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มาตรการป้องกันการรับสินบน
ของเทศบาลตาบลแม่วาง อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
------------------------หลักการและเหตุผล
ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสาคัญทาให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร
การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญั ติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นได้ มีกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ แห่ง
กฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้าใจ” ดังนั้น การรับสินน้าใจ เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย หรือไม่
สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้าใจหรือสินบนแล้ว จะทาให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิด
กฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้น ด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือ
จาแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม
รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้
เทศบาลต าบลแม่ ว าง อ าเภอแม่ ว าง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ตระหนั ก และมี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะ
ปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทามาตรการป้องกันการ
รับสินบน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อานาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือ
ผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้อง ตามที่
กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกาหนด โดยให้สถานศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ถือปฏิบัติ
ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้
แนวปฏิ บั ติ ใ นการป้ อ งกั น การรั บ สิ น บน : กรณี รั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน (แป๊ะเจี๊ยะ)
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
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รับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกตาแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อ เมื่อมีกฎหมาย
กฎ หรือมีข้อบังคับ โดยอาศัยอานาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก
กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการรับเงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรการป้องกันการเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร และการรับ
ฝากนักเรียน (แป๊ะเจี๊ยะ) ดังนี้
๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตาบลแม่วาง อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้
หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ อย่างเคร่งครัด
๒. ห้ า มเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในสั ง กั ด รั บ หรื อ ถามน าถึ ง การรั บ ของขวั ญ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจ ตาม
กฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติ
และการจัดสวัส ดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิ การภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรื อสัมมนา เว้นแต่ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยา ตามประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้
๒.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สิน ฯ จากปู่ ย่า ตา
ยาย ลูก หลาน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่าง ๆ ในความเป็นญาติ
เช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สินฯ ใน
กรณีนี้ จึงไม่สามารถนาไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ ประกอบกับการ
รับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรั ฐสามารถรับได้โดยไม่จากัดจานวนในการรับ ทั้งนี้ จะรับได้ในจานวน
เท่าใด จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ
๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่ นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติใ นสังคม เท่านั้น และต้องมี
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๓ การรับค่ ารับรองและของขวัญ จากบุคคลอื่นซึ่ งมิใช่ญ าติ อาทิ พาไปรับประทาน
อาหาร มอบบัตรกานัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
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ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
๓. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปี ด้วย
๔. ห้ า มเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ให้ ข องขวั ญ แก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของ
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณี ปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้
๕. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๖. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
๗. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุ คคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระทาได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัย ว่ามี
เหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็
ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
การแจ้งให้เป็นไปตามแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แนบท้ายมาตรการนี้
๘. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใด ๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหา
ของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด
๙. ในการรับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา ให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการ
เรี ย กรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ ต อบแทนเพื่ อ โอกาสในการเข้ า เรี ย นในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเคร่งครัด
๑๐. กรณี มี ผู้ บ ริ จ าคทรั พ ย์ สิ น ให้ โ รงเรี ย นเทศบาลวั ด ดอนเปา ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด เพื่อ
ป้ อ งกั น ปั ญ หาการเรี ย กรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ ต อบแทน เพื่ อ โอกาสในการเข้ า เรี ย นในสถานศึ ก ษา
“แป๊ะเจี๊ยะ”
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๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้าใจและสินบนได้ รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่
อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่
การดาเนินการรับนักเรียน เป็นต้น
๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสาคัญและมีจิตสานึก
ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้ มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้ องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น
การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
๓. กากับดูแลให้การดาเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุม การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือ การคัดเลือกบุคลากร การ
เลื่อนตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะทาความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม
ที่อยู่
ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
๕. ตรวจสอบการดาเนินการของส่วนราชการภายใน รวมถึงการรับนักเรียนของโรงเรียน
เทศบาลวัด ดอนเปา และประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนรวมทั้ง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบถึงความผิดและบทกาหนดโทษ กรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเงินบริจาค ซึ่งการ
กระทาดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงินบริจาค แต่ถือว่าเป็นเรื่องของ “สินบน” ในฐานะผู้รับสินบน กับ ผู้ให้
สินบน อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช.
๖. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน เรื่อง
การทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรื อการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึ งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทา โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่
กาหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
๗. การฝ่ า ฝื น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการให้ ห รื อ รั บ ของขวั ญ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทาความผิดทางวินัย ผู้บั งคับบัญชาจะต้อง
ดาเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
๘. เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ไ ด้ มี ก ารรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด ที่ เ ป็ น การฝ่ า ฝื น การรั บ
ทรัพย์สินฯ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓
จะต้องรับโทษตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจาคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจให้
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แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๙. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน จากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือจากการใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจาก
การปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจาคุกตั้งแต่ห้า ปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
๑๐. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ การ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
๑. ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส
๑) แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง
๒) ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 053 489406 หรือโทรศัพท์สายตรงนายกเทศมนตรี
ต าบลแม่ ว าง หมายเลขโทรศั พ ท์ 053 489406 ต่ อ 12 หรื อ งานนิ ติ ก าร หมายเลขโทรศั พ ท์ 093
1394078
๓) การร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจา โดยตรงที่นายกเทศมนตรี
ตาบลแม่วาง, ปลัดเทศบาลตาบลแม่วาง, หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลแม่วาง หรือ งานนิติการ
๔) การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึง นายกเทศมนตรีตาบลแม่วาง ที่อยู่
เทศบาลตาบลแม่วาง เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านกาด อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
๕) การร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมเทศบาลตาบลแม่วาง อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ชั้น 1 อาคารสานักงานเทศบาลตาบลแม่วาง
๖) การร้ อ งเรี ย นผ่ า นเว็ บ ไซต์ เ ทศบาลต าบลแม่ ว าง www.maewang.go.th หั ว ข้ อ
“ร้องเรียน”
7) ร้องเรียนผ่านโซเชียลมีเดีย FACEBOOK บัญชีผู้ใช้ เทศบาลตาบลแม่ วาง เชียงใหม่,
twitter ชื่อบัญชี เทศบาลตาบลแม่วาง (@MaewangSm)
8) ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ maewang_sm@hotmail.com
หมายเหตุ : ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จ
กระบวนการ หากไม่มีการดาเนินการใด ๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก
๑) สานักงาน ก.พ.
๒) คณะกรรมการการจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจ ากระทรวง ตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
๓) ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา ๒๓, ๒๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
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๕) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
7) ศูนย์ดารงธรรมอาเภอแม่วาง
๒. กระบวนการแก้ไขปัญหา
เทศบาลต าบลแม่ ว าง อ าเภอแม่ ว าง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จะตรวจสอบข้ อ เท็ จจริง อย่าง
ละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน กรณีมีมูล ว่า
กระทาผิดวินัยจะดาเนินการทางวินัย ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558
กรณี เ ป็ น การกระท าความผิ ด ที่ อ ยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานอื่ น ให้ ส่ ง เรื่ อ งให้
หน่วยงาน ที่มีอานาจดาเนินการต่อไป
๓. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน
๑) การพิจารณาข้อร้องเรียน ให้กาหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูล
และผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่า เป็นความลับ
ทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจน
ชีพ้ ยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิด ชื่อที่อยู่ของผู้ร้อง
จะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้อง ดังนี้ “ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่ง
การตามสมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือ
ความไม่เป็นธรรม ที่อาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูก
กล่าวหา จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้ และกรณีผู้ร้องเรียนระบุในคาร้อง
ขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงานผู้ถูกร้องทราบ
เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้น ๆ
๒) เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกดาเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อหน้าที่การงาน
หรือการดารงชีวิต หากจาเป็นต้องมีการดาเนินการใด ๆ เช่น การแยกสถานที่ทางานเพื่อป้ องกันมิให้ผู้ร้อง
พยาน และผู้ถูกกล่าวหา พบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและพยาน
๓) ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ทางาน หรือวิธีการ
ในการป้ อ งกัน หรื อ แก้ไ ขปั ญ หา ควรได้ รั บ การพิ จารณาจากบุค คลหรือ หน่ ว ยงานที่รับ ผิด ชอบ ตามความ
เหมาะสม
๔) ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง
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๑) ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ต้องให้ความ
เป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น
๒) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิ ในการแสดง
เอกสาร/พยานหลักฐาน
การติดตามประเมินผล
ให้ งานนิติการ สานักปลัดเทศบาลฯ จัดทาข้อมูลสถิติการการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขแล้วรายงานให้นายกเทศมนตรีตาบลแม่วางทราบทุกไตรมาส
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลแม่ ว าง อาเภอแม่ ว าง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มอบหมายให้ งานนิ ติ ก าร
สานั ก ปลั ด เทศบาลฯ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการรั บ แบบรายงานฯ ท้ า ยมาตรการป้ อ งกั น การรั บ สิ น บนนี้
การด าเนิ น การรั บ เรื ่ อ งร้ อ งเรี ย น ตามมาตรการป้ อ งกั น การรั บ สิ น บน และรายงานข้ อ มู ล ให้
นายกเทศมนตรี ตาบลแม่ ว างทราบ
นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร
นายกเทศมนตรีตาบลแม่วาง
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ภาคผนวก

