
 

ประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ 
เรื่อง  นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพ่ือป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

........................................................... 

ด้วยรัฐบาลก าหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญ 
ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องก าหนดมาตรการ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม  

ส านักงานสถิติแห่งชาติในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยก ากับติดตามให้การปฏิบัติราชการด าเนินไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม
และตรวจสอบได้ ดังนั้น เพ่ือแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด รวมทั้งเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในสังกัดส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นนโยบายส าคัญ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การรบัสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 

2. บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติพึงยึดมั่นในคุณธรรมและมีจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงาน ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยค านึงถึงการก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนราชการ  
มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและตรวจสอบได้ 

3. บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติจะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา รับสินบนหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของส านักงานสถิติแห่งชาติ หรือประโยชน์ของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับส านักงานสถิติแห่งชาติ หรือประโยชน์ของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว 
เพ่ือน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 

4. บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติจะต้องไม่เสนอว่าจะให้ ยอมให้ หรือรับว่าจะให้ 
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด แก่บุคคลใดๆ และจะต้องไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคลใดๆ เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท า ไม่ว่าการนั้น
จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่  

5. บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉยต่อการกระท าที่เข้าข่ายเป็น
การรับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนใด เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นความผิดดังกล่าวจะต้องรายงาน
ผู้บังคับบัญชาหรือแจ้งตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 
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6. ส านักงานสถิติแห่งชาติ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากรหรือบุคคลอ่ืนใดที่
แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยใช้มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน  

7. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทห้างร้านหรือเอกชน รวมถึงการติดต่องานกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือบริษัทเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ห้ามรับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การด าเนินการต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ โดยอยู่
ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

8. กรณีเกิดการกระท าผิดที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนใด จะต้องถูก
ด าเนินการลงโทษตามระเบียบของทางราชการ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่         มกราคม  พ.ศ.  2562 
 
 
 

(นายภุชพงค ์ โนดไธสง) 
ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 



แนวทางการปฏิบัติตาม 
นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนใด 

เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

.................................................................. 
 

1. หลักการ 

 การรับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนใด 

การรับสินบน เป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก และกลายเป็นปัญหาส าคัญ ซึ่ง
น าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ สะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจน
สร้างความเสื่อมถอยทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จนอาจกลายเป็นค่านิยมในบริบท
ของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การอนุมัติ การอนุญาตต่างๆ ที่มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการ
ละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนต้องละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็น
อิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้  
ผลประโยชน์หลักของส่วนราชการต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์
ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ดังนั้น รัฐบาลจึงก าหนดให้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการ
จะต้องก าหนดมาตรการ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผล
เป็นรูปธรรม เพ่ือให้ส่วนราชการมีคุณธรรม ธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐได้น าแนวนโยบายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยการปฏิบัติราชการได้
ด าเนินไปด้วยการยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักธรรมาภิบาล
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แต่มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมา ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ 
โดยเฉพาะเรื่องการรับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่
บุคลากรในสังกัดส านักงานสถิติแห่งชาติ และวางมาตรการ กลไก ในการป้องกันเกี่ยวกับการรับสินบนหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดอย่างจริงจัง ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวจ าต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย คือ การที่ประชาชนผู้รับริการและสังคมให้การยอมรับว่า เป็นหน่วยงานราชการที่มีการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นรูปธรรมและปลอดจากการทุจริตทุกประเภท 

 แนวทางการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

รัฐบาลก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาลที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติและเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือให้มีการแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาการทุจริตให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยมีกรอบส าคัญในการด าเนินงาน คือ 
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1. นโยบาย คสช. เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดย 

1.1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.2 การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง และมาตรการทาง
กฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็วกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน 

1.3 การควบคุม ก ากับ ดูแล การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างเคร่งครัด 

2. นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง 
เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบภาครัฐ โดย 

2.1 การให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ท าขั้นตอนที่
แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว 

2.2 การให้ประชาชนผู้รับบริการประเมินระดับความเชื่อถือ ความพึงพอใจ 
2.3 การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
2.4 การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือร่วมสอดส่อง เฝ้าระวัง 

ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ในสังกัดเพ่ือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ได้แก่ 

3.1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประชาชนไม่กระท าการทุจริตและไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริต 

3.2 บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย 
3.3 การพัฒนาระบบบริหารเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต / การ

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
 

2. ค านิยาม 

1. สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ 
มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจูงใจ 
ให้กระท าการหรือไม่กระท าการ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือหน้าที่รับผิดชอบ 

2. คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยต าแหน่งอ านาจหน้าที่และ
อิทธิพลที่ตนมีอยู่เพ่ือประโยชน์แก่ตน และ/หรือผู้อื่น รวมถึงการเลือกที่รักมักที่ชัง การเห็นแก่ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง 
กินสินบน ฉ้อราษฎร์บังหลวง และความไม่เป็นธรรมอ่ืนๆ ที่บุคคลใดใช้เป็นเครื่องมือในการลิดรอนความเป็นธรรม 
และความถูกต้องตามกฎหมายของสังคม 
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3. ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาหรืออาจถือเอาได้ เช่น เงิน 
บ้าน รถยนต์ หุ้น เป็นต้น 

4. ประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

5. บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมา
บริการ ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
3. ขอบเขตการใช้บังคับ 

3.1 นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับบุคลากรในสังกัดส านักงานสถิติแห่งชาติ 
3.2 นโยบายฉบับนี้ใช้กับคู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระท าการในนามส านักงานสถิติแห่งชาติ 

โดยจะน าไปปฏิบัติกับบุคคลดังกล่าวตามนโยบายนี้เท่าที่จะสามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 
 
4. บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง 

4.1 ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการขึ้นไป มีหน้าที่ควบคุม ก ากับติดตาม สนับสนุน และ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ทุกรูปแบบที่อาจเกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
การด าเนินการต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ไปยังคู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระท าการ
ในนามของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

4.2 ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการขึ้นไป มีหน้าที่รับผิดชอบท าให้มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
ของตนได้ตระหนักถึงและมีความเข้าใจในนโยบายฉบับนี้ โดยจะต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ในการต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด 

4.3 บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติจะต้องศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ราชการให้สอดคล้อง
กับนโยบายฉบับนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือ
รายงานผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบ ของส านักงานสถิติแห่งชาติ  

4.4 คู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระท าการในนามของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติจะปฏิบัติกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นและใน
ภายหลังความสัมพันธ์ตามความเหมาะสม รวมทั้งจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ หรือให้ค ามั่นในการ
ต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนใด 
 
5. แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

5.1 บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 

5.2 บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติพึงยึดมั่นในคุณธรรมและมีจิตส านึกในการปฏิบัติงาน 
ไม่เ อ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยค านึงถึงการก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนราชการ  
มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและตรวจสอบได้ 
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5.3 บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติจะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา รับสินบนหรือผลประโยชน์
อ่ืนใด เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของส านักงานสถิติแห่งชาติ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว เพ่ือน หรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 

5.4 บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติจะต้องไม่เสนอว่าจะให้ ยอมให้ หรือรับว่าจะให้ 
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด แก่บุคคลใดๆ และจะต้องไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคลใดๆ เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท า ไม่ว่าการนั้น
จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่  

5.5 บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉยต่อการกระท าที่เข้าข่ายเป็น
การรับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนใด เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นความผิดดังกล่าวจะต้องรายงาน
ผู้บังคับบัญชาหรือแจ้งตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

5.6 ส านักงานสถิติแห่งชาติ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากรหรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้ง
เบาะแสหรือให้ข้อมูลในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยใช้มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน 

5.7 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทห้างร้านหรือเอกชน รวมถึงการติดต่องานกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือบริษัทเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ห้ามรับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การด าเนินการต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ โดยอยู่
ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

5.8 กรณีเกิดการกระท าผิดที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนใด จะต้องถูก
ด าเนินการลงโทษตามระเบียบของทางราชการ 
 
6. การกระท าที่ต้องใช้ความระมัดระวังกรณีที่มีความเสี่ยงสูงในการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด 

การกระท าดังต่อไปนี้เป็นการกระท าที่มีความเสี่ยงสูงต่อการให้หรือการรับสินบนหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งจะต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

6.1 ค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) 
ค่าอ านวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่าง

ไม่เป็นทางการ ซึ่งผู้ให้ไม่มีเจตนาเพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่รัฐกระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงเวลากระท าอัน
มิชอบด้วยหน้าที่ แต่เป็นเพียงเพ่ือให้ความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะด าเนินตามกระบวนการ หรือเป็นตัวกระตุ้น
ให้การด าเนินรวดเร็ว โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐและเป็นการกระท าอันชอบด้วย
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่พึงได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือ
รับรองและการบริการสาธารณะ เป็นต้น 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ มีนโยบายไม่สนับสนุนให้รับค่าอ านวยความสะดวก เว้นแต่
กระบวนการเร่งด่วนพิเศษที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ตราบเท่าที่กระบวนการดังกล่าวเปิด
ให้บริการกับทุกคน หรือท าได้ตามขอบเขตของกฎหมาย เท่านั้น 
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6.2 ค่ารับรอง (Hospitality Expenditures) และของขวัญ (Gifts) 
ค่ารับรองและของขวัญ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของนิติบุคคลหรือเอกชนเพ่ือ

สร้างความสัมพันธ์อันดี หรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกทางมารยาททางสังคม ซ่ึงของขวัญอาจอยู่ใน
หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเงิน สินค้า บริการ บัตรก านัล ค่ารับรอง อาจจะรวมถึงค่าที่พัก ค่าโดยสาร  
ค่าเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการ หรือการศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ มีนโยบายไม่สนับสนุนให้รับค่ารับรอง เพ่ือจูงใจให้บุคลากรของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติกระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่  ซึ่งมูลค่าหรือราคาของขวัญจะต้องสะท้อนความ
สมเหตุสมผลและค่าใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาททางสังคม ทั้งนี้ 
การรับค่ารับรองหรือของขวัญจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือ
การรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

6.3 การรับบริจาค 
การบริจาคถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของประเทศ เพ่ือช่วยเหลือสังคมหรือ

ผู้ด้อยโอกาส แต่การบริจาคอาจเป็นช่องทางให้ เกิดการรับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดได้ ดังนั้น การรับ
บริจาคดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจและกระท าอย่างโปร่งใส พร้อมกับมีวัตถุประสงค์ในการบริจาค
ที่ชัดเจนและจะต้องไม่เป็นการบริจาคที่ท าขึ้นเพ่ือปกปิดการให้สินบนและมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง
ตามความจริง  
 
7. การฝ่าฝืนนโยบาย 

7.1 ส านักงานสถิติแห่งชาติจะด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระท าความผิด หรือรับทราบว่า
มีการกระท าความผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง และหากฝ่าฝืนนโยบายนี้จะถือว่าเป็นการกระท าทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดทางอาญาโดยเจตนา ซึ่งส านักงานสถิติแห่งชาติจะด าเนินการทางคดีอาญาด้วย 

7.2 ในกรณีคู่สัญญา ที่ปรึกษาหรือบุคคลใดที่กระท าการในนามส านักงานสถิติแห่งชาติ ฝ่าฝืน
การปฏิบัติตามนโยบายนี้ ส านักงานสถิติแห่งชาติจะพิจารณาด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับหรือสัญญาจ้าง
แล้วแต่กรณ ีและหากการกระท านั้นท าให้ส านักงานสถิติแห่งชาติเสียหาย จะต้องถูกด าเนินการทางกฎหมายด้วย 
 
8. การก ากับ ติดตามและสอบถาม 

8.1 ส านักงานสถิติแห่งชาติจะจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมในการต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

8.2 ส านักงานสถิติแห่งชาติจะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามความ
เหมาะสม หรือมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่มีนัยส าคัญ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับและข้อสั่งการ 


