
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน 
........................................................... 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560- 2564 ) และ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปี 2564 ได้ 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาพระ จึงได้ประกาศมาตรการปูองกันการรับสินบน ประจ าปี 2564 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฎิบัติการรับ
สินบน การ ใช้อ านาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจ
เอกชน การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและ ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการปูองกันการทุจริต การบริหารงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยตาม
ยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560-2564 ) 

 มาตรการป้องกันการรับสินบน  

ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับหรือถามถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายให้ได้รับทรัพย์สินในเรื่องนี้ 
ได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปรับราชการ ค่าท่ีพักในการเดินทางไปราชการ การรับ 
สวัสดิการต่างๆที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเดินทางปกติและการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึง
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนาเว้นแต่การรับของขวัญ หรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปราการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ดังต่อไปนี้  

1.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินจากปูุ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน 
เหลน พ่ี ลุง ปูา น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆในความเป็นญาติเช่นเดียวกันที่ได้ 
กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมิได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สินฯในกรณีนี้จึงไม่สามารถ 
น าไปใช้อ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ ทั้งนี้จะได้รับได้ในจ านวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถใน 
การให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สิน 
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 2.การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆโดยปกติตามขนบ 
ธรรมเรียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ได้ปฎิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมีมูลค่าในการรับ จาก
แต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกกิน 3,000 บาท  

3.การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช้ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร มอบบัตร ก านัล
ของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆโดนปกติตามธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กัน ตาม
มารยาทสังคมเท่านั้นและมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท  

4.การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ลักษณะให้บุคคลทั่วไป  

5.ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติ 
ประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้ 

 6.ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นในให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใดจากผู้เกี่ยวข้องในการปฎิบัติหน้าที่ของรัฐเว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประ 
เพณนีิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

 7.ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญเพื่อเป็น 
การปูองกันการฝุาฝืน กฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ  

8.ในกรณีท่ีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ 
ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลซึ่งในการรับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับฯ จะต้อง
แจ้งราบละเอียด ข้อมูลข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็น หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐนั้นสังกัด
ในทันทีท่ีสามารถกระท าได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด เพื่อวินิจฉัยว่ามีเหตุผล ความจ าเป็น 
ความหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ก็ให้คืน ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ทันที หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ ให้กับหน่วยงาน
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  

9.ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ราชการหรือการใช้สวัสดิการใดของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการ 
ชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด  

กลไกการส่งเสริมการปฎิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน  
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1.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 
และประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตาม 
กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ 
ส่วนรวมหรือความแตกต่างระหว่างสิน้ าใจและสินบนได้รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการ รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ การด าเนินการรับนักเรียน เป็น
ต้น  

 2.การสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการ
ต่อต้าน การทุจริต คอร์รับชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรฐานควบคุมภายในเพ่ือปูองกันการทุจริต คอร์รับชั่น การให้หรือ
รับ สินบนในทุกรูปแบบ  

3.ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปตามก าหมาย กฎระเบียบที่ 
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  

4.แนวปฎิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐครอบคลุมการปฎิบัติหน้าที่ 
ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การ
ฝึกอบรม การประเมินผลการปฎิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุก 
ระดับท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อน าไปปฎิบัติในโครงการกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุม 
การดูแลการปฎิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฎิบัตินี้ 

 5.ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต 
คอรัปชั่น การรับหรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฎิเสธต่อการกระท าโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ 
ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามก าหนดไว้ในกระบวนการ 
จัดการข้อร้องเรียน  

6.การฝุาฝืนไม่ปฎิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. 2544 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระท าผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐผู้นั้น 

 7.เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการรับทรัพย์สินอื่นใดที่เป็นการฝุาฝืนการรับทรัพย์สินฯตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราการทุจริต มาตรา 103 จะต้องรับโทษตามมาตรา 32 มี 
โทษจ าคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใดแก่เจาหน้าที่ของรัฐเพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ ประวิงการกระท าการอันมิชอบด้วย 
หน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกิน ห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา123/5แห่ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
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8.เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจากการใช้อ านาจ 
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฎิบัติหน้าที่และได้เรียกรับ ทรัพย์สินจากการปฎิบัติหน้าที่นั้นๆการรับทรัพย์สิน 
ในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 
มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท  

9.สอบทานแนวปฎิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง 
กฎหมายและสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  

 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  

ช่องทางการร้องเรียน/การรับเบาะแส  

1.แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเยนโดยตรง  

2.ทางโรศัพท์หมายเลข 053-783328 

3.ร้องเรียนผ่านผู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

4.ร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

                                         

                                                             (นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 

 

 

 

 


