
  
 
 

มาตรการปอูงกัันการรัับสั นบน 
ัััััััองคั การบรั หารสวนต าบลตาชีั ัอ าเภอยะหาัั จงัหวดัยะลา 

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

 ด้วยการทุจร ตการรับส นบนัหรือการรับทรัพย ส นหรือผลประโยชน อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ ของรัฐเป็น
รูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน ส่วนบุคคลและประโยชน ส่วนรวมัและเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจร ยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐัอันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เก ดความเสียหายต่อการบร หารงานและ
ภาพลักษณ ขององค กร 

 การรับทรัพย ส นของเจ้าหน้าที่ของรัฐัตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจร ตัตามที่บัญญัต ไว้ในมาตราั103ัเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย ส นได้เมื่อการรับทรัพย ส น
หรือประโยชน อ่ืนใดนั้นได้ัมีกฎหมายหรือกฎัข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัต แห่งกฎหมาย
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ัและการรับทรัพย ส นหรือประโยชน อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ ที่
ก าหนดัซึ่งการรับทรัพย ส นในกรณีนี้อาจจะเรียกว่าั“ส นน้ าใจ”ัดังนั้นัการรับส นน้ าใจัเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อง
ปฏ บัต ตามหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการัป.ป.ช.ัก าหนดด้วยัหากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหรือไม่สามารถแยกแยะ
ได้ว่าการรับทรัพย ส นนั้นัเป็นเรื่องส นน้ าใจหรือส นบนแล้วัจะท าให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏ บัต ผ ดกฎหมายและมีโทษ
ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย ส นนั้นด้วยัแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยะแยะหรือจ าแนกในเรื่องหลักเกณฑ 
ของการรับทรัพย ส นได้แล้วัก็จะสามารถปูองกันไม่ให้มีการละเม ดประมวลจร ยธรรมัรวมถึงสามารถแก้ไข
ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน ทับซ้อนหรือการขัดขวางระหว่างประโยชน ส่วนบุคคลและประโยชน 
ส่วนรวมัตลอดจนปูองกันการทุจร ตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ 

 องค การบร หารส่วนต าบลตาชีัจึงตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏ บัต งานให้โปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรมั
ปลอดจากการทุจร ตประพฤต ม ชอบัจึงได้จัดท ามาตรการปูองกันการรับส นบนเพ่ือเป็นแนวทางปฏ บัต ในการ
ปูองกันการรับส นบนัการใช้อ านาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน ต่อตนเองหรือผู้อ่ืนัการแสวงหาผลประโยชน 
ร่วมกันกับองค กรธุรก จเอกชนัการรับทรัพย ส นหรือประโยชน อ่ืนใดจากผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน ส่วนบุคคลและประโยชน ส่วนรวมัและเป็นการสร้างความรู้ัความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย ส น
หรือประโยชน อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายักฎัหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดัโดยให้พนักงานส่วนท้องถ ่นัและลูกจ้างถือปฏ บัต ในการรับทรัพย ส นหรือประโยชน อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐัตามมาตรการปูองกันการรับส นบนัดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 



แนวปฏ บตั ในการปูองกนัการรบัส นบนั: กรณรีบัทรัพย ส นหรอืประโยชน อืน่ใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หน้าที่ 

 “การรับทรัพย ส นหรือประโยชน อื่นใดัโดยธรรมจรรยา”ัหมายความว่าัการรับทรัพย ส นหรือ
ผลประโยชน อ่ืนใดจากญาต หรือบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างัๆัโดยปกต ตามขนบธรรมเนียมัประเพณีหรือ
วัฒนธรรมัหรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏ บัต กันในสังคม 

 “ประโยชน อืน่ใด”ัหมายความว่าัส ่งที่มีมูลค่าัได้แก่ัการลดราคาัการรับความบันเท งัการรับบร การั
การรับการฝึกอบรมัหรือส ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

 เจ้าหน้าทีจ่ะรับทรัพย ส นหรือประโยชน อ่ืนใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมายักฎัหรือข้อบังคับัโดยอาศัยอ านาจ
ของกฎหมายให้รับได้ัการรับทรัพย ส นหรือประโยชน อื่นใดนอกเหนือจากกฎหมายักฎัหรือข้อบังคับข้างต้นัจึง
ต้องมาพ จารณาตามหลักเกณฑ การรับทรัพย ส นโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าของรัฐัตามประกาศคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจร ตแห่งชาต ัเรื่องัหลักเกณฑ ัการรับทรัพย ส นหรือประโยชน อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่รัฐัพ.ศ.ั 2543ัระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐัพ.ศ.ั 2544 

 กลไกการสง่เสร มการปฏ บตั เพื่อปอูงกนัการรับส นบน 

 1.ัเสร มสร้างความรู้ัความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน ส่วน
บุคคลและประโยชน ส่วนรวมัและการรับทรัพย ส นหรือประโยชน อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ถูกต้องตามกฎหมายักฎัระเบียบที่เกี่ยวข้องัเพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน 
ส่วนตัวกับประโยชน ส่วนรวมัหรือความแตกต่างระหว่างส นน้ าใจและส นบนได้ัรวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่
อาจเก ดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย ส นหรือผลประโยชน อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามกฎัระเบียบัอาท ัช่วงเทศกาล
ปีใหม่ัการด าเน นการรับนักเรียนัเป็นต้น 

 2.ัสนับสนุนส่งเสร มให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เัห็นความส าคัญและมีจ ตส านึกัในการต่อต้านการทุจร ตัคอร รัปชั่นั
รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อปูองกันการทุจร ตัคอร รัปชั่นัการให้หรือรับส นบนในทุกรูปแบบ 

 3.ัก ากับดูแลให้การด าเน นการเบ กจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดัเป็นไปตามกฎหมายักฎั
ระเบียบที่เกี่ยวข้องัโดยเคร่งครัด 

 4.ัแนวปฏ บัต ในการรับทรัพย ส นหรือประโยชน อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐัครอบคลุมการปฏ บัต หน้าที่
ราชการของเจ้าหน้าที่ราชการทุกระดับัทุกกระบวนการัอาท ัการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากรัการเลื่อน
ต าแหน่งัการฝึกอบรมัการประเม นผลการปฏ บัต งานััการจัดซื้อจัดจ้างัการพ จารณาอนุมัต ัอนุญาตัโดย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาัเพ่ือน าไปปฏ บัต ในโครงการัก จกรรมที่อยู่ในความ
รับผ ดชอบัและควบคุมดูแลการปฏ บัต ให้เป็นไปอย่างมีประส ทธ ภาพัสอดคล้องแนวทางปฏ บัต นี้ 

 5.ัให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดัที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการ
ทุจร ตคอร รัปชั่นัการรับัหรือการให้ส นบนในทุกรูปแบบัรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏ เสธต่อการกระท า โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนัหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่
ก าหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

 6.ัการฝุาฝืนไม่ปฏ บัต ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่
ของรัฐัพ.ศ.ั2544ัเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นัเป็นผู้กระท าความผ ดทางว นัยัผู้บังคับบัญชาจะต้องด าเน นการทาง
ว นัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 



 7.ัเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้การรับทรัพย ส นหรือประโยชน อื่นใดัที่เป็นการฝุาฝืนการรับทรัพย ส นัฯัตาม
พระราชบัญญัต ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจร ตัมาตราั103ัจะต้องรับโทษ
ตามมาตราั122ัมีโทษจ าคุกไม่เก นสามปีัปรับไม่เก นหกหมื่นบาทัหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ผู้ใดให้ัขอให้ัหรือรับว่าจะให้ทรัพย ส นหรือประโยชน อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯั เพ่ือจูงใจให้กระท า
การัไม่กระท าการัหรือประว งการกระท าอันม ชอบด้วยหน้าที่ัมีโทษจ าคุกเก นห้าปีัปรับไม่เก นหนึ่งแสนบาทั
หรือทั้งจ าทั้งปรับัตามที่ก าหนดไว้ในมาตราั123/5ัแห่งพระราชบัญญัต ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจร ต 

 8.ัเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย ส นจากผู้ให้ทรัพย ส นที่เก ดจากการปฏ บัต หน้าที่ ัของเจ้าหน้าที่ของรัฐั
หรือจากการใช้อ านาจหน้าที่ของรัฐในการปฏ บัต หน้าที่ััและได้เรียกัรับัทรัพย ส นจากการปฏ บัต หน้าที่นั้ นๆั
การรับทรัพย ส นในกรณีนี้จึงเป็นัการเรียกรับส นบนของเจ้าหน้าที่รัฐัและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะมีความผ ด
ตามประมวลกฎหมายอาญาัมาตราั149ัมีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่ส บปีัหรือจ าคุกตลอดชีว ตและปรับตั้งแต่
สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

 9.ัสอบทานแนวปฏ บัต และมาตรการด าเน นการอย่างสม่ าเสมอัเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางกฎหมายัและสภาวะทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  


