิบัติในการท างานของเทศบาล อย่างเคร่งครัดในทุกกิจกรรมท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ ปฏิเสธ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมถึงการปลูกจิตส านึกให้บุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรมในการให้บริการ
อยู่เสมอ จึงเห็นควรก าหนด “นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน รวมถึงเป็นการ
ป้องกันการคอร์รัปช่ันกับทุกกิจกรรม/โครงการ/แผนงานของเทศบาลต าบลท่าเกษม ตลอดจนเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าการตัดสินใจและการด าเนินการบริการประชาชน ท่ีอาจมีความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันได้รับการ
พิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ดังนี้ 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัช่ัน 

ค านิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจ หรือวิชาชีพ เช่น 
บริษัท ห้างหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงาน
ธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระ
ของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“เจ้าพนักงานของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

“เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึง่มีต าแหน่ง หรือเงินเดือนประจ า 
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง
ท้องท่ี หรือเจ้าพนักงานอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติและให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของ
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมายก าหนดให้ใช้
อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางปกครอง ท่ีจัดต้ังขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ



ด้วย แต่ไม่รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมการเสนอราคา 

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการก ากับดู และด าเนินกิจกรรมของ
ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมการเสนอราคา 

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานประจ าภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน พนักงานทดลองงาน และพนกังานท่ีมี
สัญญาจ้างพิเศษ 

“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคลท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ ท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม หรือมีผลประโยชน์ใดๆ กับการด าเนินธุรกิจ 

“การทุจริตคอร์รัปช่ัน” หมายความว่า การใช้อ านาจท่ีได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อ
ประโยชน์ของบริษัท ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น รูปแบบของ
การทุจริตคอร์รัปช่ันให้หมายรวมถึงสินบน ส่ิงของท่ีมีมูลค่า ส่ิงของหรือประโยชน์อื่นใด การมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ และระหว่างบุคคลหรือกิจการในเอกชน ด้วยกันเอง 

“การติดสินบน” หมายความว่า การเสนอ การสัญญา หรือการมอบ รวมท้ังการเรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์
ท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงของท่ีมีมูลค่า ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์
อื่นใดอันไม่เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ 

“ส่ิงของหรือประโยชน์อืน่ใด” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ท่ีให้แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรี
ท่ีให้เป็นรางวัล หรือให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษ ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเท่ียว 
ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ต๋ัวหรือหลักฐานอื่นใด 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  เทศบาลต าบลท่าเกษม ก าหนดให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน หรือบุคคลใดซึ่งกระท าการ
เพื่อหรือในนามของเทศบาลไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าท่ีในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต และโปร่งใส และไม่กระท าการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน รวมถึง
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร้อง หรือ
ด าเนินการ หรือสนับสนุน หรือยอมรับการให้สินบน หรือการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบและทุกกิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้
การดแูล เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการควบคุม การ
บริจาคเพื่อการกุศล การให้ของขวัญทางธุรกิจ และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ต้องมีความโปร่งใส ไม่มีเจตนา
เพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐหรือภาคเอกชนด าเนินการท่ีไม่เหมาะสม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเภท
และทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ประกอบการ  ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง ผู้
มีส่วนได้เสียหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นท่ีด าเนินการกับเทศบาล  ให้มีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกันกับเทศบาล  เพื่อให้
การด าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันบรรลุตามนโยบายท่ีก าหนด 



  ท้ังนี้ ก าหนดให้มีการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน และก าหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความ
ครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการและสอบทานการประเมินความเส่ียง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล และมีการรายงานผลการสอบทานต่อผู้บังคับบัญชา 
ผู้บริหาร นอกจากนี้ก าหนดให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง  ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

บททั่วไป 

  บุคลากรภายในของเทศบาลต าบลท่าเกษม    หรือบุคคลใดซึ่งกระท าการเพื่อหรือในนามของนิติ
บุคคล ไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าท่ีในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางท่ีได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณ  รวมท้ัง กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับของเทศบาล โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปช่ัน ในทุกรูปแบบ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2. ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีจากเทศบาล  หรือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตลอดเวลา 

3. ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้หรือรับสินบนแก่ผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร ในเรื่องท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ท้ังทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลท่ีสาม ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับเทศบาล  มีการติด
สินบน ประกอบด้วย ไม่ให้ เสนอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือจูงใจให้ร่วม
ด าเนินการใดๆ ท้ังในทางตรงและทางอ้อม อันเป็นการให้ประโยชน์ในการเสนอราคา หรือการสมยอม
กันในการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ อันน ามาซึ่งความได้เปรียบและได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
บางประการในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการปฏิบัติงานตามสัญญา ท้ังก่อน ระหว่างการเสนอ
ราคา และหลังการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใด อันไม่เหมาะสมตามหลัก
จรรยาบรรณ  

5. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ันท่ีเกี่ยวข้องกับเทศบาล   
โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

6. ห้าม ผู้บริหาร  ข้าราชการและพนักงานทุกระดับ รับของขวัญท่ีมีมูลค่าเกินกว่าปกติตามประเพณีนิยม
ท่ีบุคคลท่ัวไปพึงปฏิบัติต่อกัน 

7. ห้ามผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานทุกระดับท าธุรกรรมกับบริษัทฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง
และบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันเว้นแต่เป็นธุรกรรมท่ีเป็นราคายุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นธุรกรรม
ตามปกติ 

8. ห้าม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานทุกระดับท่ีมีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการพิจารณาการจัดซื้อ
จัดจ้างของเทศบาล 



9. ใหผู้้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานทุกระดับมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลและใช้
ทรัพย์สินของเทศบาล  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาล และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ
บุคคลอื่นท่ีเกี่ยวโยงกัน 

10. การจ่ายเงินหรือให้ส่ิงของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเท่ียว ให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการ หรือละเว้นกระท าการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการ
กระท าท่ีไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ท้ังนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระท า
ดังกล่าวด้วย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ผู้บริหาร 

  พิจารณาและอนุมัตินโยบายการประเมินระบบบรหิารความเส่ียง รวมถึงการให้แนวทางและ
สนับสนุนการด าเนินการต่างๆ เพื่อลดหรือควบคุมความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันใน
ทุกกิจกรรมของเทศบาล  เพื่อใหข้้าราชการ พนักงานทุกระดับของเทศบาล เข้าใจ ตระหนักถึง และ
ให้ความส าคัญในเรื่องนี้เสมอ  ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระท าการทุจริตท่ี
ส่งผลกระทบต่อเทศบาล คณะผู้บริหาร/ผู้บังคับชา จะท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษา ข้อแนะน า รวมถึงการ
พิจารณาบทลงโทษ และร่วมกันหาวิธีแก้ไข ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน เพื่อป้องกันมิให้
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวหรือเกิดเหตุการณ์ใกล้เคียงซ้ า 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

  2.1 สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและ
ระบบบริหารความเส่ียง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง โปร่งใส รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  2.2 รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระท าอันทุจริต / การร้องเรียนท่ีคนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 

3. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา 

  3.1 ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และทบทวนนโยบายฯ ให้เหมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลง  ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดตามกฎหมายในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ/แผนงานท่ี
เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อเสนอต่อหน่วยตรวจสอบ 
  3.2 ส่ือสาร ฝึกอบรม และส่งเสริมให้ข้าราชการ   พนักงานของเทศบาล และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ให้มี
ความรู้ในเรื่องนโยบายฯ และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอยู่เสมอ 
 
  3.3 สอบสวน และช่วยเหลือในทุกกระบวนการเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับแจ้ง หรือตามท่ีได้รับ 



มอบหมายจากหน่วยตรวจสอบเมื่อเกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยคณะผู้บริหาร  สามารถมอบหมายให้แก่ 
ผู้บังคับบัญชา ท่ีเห็นว่าสามารถช่วยด าเนินการในการสืบหาข้อเท็จจริงได้ 

4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

  4.1 ปฏิบัติหน้าท่ีในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีท่ีผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยหน่วยตรวจสอบ โดยเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีได้พบจากการตรวจสอบ ให้ผู้บริหาร 
ได้รับทราบในทันทีเมื่อเรื่องท่ีตรวจพบอาจก่อให้เกิดปัญหาท่ีร้ายแรง หากไม่รีบด าเนินการ 
  4.2 ปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดถือประโยชน์ของเทศบาล ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม มีความ
เป็นธรรม โปร่งใส 

2. หลีกเล่ียงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง  ไม่ประกอบกิจกรรมท่ีเป็นการ
แข่งขัน   

3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือส่ิงใดๆ ท่ีตนรู้เนื่องมาจากต าแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
4. หลีกเล่ียงการท างานอื่นนอกเหนือจากการท างานของเทศบาล ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานในความ

