มาตรการป้องกันการรับสินบน
สานักงานกองทุนยุติธรรม สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เพื่อให้การการดาเนินงานของสานักงานกองทุนยุติธรรม สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน จึงกาหนดมาตรการป้องกัน
การรับสินบน ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกาหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการป้องกันการให้/ รับสินบน หรือผลประโยชน์
อื่นใด
2. เพื่ อ ก าหนดแนวทางการรั บ ค่ า รั บ รองหรื อ ของขวั ญ ของผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของ
สานักงานกองทุนยุติธรรม ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
มาตรการ
1. กาหนดให้ ผู้ บริห ารประกาศเจตจานงในการบริห ารองค์กรอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย
และบุคคลภายนอกทราบ
2. ก าหนดบทบาทหน้ าที่ ข องผู้ บ ริห ารในระดั บ ต่ าง ๆ ให้ ค รอบคลุ ม ถึ งการประพฤติ ต น
เป็นแบบอย่างที่ดีการควบคุม กากับติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อป้องกันการรับ/ให้สินบน
หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงป้องกันการมีส่วนร่วมในการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
3. กาหนดจรรยาบรรณ/บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึง
3.1 การงดรับ/ให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
3.2 การไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
3.3 การร่วมกันสอดส่องและรายงานการรับ/ให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่น ๆ รวมถึง
การทุจ ริตประพฤติมิชอบทุกรูป แบบต่อผู้บังคับบัญ ชาหรือผ่ านช่องทางที่กาหนดไว้ โดยไม่ล ะเลยเพิกเฉย
ต่อการกระทาที่เข้าข่ายดังกล่าว
3.4 การให้ความร่วมมือ/ช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน/สอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
4. กาหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดอบรมให้ความรู้และสร้างช่องทางการรับรู้แก่บุคลากร
เพื่อปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับ การต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ การรับ/ให้ สินบนหรือผลประโยชน์อื่น ๆ
การให้ และรับของขวัญ/ค่ารับรอง ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง
5. กาหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
คณะมีทั ศนคติ ค่านิ ย มในการปฏิ บั ติงานอย่างซื่อสั ตย์สุ จ ริต ถูกต้ อง เชื่อถื อได้ และมุ่งประโยชน์ส่ วนรวม
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอกรับทราบ
6. กาหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดทาแนวทางปฏิบัติในการรับค่ารับรองหรือของขวัญ
ของผู้ บ ริห ารและบุ คลากรซึ่งต้องเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบีย บสานัก นายกรัฐ มนตรีว่า ด้ว ยการให้ห รือ การรับ ของขวัญ
ของเจ้ าหน้ าที่ รั ฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริต แห่ งชาติ เรื่อ ง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมรวมทัง้ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
/7.กาหนดให้...

-27. ก าหนดให้ ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล จัด ท าแบบรายงานการรับ ของขวัญ ทรัพ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์ อื่ น ใดรวมถึ งการด าเนิ น การที่ เกี่ ยวข้ อ ง กรณี ก ารรั บ ทรัพ ย์ สิ น หรือ ประโยชน์ อื่ น ใดที่ ไม่ เป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมูลค่ามากกว่าที่กาหนดไว้
8. ส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ โดยการใช้
บัตรอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือการลงนามในสมุดอวยพร แทนการให้ของขวัญ
9. กาหนดให้มีการดาเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสม
ต่อผู้บริหาร/บุคลากร ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระทาผิดเกี่ยวข้องกับการรับ/ให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึง
การเพิกเฉยต่อการกระทาผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระทาความผิดแต่ไม่ดาเนินการจัดการให้ถูกต้อง
10. กาหนดให้ มี กระบวนการให้ ความเป็ นธรรมและปกป้ องผู้ บริห าร/บุ คลากรที่ป ฏิเสธ
การให้/รับสินบน ตลอดจนผู้ที่รายงาน/ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้/รับสินบนในหน่วยงาน
11. ให้การสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหาร/บุคลากรที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์
สุจริต มีธรรมาภิบ าลในการปฏิบัติงาน สนั บสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
12. กาหนดให้งานบริหารจัดการความเสี่ยง ดาเนินการการประเมินความเสี่ยงและบริหาร
ความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงการให้/รับสินบนหรือผล ประโยชน์อื่นใด
13. กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบ
และควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีป ระสิ ทธิภ าพในการต่อต้านการรับ/ให้ สิ นบนหรือผลประโยชน์อื่นใด
รวมทั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
14. กาหนดให้ ห น่ วยงานที่ เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนิ นการในการตรวจสอบ รวมถึง
การด าเนิ น การที่ เกี่ย วข้องกับ การป้ อ งกั น การรับ /ให้ สิ น บนหรือผลประโยชน์ อื่น ใด ต่อ ที่ป ระชุม ผู้ บ ริห าร
และ/หรือ คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

ภาคผนวก
กรอบแนวทางปฏิบัติในการรับค่ารับรองหรือของขวัญของผู้บริหารและบุคลากร
1. ผู้บริหารและบุคลากรจะไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ อัน ควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญ ญั ติแห่ งกฎหมาย
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ได้แก่
1.1 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสม
ตามฐานานุรูป
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ ที่มีราคาหรือมูลค่าในการ
รับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกิน 3,000 บาท
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
2. บุค ลากรจะให้ข องขวัญ แก่ผู้บัง คับ บัญ ชา/ ผู้ บ ริห าร หรือ บุค คลในครอบครัว ของ
ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร นอกเหนือจากกรณีปกติตามประเพณีนิยมที่มีการให้ ของขวัญแก่กันมิได้ ทั้งนี้ การให้
ของขวัญตามปกติประเพณี นิ ยมข้างต้น ต้ องมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน
3,000 บาท อนึ่ง บุ คลากรจะเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพื่อมอบให้ หรือจัดหา
ของขวัญให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร ไม่ว่าในกรณีใด ๆ มิได้
3. ผู้บริหารและบุคลากรจะรับหรือยินยอมหรือรู้เห็ นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน
รับของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม
และของขวัญนั้ นมีราคาหรื อมูลค่ าในการรั บจากแต่ ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกิ น 3,000 บาท ผู้ ที่ เกี่ ยวข้อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ระบุข้างต้น ได้แก่
3.1 ผู้ซึ่งมีคาขอให้สานักงานกองทุนยุติธรรมดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
3.2 ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจที่ทากับสานักงานกองทุนยุติธรรม
เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
3.3 ผู้ซึ่งกาลังดาเนินการใดๆ ที่สานักงานกองทุนยุติธรรมเป็นผู้ควบคุมหรือกากับดูแล
3.4 ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้บริหารหรือบุคลากรสานักงานกองทุนยุติธรรม
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว
หรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจาเป็นที่
จะต้องรับ ไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสั มพัน ธ์อันดีระหว่างบุ คคล ให้ ผู้ รับ รายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชา
เห็ น ว่าไม่ มีเหตุที่จ ะอนุ ญ าตให้ ผู้ นั้ น ยึ ดถือทรัพย์สิ น หรือประโยชน์ ดังกล่ าวนั้น ไว้เป็น ประโยชน์ส่ วนบุคคล
ให้ผู้รับนั้นส่งมอบทรัพย์สินให้ สานักงานกองทุนยุติธรรมโดยทันที การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมูลค่ามากกว่าที่กาหนดไว้ข้างต้น ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรได้รับมาแล้ว
โดยมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ผู้รับนั้น
ต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาทราบโดย
ทันทีที่สามารถกระทาได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม และสมควร
ที่ จ ะให้ ผู้ รั บ นั้ น รั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ นั้ น ไว้เป็ น สิ ท ธิข องตนหรือ ไม่ ในกรณี ที่ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชามี ค า สั่ ง
ว่าไม่ สมควรรับทรัพย์สิ นหรือประโยชน์ ดังกล่าว ให้คืนทรัพย์ สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณี ที่
ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้ผู้รับนั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของสานักงานกองทุนยุติธรรม
โดยเร็ว เมื่อได้ดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้รับนั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย
*************************************************************************

