
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดไห 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 

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

                 ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นได้ มีกฎหมายหรือกฎ 
ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้  และการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา   ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า 
“สินน้ าใจ” ดังนั้น การรับสินน้ าใจเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ าใจหรือสินบน
แล้วจะท าให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของ
รัฐสามารถแยกแยะหรือจ าแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิ ด
ประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้  และรัฐบาล
ก าหนดให้การปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วน
ราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 

 เทศบาลต าบลกุดไห ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญกับการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบภาครัฐ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรของเทศบาลต าบลกุดไห เป็นไปตามหลัก        
ธรรมาภิบาลมีความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับมาตรการการปูองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤตมิิชอบภาครัฐ จึงก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการปูองกันการรับสินบน ดังนี้  

                 แนวปฏิบั ติ ในการป้อ งกั นการับสิ นบน : กรณี รั บทรั พย์ สิ นหรื อประ โยชน์ อ่ื น ใด โดย                   
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ 
                 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง โดยปกติตามขนมธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม
หรือให้กันโดยตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
                 “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งทีมีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
  เจ้าหน้าที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมีข้อบังคับ  โดยอาศัยอ านาจ
ของกฎหมายให้ได้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้อง
มาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่  ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓... 
 

-๒- 



 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

          แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
                ๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่   ของรัฐที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามาร แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์
ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้ รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่เกิดการสุ่มเสี่ยงต่อการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ การด าเนินการรับนักเรียน เป็นต้น 
                 ๒. สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความส าคัญและจิตส านึก ในการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มาตรการควบคุมภายในเพื่อปูองกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 
                 ๓. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 
                 ๔. แนวทางปฏิบัติการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่
ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง      
การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับจ าท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 
                 ๕. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน เรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระท า  โดยใช้มาตรการคุ้มครอง 
ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน 
                ๖. การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรับมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องด าเนินการทางวินัย
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
                 ๗. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เป็นการฝุาฝืนการรับทรัพย์สินฯ    
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษ
ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
                ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพ่ือจูงใจ ให้กระท าการ 
ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
  ๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่  ของรัฐ 
หรือจากการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียกรับทรัพย์สิน จากการปฏิบัติหน้าที่
นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สองพันบาท
ถึงสี่หมื่นบาท 

        ๙. สอบทาน...       
 



-๓- 

   ๙. ทบทวนแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนไป 

  มาตรการป้องกันการรับสินบน ดังนี้ 
 ๑. บุคลากรของเทศบาลต าบลกุดไห พ่ึงเห็นความส าคัญ และมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต จะต้อง
ไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนในทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเป็นการกระท ามิชอบด้วยกฎหมาย 
 ๒. ห้ามมิให้มีการรับหรือให้สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ต้องด าเนินการเป็นไปอย่างซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๓. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน จะต้อง
รายงานผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานทันที 
 ๔. จะด าเนินการลงโทษทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย แก่ผู้ใดฝุาฝืนการปฏิบัติตามมาตรการนี้ 
รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระท าความผิดหรือรับทราบว่ามีการกระท าความผิดแต่ไม่ด าเนินการให้
ถูกต้อง  
 ๕. การด าเนินการใดๆ ตามมาตรการนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอ่ืนใด   
ที่เทศบาลต าบลกุดไห เห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการนี้  
                  

                    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

               ประกาศ  ณ  วันที่   ๔  มีนาคม  ๒๕๖๒    
                                                                 

                                                                    

       ( นายเสงี่ยม  ท้าวพิมพ์ ) 
          นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 
 
 