รับผิดชอบไม่ว่าด้านใด 
5. ก าหนดให้  ข้าราชการ พนักงาน ต้องรายงานให้ผู้บริหาร ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน และ/หรือ

ของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง อันเป็นส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขององค์กร รวมท้ัง
ต้องรายงานการด าเนินการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

6.  ผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างองค์กร 
หน่วยงานอื่นอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบ
จริยธรรมท่ีดี โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด รวมท้ังดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน 

แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซ้ือ/จัดหา 

1. การจัดซื้อ/จัดหาต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ในระเบียบการจัดซื้อ/จัดหา 
และสอดคล้องกับอ านาจด าเนินการ มีความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการตัดสินใจต้องค านึงถึง
ความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการท่ีได้รับ รวมท้ังค านึงถึงมาตรฐานต่างๆ ท่ีผู้ขาย
สินค้าหรือบริการพึงมี เช่น มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

2. ผู้จัดซื้อ/จัดหาจะต้องไม่ประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจน าผลประโยชน์มาสู่ตนโดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีในการ
จัดซื้อ/จัดหา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

3. ไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ/จัดหา เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น 



4. ห้ามมิให้  ผู้บริหาร ข้าราชการ  พนักงาน ตลอดจนบุคคลท่ีสาม ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับองค์กร มีการ
ติดสินบน ประกอบด้วย ไม่ให้ เสนอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือจูงใจให้ร่วม
ด าเนินการใดๆ ท้ังในทางตรงและทางอ้อม อันเป็นการให้ประโยชน์ในการเสนอราคา หรือการสมยอม
กันในการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ อันน ามาซึ่งความได้เปรียบและได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
บางประการในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการปฏิบัติงานตามสัญญา ท้ังก่อน ระหว่างการเสนอ
ราคา และหลังการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใด อันไม่เหมาะสมตามหลัก
จรรยาบรรณ  โดยการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาค
เพื่อการกุศล เพื่อเอื้อประโยชน์  เงินสนับสนุนมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจท่ีก่อให้เกิดความได้เปรียบ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีอาจเป็นช่องทางให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกระท าการทุจริต เช่น ค่าของขวัญ ค่า
ต้อนรับผู้รับบริการ ซึ่งท าให้เกิดการใช้อ านาจอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ การ
ให้ของขวัญหรือบริการ การให้เงินสดหรือส่ิงของทดแทนเงินสด และการสมยอมกันในการเสนอราคา 

แนวทางปฏิบัติต่อหน่วยงานราชการ 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
2. การท าธุรกรรมกับรัฐ เมื่อติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี ต้องมีการด าเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่

กระท าการใดๆ ท่ีอาจจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการหรือละเว้นด าเนินการ 
3. การท าความรู้จักหรือการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันตามวาระโอกาส เทศกาล หรือตาม

ประเพณีปฏิบัติ หากอยู่ในขอบเขตท่ีเหมาะสมสามารถกระท าได้ 
4. การให้การสนับสนุนกิจกรรมของราชการ การบริจาคทรัพย์สิน สามารถท าได้โดยผ่านกระบวนการขอ

อนุมัติท่ีถูกต้องโปร่งใส และภายในวงเงินท่ีเหมาะสม 

แนวทางปฏิบัติในการรับหรือให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการ
ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1. ค่าของขวัญ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของบริษัทเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีหรือบาง
โอกาส ถือเป็นการแสดงออกของมารยาททางสังคม ซึ่งค่าของขวัญอาจอยู่ในหลากหลายรูปแบบ ไม่
ว่าจะเป็น เงิน สินค้า บริการ บัตรก านัล เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจถือเป็นสินบนหากเป็นการ
ให้เพื่อจูงใจเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าท่ี 

2. ไม่พึงรับหรือให้การเล้ียงรับรอง ของขวญั/ของท่ีระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นใด ท่ีเกินความจ าเป็นและไม่
เหมาะสมกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ   ท้ังนี้การรับและให้ดังกล่าวที่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ ตาม
ประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาททางสังคม ถือเป็นเรื่องท่ียอมรับได้ แต่ต้องสมเหตุสมผล มีความ
เหมาะสม เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ และธรรมเนียมปฏิบัติตามประเพณีในแต่ละโอกาส โดยเก็บ
รักษาหลักฐานการใช้จ่ายเงิน มีการบันทึกค่าใช้จ่ายตามท่ีได้ใช้จ่ายจริง และมีใบเสร็จหรือหลักฐาน
รับรอง เพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง 

3. ไม่เรียกรับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อื่นใด กับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ท่ีอาจท าให้เกิด
อิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรม หรือมีเจตนาเพื่อชักน าให้กระท า หรือละ
เว้นการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง หรือเพื่อแลกเปล่ียนกับสิทธิพิเศษท่ีไม่พึงได้ 



แนวทางปฏิบัติในเร่ืองการเลี้ยงรับรอง 

1. ค่ารับรอง หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมขององค์กรเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีหรือบาง
โอกาส ถือเป็นการแสดงออกของมารยาททางสังคม ซึ่งค่ารับรองอาจรวมถึง ค่าท่ีพัก ค่าโดยสาร
ส าหรับการเยี่ยมชมสถานท่ีประกอบการ หรือการศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ซึ่งค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวอาจถือเป็นสินบนหากเป็นการให้เพื่อจูงใจเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าท่ี 

2. ห้ามมิให้มีการเล้ียงรับรองต่อหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐในแต่ละโอกาสมูลค่าเกินตามท่ี
กฎหมายก าหนด และค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่ได้เป็นการจ่ายเพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการ
อันมิชอบด้วยหน้าท่ี หรือการตัดสินใจใดๆ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ท้ังนี้ ต้องมีการบันทึก
ค่าใช้จ่ายตามท่ีได้ใช้จ่ายจริงและมีใบเสร็จหรือหลักฐานรับรอง 

3. ค่าใช้จ่ายในการเล้ียงรับรองโดยมารยาททางธุรกิจ ควรถูกใช้อย่างเหมาะสม และเป็นค่าใช้จ่ายตาม
จริง ท้ังนี้ ให้รายงาน และ/หรือด าเนินการขออนุมติัต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละสายงาน 

4. การเบิกค่าใช้จ่ายส าหรับการเล้ียงรับรองจะต้องไมร่วมถึงค่าใช้จ่ายของบุคคลในครอบครัวของ
พนักงาน 

แนวทางปฏิบัติในเร่ืองค่าอ านวยความสะดวก 

1. ค่าอ านวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อยท่ีจ่ายแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างไม่เป็น
ทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะด าเนินการตามกระบวนการ หรือเป็น
การกระตุ้นให้ด าเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และ
เป็นการกระท าอันชอบด้วยหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐผู้นั้น รวมท้ังเป็นสิทธิที่บริษัทฯ พึงจะได้ตาม
กฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ 
เป็นต้น 

2. เทศบาล ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอ านวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินค่าอ านวยความ
สะดวกสามารถกระท าได้ในกรณีท่ีพนักงานตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีเป็นภัยคุกคามต่อร่างกายหรือเช่ือ
ว่าชีวิตของตนเองก าลังตกอยู่ในอันตราย โดยเมื่อท าการจ่ายเงินดังกล่าว จะต้องจัดท าเอกสารเป็น
ลายลักษณ์อักษร และส่งให้ผู้บังคับบัญชาสอบทาน ท้ังนี้ วัตถุประสงค์และลักษณะของการจ่ายเงิน
ดังกล่าวจะต้องได้รับการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้อง 

แนวทางปฏิบัติในการบริจาคเพือ่การกุศลและการให้เงินสนับสนุน 

1. เทศบาล สนับสนุนการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจ และความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม โดยการบริจาคเพื่อ
การกุศล และการให้เงินสนับสนุน ต่อองค์กรการกุศลหรือหน่วยงานอื่นๆ มีข้ันตอนพิจารณาและ
อนุมัติโดยผู้บริหาร หรือผู้ท่ีมีอ านาจ  ซึ่งจะต้องจัดท าใบบันทึกค าขอ ระบุช่ือผู้รับบริจาค/ผู้รับการ
สนับสนุน และวัตถุประสงค์ของการบริจาค/สนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบท้ังหมดเสนอให้ผู้มี
อ านาจอนุมัติของเทศบาล พิจารณาอนุมัติตามระดับอ านาจอนุมัติของเทศบาล โดยมีกระบวนการ
ตรวจสอบ การติดตาม รวมท้ังมีหลักฐานหรือหนังสือตอบรับจากหน่วยงานท่ีได้รับเงินบริจาคหรือเงิน
สนับสนุน เพื่อให้การใช้เงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 



