
 

 

                                                                 

 

ประกาศเทศบาลต าบลพระแท่น 

เรื่อง  มาตรการการป้องกันการรับสินบน 

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

 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔)  และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( ITA)  ได้

ก าหนดให้หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ดังนั้น  เทศบาลต าบลพระแท่น  

จึงได้จัดท ามาตรการการป้องกันการรับสินบน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ

ป้องกันการรับสินบน  การใช้อ านาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น  การแสวงหาผลประโยชน์

ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการ

ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งเป็นมาตรการส าคัญเร่งด่วน  เชิงรุกในการ

ป้องกันการทุจริต  การบริหารงานที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของ

เจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติ  ระยะที่ ๓  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

 มาตรการป้องกันการรับสินบน 

  ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับหรือถามถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก

ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย  กฎ  หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย

ให้รับได้  การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่  การรับเงินเดือน  การรับเงินตามเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ

ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ  การรับสวัสดิการต่าง  ๆ  ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็น

สวัสดิการปกติ  และการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ  รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  

หรือค่าอาหารในระหว่างอบรม  ประชุมหรือสัมมนา  เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดย

ธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ

รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ดังตอ่ไปนี ้

๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาต ิ ได้แก่  การรับทรัพย์สินฯ  จากปู่  ย่า   

ตา  ยาย  ลูก  หลาน  เหลน  พี่  ลุง  ป้า  น้า  อา  หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของช้ันต่าง ๆ  ใน

ความเป็นญาติเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น  ความเป็นญาติจึงมิได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น  

การรับทรัพย์สินฯ  ในกรณีนี้  จึงไม่สามารถน าไปใช้การอ้างการรับทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดจากนิติ

บุคคลได้  ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติ  เจา้หนา้ที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการ

รับ  ทั้งนีจ้ะรับได้ในจ านวนเท่าไร  จึงขึน้อยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 

           /๒.  การรับ... 
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๒.  การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมใิช่ญาติเนื่องในโอกาสต่าง  ๆ   

โดยปกติตามขนบธรรมเนยีมประเพณี  วัฒนธรรม  หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม  เท่านั้น  และ

ต้องมีมูลค่าในการรับจากแตล่ะบุคคล  แต่ละโอกาสไม่เกิน  ๓,๐๐๐  บาท 

๓.  การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมใิช่ญาติ  อาทิ  พาไปรับประทาน 

อาหารมอบบัตรก านัลของห้างสรรพสินค้า  ต้องรับเนื่องในโอกาสต่าง  ๆ  โดยปกติตามขนบธรรมเนียม

ประเพณี  หรอืวัฒนธรรม  หรือให้กันตามมารยาทสังคม  เท่านั้น  และมูลค่าของการรับรองและของขวัญ

นั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน  ๓,๐๐๐  บาท 

๔. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้บุคคลทั่วไป 

๕. หา้มเจ้าหนา้ที่ของรัฐใหข้องขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ 

ผูบ้ังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติ

ประเพณีนิยมนั้น  เจา้หนา้ที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรอืประโยชน์อื่นใดที่มมีูลค่าเกิน  ๓,๐๐๐  บาท  มิได้ 

๖. หา้มเจ้าหนา้ที่ของรัฐยินยอมหรอืรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับ 

ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เว้นแต่เป็นการรับ

ของขวัญหรอืประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน  ๓,๐๐๐  

บาท 

๗. ควรใช้บัตรอวยพร  การลงนามในสมุดอวยพร  หรอืใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการ 

ให้ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืน  กฎระเบียบ  อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติใน

การประหยัดใหแ้ก่เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 

๘. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มมีูลค่าเกิน  ๓,๐๐๐  บาท  ซึ่งเจ้าหนา้ที่ของรัฐมี 

ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี  มิตรภาพ  หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  ซึ่งใน

การรับนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับฯ  จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือผู้บริหาร

สูงสุดของหน่วยงานสถาบัน  หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระท าได้  เพื่อให้

