ประกาศสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดมาตรการป้องกันการรั บสินบน เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการของเจ้ าหน้ าที่ ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ให้ เป็ น ไปตาม
ข้ อ ก าหนดทางจริ ย ธรรมข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ และลู ก จ้ า งของส านั ก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงกาหนด
มาตรการป้ อ งกั น การรั บ สิ น บนส าหรั บ ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ และลู ก จ้ า งของส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ขอบเขตการใช้บังคับ
๑.๑ มาตรการฉบับนี้ใช้กับเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อันได้แก่
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑.๒ มาตรการฉบับนี้ใช้กับคู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระทาการในนามสานักงาน
คณะกรรมการสิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ โดยจะน าไปปฏิ บั ติ กับ บุ ค คลดั งกล่ าวตามมาตรการนี้ เท่ าที่
จะสามารถดาเนินการได้ตามความเหมาะสม
๒. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง
๒.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่ควบคุม สนับสนุน และขับเคลื่อนการปฏิบัติต าม
มาตรการนี้ อย่างจริงจังและต่อเนื่ อง เพื่ อป้องกันไม่ให้เกิด การรับสินบนที่อาจเกิด จากกระบวนการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน รวมถึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดาเนินการต่อต้านการรับสินบน
ไปยังคู่สัญญาที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระทาการในนามของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
๒.๒ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ชั้ น มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจแก่
ผู้ใต้บังคับบั ญ ชาเกี่ยวกับสาระสาคัญ ของมาตรการป้องกัน การรับสิน บนเพื่อ ป้ องกันการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ และจะต้องเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการต่อต้านการรับสินบน
๒.๓ เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องศึกษาและปฏิบัติหน้าที่
ให้ สอดคล้ องมาตรการฉบั บนี้ กรณี มี ข้ อสงสั ยหรือพบเห็ นการฝ่ าฝื นมาตรการฉบั บนี้ จะต้ องรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา
๒.๔ การด าเนิ น การกั บ คู่ สั ญ ญา ที่ ป รึก ษา หรื อบุ ค คลใดที่ ก ระท าการในนามส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะต้องสอดคล้องกับมาตรการฉบับนี้ตั้งแต่เริ่มต้นและในภายหลัง
ความสัมพันธ์ตามความเหมาะสม รวมทั้งจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือให้คามั่นในการ
ต่อต้านการรับสินบน
๓. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน
๓.๑ ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบน ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม
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๓.๒ ต้อ งไม่ เรียกร้อง จัด หา หรือรับ สิ น บนเพื่ อประโยชน์ ส่วนตน หรือ ประโยชน์ของผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่า
จะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด
๓.๓ ต้ อ งไม่ เสนอว่ า จะท าให้ สั ญ ญาว่ า จะท าให้ ห รื อ รั บ สิ น บนจากบุ ค คลอื่ น ใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจู งใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทา อันมิชอบด้วยหน้าที่และ
กฎหมาย
๓.๔ ต้องไม่รับหรือให้สินบนในการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างทุกชนิด การดาเนินการต้องเป็นไป
อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓.๕ ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน และ
ให้ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
๓.๖ ต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการให้หรือ
รับสินบน
๔. การกระทาที่ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการให้หรือรับสินบน
การกระทาที่มีความเสี่ยงสูงในการให้หรือรับสินบน ซึ่งจะต้องระมัดระวังและปฏิบัติต าม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบอย่างเคร่งครัด ได้แก่
๔.๑ ค่าอานวยความสะดวก
ค่าอานวยความสะดวก หมายถึง ค่ าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐอย่างไม่เป็ น
ทางการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดาเนินการตามกระบวนการ หรือเป็น การกระตุ้นให้
การดาเนินการตามกระบวนการอันชอบด้วยหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติห้ามเจ้าหน้าที่รับค่าอานวยความสะดวก
ไม่ว่ากรณีใดๆ
๔.๒ ค่ารับรองและของขวัญ
ค่ารับรองและของขวัญ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดี หรือเป็นการแสดงออกทางมารยาททางสังคม ซึ่งของขวัญอาจอยู่ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น
เงิน สินค้า บริการ บัตรกานัล ค่ารับรอง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการหรือ
การศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติห้ามเจ้าหน้าที่รับค่ารับรองและของขวัญ
อัน เนื่ องมาจากการปฏิบัติงานในหน้ าที่ เว้นแต่เป็นการรั บค่ารับรองและของขวัญ ในนามสานั กงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๔.๓ การรับบริจาค
การบริจาคถื อเป็ น ส่ว นหนึ่ งของวัฒ นธรรมในการช่ วยเหลือ สังคมหรือ ผู้ด้ อยโอกาส
โดยการรับบริจาคจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจและกระทาอย่างโปร่ งใส พร้อมกับมีวัตถุประสงค์
ในการบริจาคที่ชัดเจน และต้องไม่เป็นการบริจาคที่ทาขึ้นเพื่อปกปิดการให้สินบน รวมทั้งต้องมีการ
บันทึกทางบัญชีที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
๕. การฝ่าฝืนมาตรการ
๕.๑ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะดาเนินการทางวินัยกับ เจ้าหน้ าที่
ที่มี พ ฤติก ารณ์ รับ หรือให้ สิน บน รวมถึง ผู้บั งคั บ บั ญ ชาที่ เพิ ก เฉยต่อ การกระท าผิด หรือ รับ ทราบว่ามี
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การกระทาผิด แต่ไม่ดาเนิ น การให้ ถูกต้อง และหากพฤติการณ์ ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการกระทาผิด
ตามกฎหมายอื่น ให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามลาดับชั้นจนถึงเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ เพื่อ ด าเนิ น การตามกฎหมายหรือ แจ้งให้ หน่ วยงานที่มี หน้ าที่ และอานาจตามกฎหมายนั้ น
พิจารณาดาเนินการต่อไป
๕.๒ ในกรณีที่คู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระทาการในนามสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามมาตรการฉบับนี้ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจะพิจารณาดาเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี และหากการกระทานั้น
ทาให้ สานั กงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติได้รับความเสียหาย สานั กงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะดาเนินการทางกฎหมายด้วย
๖. การกากับ ติดตาม และสอบทาน
๖.๑ สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติจะจัดให้มีการตรวจสอบและประเมิน
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการต่อต้านการรับหรือให้สินบน
๖.๒ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะจัด ให้มีการทบทวนและปรับปรุง
มาตรการฉบับนี้ ตามความเหมาะสม ตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่มีนัยสาคัญ เช่ น มีการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อสั่งการ เป็นต้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๒
โสพล จริงจิตร
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

