
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก 
เร่ือง มาตรการการฟ้องกันการรับสินบน

ตามยุทธศาสตร์ชาติวาด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) และ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ?ใบการตำเนิบงาบของหน่วยงานภาครัฐ(fTA) ประจำปี ๒๕๖๒ ได้ กำหนดให้ 

หน่วยงานชองรัฐมิมาตรการให้ผู้มิ?วนได้?วน๖%มิส่วบร่วมในการดำเนินงาน ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก จึง 

ได้ประกาศมาตรการป้องกันการรับ?นบบประจำปี๒ ๕ ๖ ๒ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการรับสินบนการใช้อำนาจ 

หน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกซน การรับ ทรัพย์สิบหรือ 

ประโยชน์อื่นใดจ'',กผู้'!น v .r'L  ว.มินิง.รินินโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็น 

มาตรการสำคัญเร่งตวน เขงรกุ'ในการบองกันการ'ทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการ 

กระทำผิดวิน;ข นิง.จ้หน้"ทีรัฐ.บนมิญห •สำคัญและพบบ่อยตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะท่ี รก ( พ.ศ. ๒๕ะ>๐-๒๕๖๔ )

มาตรการฟ้องกับการรับสินบน
ห้ามเจ้าหน้าที่ชองรัฐรับหรือถามถึงการรับชองขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ 

อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้ได้รับทรัพย์สิบใบเรื่องนี้ได้แก่ การรับ 

เงินเตือน การรับเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปรับราชการ ค่าท่ีพักในการเดินทางไปราชการ การรับ 

สวัสดิการต่างๆที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเดินทางปกติและการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่า 

สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารหรือค่าอาหารใบระหว่างอบรม ประขุมหรือสัมมนาเว้นแต่การรับของขวัญ หรือประโยชน์อ่ืนใด 

โดยธรรมจรรยา ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ 

ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาชองเจ้าหน้าท่ีชองรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปบี้

•.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินจากใ,! ย่า ตา ยาย ลูก หลาน เหลน พ่ี ลุง 

ป้า น้า อ'' หริน ิจ'r ญ"?บนิงคุ?มรสในลักษณะของช้ันต่างๆในความเป็นญาติเข่นเดียวกันที่ได้ กล่าวถึงช้างต้น ความเป็น 

ญาติจึงมิโด้เฉพ"ะบุคฺคลธรรมดาเทานั้น การรับทรัพย์สินๆใบกรณีนี้จึงไม่สามารถ น่าไปใช้อ้างการรับทรัพย์สินหรือ 

ประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลใดประกอบกับการรับทรัพย์สิบจากญาติเจ้าหน้าที่ ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จำกัดจำนวนใบ 

การรับ ท้ังบ้ีจะได้รับได้ในจำนวนเทาโหร จึงข้ึนอยู่กับความสามารถใน การให้ของญาติท่ีเป็นผู้ให้ทรัพย์สิน

๒.การรับชองขวัญหรือบระโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอื่นซ่ึงมีไข่ญาติเน่ึองในโอกาสต่างๆโดยปกติตามขบบ ธรรมเรียม 

ประเพณี วัฒนธรรม หรอให้กันตามมารยาทท่ีได้ปฏิบัติในสังคม เท่าน้ัน และต้องมิมูลค่าในการรับ จากแต่ละบุคคลแต่ละ 

โอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท



๓.การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซ่ึงมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร มอบบัตร กำนัลของ 

ห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆโดนปกติตามธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กัน ตามมารยาทสังคม 

เท่านั้นและมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมิมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

๔.การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีเป็นการให้ลักษณะให้บุคคลท่ัวไป

๔.ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติ ประเพณีนียมที่ 

มิการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้ของขวัญ หรือประโยชน์อ่ืนใดมิ 

มูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิไต้

๖.ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นในให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด 

จากผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐเว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประ เพณีนิยมและ 

ของขวัญนั้นมิราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

ฅเ.ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญเพื่อเป็น การ 

ป๋องกันการฝ่า■ฝืน กฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าท่ี ของรัฐ

๘.ในกรณีที่ที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มิมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมิความจำเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องรับ 

ไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลซึ่งในการรับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับๆ จะต้องแจ้ง 

รายละเอียด ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็น หัวหน้าส่วนราชการ 