-10แบบฟอร์มรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
อันควรได้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา
(เขียนที)่ .............................................
วันที่...........เดือน.............พ.ศ.............
ข้าพเจ้า.........................................................................ตาแหน่ง.......................................................................
สังกัด ศูนย์/สานัก/กลุ่ม.............................................................................โทร.................................................................
ขอรายงานการรับของขวัญ ดังนี้
๑. ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ มีลักษณะดังนี้
 ได้ รั บ ของขวัญ หรือ ประโยชน์ อื่น ใดจากบุคคลอื่ นซึ่ งมิ ใช่ญ าติ โดยมี ลัก ษณะเป็ นการให้แก่
ข้าพเจ้าโดยเฉพาะเจาะจง และมีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท
 ได้ รั บ ของขวั ญ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากญาติ ซึ่ ง ให้ โ ดยเสน่ ห า แต่ มี จ านวนเกิ น กว่ า
ความเหมาะสมตามฐานานุรูป
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
๒. ผู้ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
 หน่วยงานภาครัฐ
 หน่วยงานภาคเอกชน
 ประชาชน
 ญาติ
 อื่น ๆ .......................................................
๓. เหตุผลในการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
 เทศกาลต่าง ๆ
 วันขึ้นปีใหม่
 สงกรานต์
 ตรุษจีน
 อื่น ๆ ..........................................................

