
มาตรการป้องกันการรบัสินบน   
องค์การบริหารส่วนต าบลทาจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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ด้วยการทจุริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้า 
เปน็รูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลและประโยชน์ส่วนรว ม และเปน็เร่ืองท ี
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้ าหน้าที่ของรัฐ อันเปน็สาเหตุ ส าคััญท า ใหเ้กิดความเสียหายต่อการบริหา 
ภาพลักษณ์ขององค์กร 
 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปู องกัน  
และปราบปรามการทจุริต ตามที่บญัญัติไว้ในมาตรา  ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นได้มีกฎหมายห รือกฎ ข้อบงัคับที่ออกโดยอาศัย อ านาจตามบทบญัญัติแหง่ 
กฎหมายอนุญาตใหเ้จ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับท รัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา  
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดั ซ่ึงกา รรับทรัพย์ สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน  าใจ ”ดังนั้น การรับสิน น  า ใจ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.ก าหนด ด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย 
หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เปน็เ รื่องสินน  า ใจหรือ สินบนแล้วจะ ท าใหเ้จ้าหน้ าที่ผู้นั้น 
ปฏิบติัผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วยแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะ 
หรือจ า แนกในเร่ืองหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถปอูงกันไม่ใหม้ีการละเ มิดัประมวล  
จริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปญัหาเจ้าหน้าที่ของรั ฐในเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือการขัดกันระหว ั าง 
ประโยชน์ส่วนบคุคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปอูงกันการทจุริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ 
 

องค์การบริหา รต าบลท าจะหลุงั จึงตระหนักและมี ความมุ งมั่นท่ีจะ ปฏิบติังานใหโ้ปร่งใส 
ยึดมั่นในคุณธรรม  ปลอดจากการทจุริตประพฤติมิช อบ จึงได้ จัดท า มาตรการปอูงกันการรับสินบน 
เพื่อเปน็แนวปฏิบติั ในการปอูงกันการรับสินบน  การใช้ อ านาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อื่น
การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ ากผู้อื่น  
ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลและประโยชน์ ส วนรวมัและเป็นการสร้างความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโด ยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐใ ห้ถูกต้อง
ตามที่กฎหมาย กฎ หรือข้อบงัคับที่เกี่ยวข้อง ก าหนดั โดยใหพ้นักงานส่วนทอ้งถ ัิ่น  และลูกจ้าง 
ถือปฏิบติัในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรการปอูงกันการรับสินบน 
ดังต่อไปนี ้
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แนวปฏิบัติในการป้องกันการรบัสินบน : กรณีรบัทรพัย์สินหรอืประโยชน์อ่ืนใดโดย 
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที ่
 

“การรบัทรพัย์สินหรอืประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา ” หมายความว่า  การรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบคุคลที่ใหก้ันในโอกาส ต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ปร ะเพณี
หรือวัฒนธรรม หรือใหก้ันตามมารยาทที่ปฏิบติักันในสังคม 

 
“ประโยชน์อ่ืนใด ” หมายความว่า ส่ิงที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบนัเทงิ การ

รับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 

เจ้าหน้าที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย  กฎัหรือมีข้อบงัคับ  
โดยอาศัยอ ำนาจของกฎหมายใหรั้บได้ การ รับทรัพย์สินหรือป ระโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากกฎหมาย 
กฎหรือข้อบงัคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ ั้าหน้าท่ีของรัฐ 
ตามประกาศคณะกรรมการปอูงกันและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์ กรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให ้
หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

กลไกการส่งเสรมิการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการรบัสินบน 
๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโ 

ส่วนบคุคลและประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดรยาของเธรรมจร้าหน้าที่ของ 
รัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบที่เกี่ยวข้ องั เพื่อใหข้้าราชการและเจ้า หน้ที่สามารถแยกแ ยะประโยชน์ 
ส่วนตัวกับประโยชน์ส่ว นรวม หรือความแตกต่างระหว่างส สินน  า ใจและสินบนได้  รวมถึง 
การแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเส่ียงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามกฎ ระเบยีบ อาท ิ
ช่วงเทศกาลปใีหม่ การด าเนินการรับนักเรียน เปน็ต้น 

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ทกุ ระดับเหน็ความสคัญและมีจิตสานึก ในการต่อต้าน 
การทจุริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดใหม้ีมาตรการควบคุมภายในเพื่อปอูงกันการทจุริต คอร์รัปชั่น การใหห้รือรับ 
สินบนในทกุรูปแบบ 

๓. ก ากับดูแลใหก้ารด าเนินการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดเปน็ไปตามกฎหมา ย กฎ 
ระเบยีบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

4. แนวปฏิบติัในการรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าห น้าที่ของรัฐ ครอบคลุม  
การปฏิบติัหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทกุระดับ ทกุกระบวนการอาท ิการสรรหาหรือการคัดเลือกบคุลากร การ
เล่ือนต า แหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิ บติังานการจัดซ้ือจัดจ้างการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  
โดยผู้บงัคับบญัชาทกุระดับจะ ท าความเข้าใจกับผู้ใต้บงัคับบญัชา  เพื่อน า ไปใช้ปฏิบติัในโครงการ กิจกรรม 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบติัใหเ้ปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบติันี้  
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5. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลอื่นใดัท่ีแจ้งเบาะแสหรือหลักฐานัเรื่อง
การทุจริตคอร์รับช่ันัการรับัหรือการให้สินบนในทุกรูปแบบัรวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิเสธต อการกระท า
โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ใหค้วามร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยา นหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง  
ตามที่กหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

6. การฝุาฝืนไม่ปฏิบติัตามระเบยีบ ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใหห้รือรับของขวัญ  
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ .ศ.๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เปน็ผู้ กระท าความผิดทางวินัย  ผู้บัง คับบญัชาจะต้อง 
ด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

๗. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เปน็การฝุาฝื นการรับทรัพย์สิน  
ตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปอูงกันและปราบปรามการทจุริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษ 
ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจ าคุกไม่เกินสามป ีปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
     ผู้ใดให้ัขอให้ัหรือรับว าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก เจ้าหน้าท่ีของรัฐฯัเพื่อจูงใจให้
กระท าการัไม กระท าการหรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าท่ีัมีโทษจ าคุกไม เกินห้าปีัปรับไม เกินหนึ่งแสน
บาทัหรือทั งจ าทั งปรับัตามท่ีก าหนดไว้ในมาตราั123/5 แห งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญัว าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตั
  8. เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีัของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐัหรือจากการใช้อ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบัติหน้าท่ีัและได้เรียกัรับัทรัพย์สินจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีนั นๆัการรับทรัพย์สินในกรณีนี จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าท่ีรัฐัและเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั นจะมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาัมาตราั149 มีโทษจ าคุกตั งแต ห้าปีถึงยี่สิบปีัหรือจ าคุกตลอดชีวิตและ
ปรับตั งแต สองพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท 
  9. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย างสม่ าเสมอัเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงทางกฎหมายัและสภาวะทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 
 