ผู้บรืหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐน้ันสังกัดในทันทีท่ี 

สามารถกระทำใต้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด เพื่อวินิจฉัยว่ามิเหตุผล ความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควร 

ที่จะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์น้ันไว้ก็ให้คืน ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ทันที หากเป็นกรณีที่ 

ไม่สามารถคืนเงินไค้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว

๙.ห้ามการเร่ียไรในหมู่ราชการหรือการใช้สวัสดีการใดของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการ ข้ัน 

ผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาซิกในครอบครัวของข้าราชการข้ันผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด

กลไกการส่งเสริมการปฏิบ ัต ิเพ ื่อป้องกันการรับสินบน

๑.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และ 

ประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีถูกต้องตาม กฎหมาย 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ ส่วนรวมหรือความ 

แตกต่างระหว่างสินน้ัาใจและสินบนไค้รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีท่ีอาจเกิดความเสี่ยงต่อการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 

อื่นใดท่ัโม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ การดำเนินการรับนักเรียน เป็นต้น

๒.การสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความสำคัญและมิจิตสำนึกในการต่อต้าน การ 

ทุจริต คอร์รับ1ข้ัน รวมทั้งจัดให้มิมาตรฐานควบคุมภายในเพ่ือปึองกันการทุจริต คอร้รับซ่ัน การให้หรือรับ สินบนในทุก 

รูปแบบ

๓.กำกับดูแลให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปตามกำหมาย กฎระเบียบที่ 

เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด

-๒-



๔.แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ 

ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหาหรือการดัดเลือกบุคลากร การเล่ือนตำแหน่ง การ‘ผืกอบรม การ 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซ้ือจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุก ระดับทำความเข้าใจกับผู้ไต้ 

บังดับบัญชาเพื่อนำไปปฏิบัติในโครงการกิจกรรมที่อยู่ใบความรับผิดชอบและควบคุม การดูแลการปฏิบีติให้เป็นไปอย่างมิ 

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้

๔.ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอรัปช่ัน 

การรับหรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิเสธต่อการกระทำโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ท่ี'ให้ 

ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องตามกำหนดไวในกระบวนการ จัดการข้อร้องเรียน

๖.การฝ่าผืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับซองขวัญซองเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 

๒๔๔๔ เจ้าหน้าท่ีซองรัฐผู้บ้ัน เป็นผู้กระทำผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้บ้ัน

๗.เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการรับทรัพย์สินอ่ืนใดที่เป็นการฝ่าผืนการรับทรัพย์สินฯตามพระราชบัญญัติ ประกอบ 

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการบีองกันและปราบปราการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโท'ษตามมาตรา ๓๒ มิ โทษจำคุกไม่เกินสาม 

ปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือบั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแก่เจาหน้าท่ีซองรัฐ 

เพ่ือจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ ประวิงการกระทำการอันมิชอบด้วย หน้าท่ี มีโทษจำคุกไม่เกิน ห้าปี ปรับไม่เกินหน่ึง 

แสนบาทหรือบั้งจำบั้งปรับ ตามท่ีกำหนดไวในมาตรา๑๒๓/๔แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการบีองกัน 

และปราบปรามการทุจริต

๘.เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับทรัพย์สินท่ีเกิดจากการปฏิบีติหน้าที่ซองเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือจากการใช้อำนาจ หน้าท่ีของ 

เจ้าหน้าท่ีชองรัฐในการปฏิบีติหน้าที่และได้เรียกรับ ทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆการรับทรัพย์สิน ในกรณีน้ีจึงเป็น 

การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ซองรัฐผู้บั้นจะมิความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๙ มิโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปี 

ถึงยี่สิบปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

๙.สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสมํ่าเสมอเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง กฎหมาย 

และสภาวะทางลังคมที่เปลี่ยนแปลงไป กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ซ่องทางการร้องเรียบ/การรับเบาะแส

๑.แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถ ูกกล่าวหาหรือผู้ถ ูกร้องเรียนโดยตรง 

๒.ทางโรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๗๘๑๔๒๘ 

๓.ร้องเร ียนผ ่านผ ู้ร ับเร ื่องร้องเร ียน/ร้องท ุกข ์ 
๔.ร ้องเรียนผ่านเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน

(น l u u u u u  IIMUBI flBin/

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก