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด  วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น  ความเหมาะสม  และสมควรที่จะให้

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้  ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที  

หากเป็นกรณี  ที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ  ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผูน้ั้นสังกัดโดยเร็ว 

๙. หา้มการเรี่ยไรในหมู่ขา้ราชการหรือการใชส้วัสดิการตา่ง  ๆ  ของส่วนรวมเพื่อการจัด 

หาของขวัญให้แก่ราชการช้ันผู้ใหญ่  ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการช้ันผู้ใหญ่

เด็ดขาด 

 
 

 

                  /กลไก... 
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กลไกการส่งเสรมิการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 

๑. เสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรอืการขัดกันระหว่าง 

ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นโดยธรรมจรรยาของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถ

แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม  หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้รวมถึง

การแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตามกฎ  

ระเบียบ  อาทิ  ช่วงเทศกาลปีใหม่  การด าเนินการรับนักเรียน  เป็นต้น 

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ขา้ราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจติส านึก 

ในการต่อต้านการทุจริต  คอร์รัปช่ัน  รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

คอร์รัปชั่น  การให้หรอืรับสินบนในทุกรูปแบบ 

๓. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหนว่ยงานในสังกัด  เป็นไปตาม 

กฎหมาย  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  โดยเคร่งครัด 

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ  ครอบคลุม 

การปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ  ทุกกระบวนการอาทิ  การสรรหาหรือการคัดเลือก

บุคลากร  การเลื่อนต าแหน่ง  การฝึกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การจัดซื้อจัดจ้าง  การ

พิจารณาอนมุัตอินุญาต 

  โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติใน

โครงการกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ  และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี ้

๕. ให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองเจา้หนา้ที่หรอืบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรอืหลักฐาน   

เรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ัน  การรับ  หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ  รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการ

กระท าโดยใช้มาตรการคุม้ครองผู้รอ้งเรียน  หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้อง  ตามที่ก าหนดไว้ในกระบวนการจัดการขอ้ร้องเรียน 

๖. การฝ่าฝนืไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  เป็นผู้กระท าผิดทางวินัย  ผู้บังคับบัญชา

จะต้องด าเนินการทางวนิัยเจา้หนา้ที่ของรัฐผู้นั้น 

๗. เจ้าหนา้ที่ของรัฐที่ได้มกีารรับทรัพย์สินอื่นใดที่เป็นการฝ่าฝนืการรับทรัพย์สินฯ  ตาม 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรา  ๑๐๓  จะต้อง

รับโทษตามมาตรา  ๑๒๒  มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับผู้ใดให ้ 

ขอให้  หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ  เพื่อจูงใจให้กระท าการ  ไม่

กระท าการ 
                    /ประวิง...                                                                                                                                    
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ประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่  มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้ง

ปรับ  ตามที่ก าหนดไว้ในมาตร  ๑๒๓/๕  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ 

๘. เจ้าหนา้ที่ของรัฐรับทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหนา้ที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ หรอืจากการ 

ใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหนา้ที่ของรัฐในการปฏิบัติหนา้ที่และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ  

การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา ๑๔๙  มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี  หรือจ าคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่สอง

พันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

๙. สอบทางแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอเพื่อใหส้อดคล้องกับการ 

เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย  และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
   

  กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

  ช่องทางการร้องเรียน/การรับเบาะแส 

๑)  แจ้งหนว่ยงานตน้สังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรอืผูถู้กร้องเรียนโดยตรง 

๒) ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐๓๔-601988 ต่อ 118 

๓) ร้องเรียนทางไปรษณีย์ 

๔) การรอ้งเรียนผ่านตู้รับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 

๕) การรอ้งเรียนผ่านเว็บไซต์ 
 

            ประกาศ   ณ  วันที่  1๖  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  256๓ 

 

 

 

 

 

                                (นายทรงศักดิ์  โชตนิิตวิัฒน) 

                                                                        นายกเทศมนตรีต าบลพระแท่น 

 

 

 

 

 

 

 