2. พนักงานต้องมีความระมัดระวงัเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน
จะไม่ถูกน าไปใช้เป็นวิธีการหลีกเล่ียงในการให้สินบน ตลอดจนต้องด าเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไป
ตามกฎหมายท่ีใช้บังคับ 

แนวทางปฏิบัติด้านการสนับสนนุกิจกรรมทางการเมือง 

1. การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หมายถึง การสนับสนุนท้ังท่ีเป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินแก่พรรค
การเมือง นักการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง การสนับสนุนท่ีมิใช่ตัวเงินจะรวมถึงการ
ให้ยืม หรือบริจาคอุปกรณ์ การให้บริการด้านเทคโนโลยีโดยไม่คิดค่าบริการ รวมท้ังการสละเวลา
ท างานของพนักงาน 

2. เทศบาล ไม่มีแนวปฏิบัติท่ีจะให้การช่วยเหลือ การสนับสนุน หรือเป็นตัวแทนพรรคการเมือง ใน
กิจกรรมสาธารณะต่างๆ ไม่ว่าทางด้านการเงิน หรือรูปแบบอื่นใด รวมถึงไม่กระท าการใดท่ีจะท าให้
ผู้อื่นเข้าใจว่าเทศบาล เกี่ยวข้องหรือฝักใฝ่ทางการเมือง หรือพรรคการเมือง หรือผู้ใดท่ีมีอ านาจทาง
การเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

3. ในกรณีท่ีเทศบาล มีความประสงค์ท่ีจะให้การสนับสนุนทางการเมืองเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องหรือกระท าไปด้วยความคาดหวังท่ีจะ
ได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ ท้ังนี้ ในการสนับสนุนจะต้องจัดท าใบบันทึกค าขอ ระบุช่ือผู้รับ
การสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบท้ังหมดเสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติ 

4. ผู้บริหาร ข้าราชการ  พนักงาน มีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ด าเนินการใดๆ 
ท่ีท าให้ เทศบาล  สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
ทางการเมือง 

5. ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะไม่ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองภายในองค์กร รวมถึงใช้ทรัพยากร
ใดๆ ขององค์กรเพื่อด าเนินการดังกล่าว 

แนวทางปฏิบัติด้านการอบรมและการสื่อสาร 

  ผู้บริหาร  ข้าราชการ และพนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนและการ
คอร์รัปช่ันอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะรูปแบบต่างๆ ของการให้สินบน ความ
เส่ียงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน ตลอดจนวิธีการรายงานกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่าจะมีการให้
สินบนหรือคอร์รัปช่ัน  ข้าราชการ พนักงานทุกคนจะได้รับส าเนานโยบายฉบับนี้ เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าได้รับ
ทราบและเข้าใจถึงนโยบายของผู้บริหารในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปช่ัน นอกจากนี้ ยังสามารถ
หาอ่านนโยบายรวมท้ังข้อมูลท่ีปรับปรุงแก้ไขได้จากเว็บไซต์ของเทศบาล  www.thakasame.go.th  ซึ่ง
เทศบาล จะแจ้งให้ข้าราชการ พนักงานทราบหากมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลท่ีส าคัญการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
นโยบายฉบับนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนการเข้ารับต าแหน่งของพนักงานใหม่ทุกคนของ
เทศบาล 
 
 

http://www.thakasame.go.th/


ช่องทางการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้รายงาน 

   เทศบาล จัดให้มีช่องทางในการรายงาน หากพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระท าทุจริตและ
คอร์รัปช่ัน โดยก าหนดกระบวนการพิจารณา รวมท้ังจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับ
ผู้รายงานหรือผู้ร้องเรียน ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าท่ีท่ีเทศบาลก าหนดไว้ 

บทลงโทษ 

  หากมีการฝ่าฝืนหรือกระท าผิดตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการ
พิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับในการท างานท่ีเทศบาลก าหนดไว้ และต้องรับผิดชอบชดใช้ความ
เสียหายแกเ่ทศบาล หรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการกระท าดังกล่าว และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการ
กระท านั้นผิดกฎหมาย 

นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริต 

  ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้บริหารได้อนุมัตินโยบายการแจ้ง
เบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าท่ี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้เทศบาล ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน
การกระท าผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการท างาน และจรรยาบรรณการด าเนินการของเทศบาล อัน
น ามาซึ่งความเส่ือมเสียในทรัพย์สินและช่ือเสียงของเทศบาล ท้ังจากพนักงานภายในและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ซึ่งเทศบาล สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตให้สินบน ข้าราชการ และพนักงาน หรือผู้มี
ความเกี่ยวข้องจะไม่ถูกกล่ันแกล้งอันเนื่องมาจากการรายงานข้อมูลโดยสุจริต โดยก าหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ดังนี้ 

การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน 

  ใหส้ านักปลัดส่ือสารท าความเข้าใจให้ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ได้รับ
ทราบเรื่องนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และกระบวนการพิจารณา ตลอดจนช่องทางการแจ้ง
เบาะแส/ข้อร้องเรียน รวมท้ังให้เปิดเผยข้อมูลนโยบายการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน ผ่านทางช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ รายงานประจ าปี แผนจัดหาพัสดุ  แผนการด าเนินงาน และบนเว็บไซต์ของเทศบาล 

การแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน 

1. ให ้ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ท่ีพบเห็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ
การด าเนินกิจกรรม/โครงการ/แผนงานของเทศบาล สามารถติดต่อแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน ต่อ
ผู้บริหาร  หน่วยตรวจสอบ หรือหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน หรือฝ่ายบุคคล หรือผู้บังคับบัญชา   

2. การแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน ให้ระบุ ช่ือ-สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน รายละเอียด
ข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน พร้อมท้ังแนบหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี) ท้ังนี้ เทศบาล จะเก็บข้อมูลของผู้
ร้องเรียนเป็นความลับ กรณีผู้ร้องเรียนไม่เปิดเผย ช่ือ-สกุล ในการร้องเรียน จะต้องระบุรายละเอียด
ข้อเท็จจริง หรือหลักฐานท่ีปรากฏชัดแจ้งเพียงพอท่ีแสดงให้เห็นถึงการกระท าทุจริต 

3. การแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน ให้กระท าผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนท่ีจัดไว้ ดังนี้ 



3.1 จดหมายส่งท่ีส านักงานเทศบาลต าบลท่าเกษม 1299   เฉลิมพระเกียรติ ซอย 9 หมู่ 2            
ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 

3.2 แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของเทศบาลต าบลท่าเกษม  thakasem_sakaeo@hotmail.com 

3.3 กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในเทศบาลต าบลท่าเกษม 

กระบวนการพจิารณาตามนโยบายการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน 

  เมื่อได้รับเรื่องท่ี ผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน  แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน
ว่าอาจมีการกระท าทุจริตต่อหน้าท่ี ก าหนดให้มีกระบวนการด าเนินการพิจารณา ดังนี้ 
  1. ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต การฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตาม
จริยธรรม 
  2. ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการ ปฏิบัติหน้าท่ีสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณา
การร้องเรียน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยแยกแยะเรื่องท่ีเกี่ยวข้องออกเป็นประเด็น ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ การตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น 
  3. มาตรการด าเนินการ ผู้รับข้อร้องเรียนน าเสนอกรรมการอิสระเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และก าหนด 
มาตรการด าเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
  4. พิจารณากระบวนการลงโทษทางวินัยกับผู้ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันและระเบียบข้อบังคับในการท างาน ตามท่ีเทศบาล เห็นสมควร รวมท้ังพิจารณาการด าเนินการ
บรรเทาความเสียหายให้กับผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
  5. การรายงานผล ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าท่ีแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบหากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง 
ในกรณีท่ีเป็นเรื่องส าคัญ ให้รายงานผลต่อผู้บริหารทราบ 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน 

1. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเอง 
ได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผย
ตนเอง ก็จะท าให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้าและช้ีแจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหาย
ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยช่ือ-สกุล ท่ี 
อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดท่ีสามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ ยกเว้นแต่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบติั 

3. ผู้รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/ค านึงถึงความปลอดภัย โดยได้ก าหนด  
มาตรการคุ้มครองพนักงานท่ีร้องเรียน และ/หรือผู้ท่ีให้ข้อมูล และ/หรือความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล 
โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม เช่น การเปล่ียนต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานท่ี
ท างาน ส่ังพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการร้องเรียน 

4. กรณีท่ีผู้ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้แจ้งเบาะแส
การประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทฯ



ก าหนดมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจก าหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้แจ้งเบาะแสการ
ประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้หากเห็นว่าเป็น
เรื่องท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย 

5. ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีมีความ  
เหมาะสม และเป็นธรรม 
 

 ******************************** 