-11 โอกาสสาคัญ
 เกษียณอายุราชการ
 การขอบคุณ
 การแสดงความยินดี
 การแสดงความเสียใจ
 การต้อนรับ
 การให้ความช่วยเหลือ
 อื่น ๆ ........................................................
 กรณีอื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………
๔. การดาเนินการเกี่ยวกับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ
 ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล
 ส่งคืนแก่ผู้ใช้
 ส่งมอบให้แก่สานักงบประมาณ
 อื่น ๆ ................................................................................
๕. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะประเด็นอื่น ๆ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

-12แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ......
ข้าพเจ้า......................................................นามสกุล..................................................................
ตาแหน่ง.................................................................................สานัก/กอง..............................................................
ขอรายงานการรั บ ของขวั ญ ตามแนวปฏิ บั ติ ในการรับ ทรั พ ย์สิ นหรือ ประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยา ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท
วันที่ได้รับ

รายละเอียด

ได้รับจาก

มูลค่า
โดยประมาณ

โอกาส
ในการรับ

รับในนาม
หน่วยงาน
บุคคล

ลงชื่อ....................................................ผู้รายงาน
ตาแหน่ง...............................................................
วันที่................../......................./...............
..............................................................................................................................................................................
(สาหรับผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการ)
ตามที่ได้รับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามรายละเอีย ดข้างต้นนั้น ขอให้
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
 อนุญาตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล
 เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้
 ส่งมอบให้แก่ เทศบาลตาบลแม่วาง เพื่อเป็นสมบัติต่อไป
 อื่น ๆ .....................................................
ลงชื่อ..................................................ผู้บังคับบัญชา

หมายเหตุ : ให้ส่งแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ งานนิติการ สานักปลัดเทศบาลฯ ทุกครั้ง
ที่มีการรายงาน

