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ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลกดุแห่ 
เรื่อง มาตรการการปูองกนัการรบัสนิบน 

*********************************** 

   ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปรามปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 
2562 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ จึงได้ประกาศมาตรการปูองกันการรับสินบน ประจ าปี 2562 เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน การแสวงหาผล 
ประโยชน์ร่วมกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการ
ปูองกันการทุจริต การบริการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

       มาตรการปูองกันการรับสินบน 

   ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับหรือถามถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายให้
ได้รับทรัพย์สินในเรื่องนี้ได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปรับราชการ ค่าที่พักเดินทางไป
ราชการ การรับเงินสวัสดิการต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบการเดินทางปกติและการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมสัมมนา
เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่องกฎเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. 2543 ดังต่อไปนี้ 

   1.  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินจากปูุ ย่า ตา 
ยาย ลูก หลาน เหลน พ่ี ลุง ปูา น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆ ในความเป็นญาติ
เช่นเดียวกันที่ได้กล่าวถึงในข้างต้น ความเป็นญาติจึงมิได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สินฯใน
กรณีนี้จึงไม่สามารถน าไปใช้การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิติบุคคลได้ประกอบกับการรับ
ทรัพย์สินจากญาติเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ ทั้งนี้จะได้รับได้ในจ านวน
เท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สิน 

   2.  การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ได้ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้อง
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000.- บาท                                                                                                                              
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   3.  การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร 
มอบบัตรก านัลของห้างสินค้า ต้องรับเนื่องโอกาสต่างๆโดยปกติตามธรรมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กัน
ตามมารยาทสังคมเท่านั้นและมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000.- บาท 
   4.  การรับของขวัญในประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ลักษณะให้บุคคลทั่วไป 
   5.  ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจาก
กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามประเพณีนิยม เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ
ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกิน 3,000.- บาท มิได้ 
   6.  ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมรู้หรือรู้เห็นเป็นในให้บุคคลในครอบครัวของตนรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐเว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000.- บาท 
   7.  ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญเพ่ือเป็นการปูองกันการฝุาฝืน กฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการ
ประหยัดให้แก่เจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
   8.  ในกรณีที่ที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3,000.- บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลซึ่งในการรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับฯจะต้องแจ้งรายละเอียด ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น
ต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วย
สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้บริหารสูงสุด เพ่ือวินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ทันที หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถ
คืนเงินได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ทันที หากเป็นกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินได้ก็ให้ส่งมอบ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังเกตโดยเร็ว 
   9.  ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ราชการหรือการใช้สวัสดิการใดของส่วนรวมเพ่ือการจัดหา
ของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดย
เด็ดขาด 

กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อปูองกันการรับสินบน 
   1.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมหรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้รวมถึงการ
แจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ การด าเนินการรับนักเรียน  เป็นต้น 
   2.  การสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความส าคัญและมี
จิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งให้มีมาตรฐานควบคุมภายในเพ่ือปูองกันการทุจริต 
คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 
   3.  ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด                                                                
   4.  แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐครอบคลุม
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือก  /3...
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บุคลากรการเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณา
อนุมตัิ อนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือน าไปปฏิบัติในโครงการ
กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมการดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับแนวปฏิบัตินี้ 
   5.  ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน
เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น การรับและการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิเสธต่อการกระท าโดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตาม
ก าหนดไว้ในกระบวนการจัดการร้องเรียน 
   6.  การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระท าความผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
   7.  เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการรับทรัพย์สินอ่ืนใดที่เป็นการฝุาฝืนการรับทรัพย์สินฯตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 103 จะต้องรับ
โทษทางมาตรา 32 มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับ
ว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้จูงใจกระท าการ ไม่กระท าการ ประวิงการ
กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกิน ห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 
   8.  เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินที่เกิดการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจากการ
ใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียกรับ ทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ
การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 146 มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สองพันบาท
ถึงสี่หมื่นบาท 
   9.  สอบแนวทางปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและสภาวะทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

   กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
   ช่องทางการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส 

1.  แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
   2.  ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4231-5869 
    3.  ร้องเรียนผ่านผู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
   4.  ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564 
 
 
                                                        (นายวีระ  สีมี)  
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 


