ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
--------------------------ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็น
เรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสาคัญทาให้เกิดความ
เสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร
การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้
เมื่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นได้ มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้าใจ”
ดังนั้น การรับสินน้าใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้าใจ
หรือสินบนแล้ว จะทาให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สิน
นั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือจาแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้
แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่
ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ จึงตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้
โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทามาตรการป้องกันการรับ
สินบน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อานาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ต่อ
ตนเองหรื อ ผู้ อื่ น การแสวงหาผลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ องค์ ก รธุ ร กิ จ เอกชน การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรือ
ประโยชน์ อื่ น ใดจากผู้ อื่ น ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งเชื่ อ มโยงกั บ การขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลและ
ประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้อง ตามที่กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกาหนด
โดยให้พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้

-2แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์ อื่ น ใดจากญาติ ห รื อ จากบุ ค คลที่ ใ ห้ กั น ในโอกาสต่ า ง ๆ โดยปกติ ต ามขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
เจ้าหน้าที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมีข้อบังคับ โดย
อาศัยอานาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากกฎหมาย กฎ
หรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน
๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้าใจและ
สินบนได้ รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ที่ไม่เป็นไป ตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ การสอบบรรจุพนักงานจ้าง การบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วนท้องถิ่น การรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
๒. สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสาคัญและมีจิตสานึก ในการต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปชัน่ รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือ
รับสินบนในทุกรูปแบบ
๓. กากับดูแลให้การดาเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุม การ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ราชการของเจ้ าหน้าที่ ทุก ระดับ ทุ ก กระบวนการอาทิ การสรรหาหรื อ การคั ด เลือก
บุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะทาความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ

-3นาไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบั ติให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
๕. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน เรื่อง
การทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทา
โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ตามที่กาหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
๖. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทาความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชา
จะต้องดาเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
๗. เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ ที่ ไ ด้ มี ก ารรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด ที่ เป็ น การฝ่ า ฝื น การรั บ
ทรัพย์สินฯ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจาคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจให้
กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจาคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ หรื อ จากการใช้ อ านาจหน้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และได้ เรี ย ก รับ
ทรั พ ย์ สิ น จาก การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ นั้ น ๆ การรั บ ทรั พ ย์ สิ น ในกรณีนี้ จึ ง เป็ น การเรี ย กรั บ สิ น บนของ
เจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษ
จาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
๙. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ การ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
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