มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
***********************************
ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็น
รูปแบบแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเปนเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเปนสาเหตุสาคัญทาให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงาน
และ ภาพลักษณ์ขององค์กร การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมน ูญว่าด้วย
การปูองกัน และปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 103 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้
เมื่อการรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดน ั้นได้มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย อานาจตาม
บทบั ญ ญั ติแ ห่ ง กฎหมายอน ุญาตให ้เจ้ าหน ้าที่ ข องรัฐ รั บ ได้ แ ละการรั บ ทรัพ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน ์อื่น ใดโดย
ธรรมจรรยาตาม หลัก เกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้าใจ” ดังนั้น การรับ
สินน้าใจเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของ
รั ฐ ละเลยหรื อ ไม่ ส ามารถแยกแยะได้ ว่า การรับ ทรั พย์ สิ น นั้น เป็ นเรื่อ งสิ น น้าใจหรื อสิ นบนแล้ ว จะทาให้
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สามารถแยกแยะหรือจาแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว กจะสามารถปูองกันไม่ให้มีการ
ละเมิดประมวลจริยธรรมรวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการ
ขัดกันระว่างประโยชน์ส่วน บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ
ได้
องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง จึงตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใสยึดมั่นใน
คุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทามาตรการปูองกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติในการปูองกันการรับสินบน การใช้อานาจหน้าที่การเอื้อ ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นการแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
กับการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่ว นรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้องตามที่กฏหมาย
กฎ หรือข้องบังคับที่เกี่ยวข้องกาหนด โดยให้พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างถือปฏิบั ติในการรับทรัพย์สิน
หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตามมาตรการปู อ งกั น การั บ สิ น บนดั ง ต่ อไปนี้ . แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่
“การรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ประโยชน์ อื่น ใด ” หมายความว่า สิ่ งที่มูล ค่า ได้แก่ การลดราคา การับความบันเทิง การรับ
บริการการรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

-2เจ้ าหน้าที่จ ะรั บทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมีข้อบังคับโดยอาศัยอานาจของ
กฏหมายให้ได้รับ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากกฎหมายกฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้อง
มาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ พ.ศ.2544
กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน
1.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่า งประโยชน์ ส่วน
บุคคลและประโยชน์ ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ถูกต้องตามกฏหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สามารถแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวกับประโยชนส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้าใจ และสินบนได้ รวมทั้งการแจ้งเตือนในกรณีที่
อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฏ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปี
ใหม่ การดาเนินการับนักเรียน เป็นต้น
2.สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกรระดับ เหนความสาคัญและมีจิตสานึก ในการต่อต้านการทุจ ริต
คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อปูองกันการทุจริต คอร์รัปชั่นการให้หรือรับสินบนในทุก
รูปแบบ
3.ก ากั บ ดู แ ลให้ ก ารด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด เป็ น ไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
4.แนวปฎิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่
ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรการเลื่อนตาแหน่ง
การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติอนุญาตโดยผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับจาทาความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ
และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
5.ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทา โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่กาหนด
ไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
6.การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ พ.ศ.2544 เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น เป็นผู้กระทาความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องดาเนินการทางวินัย
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

-3๗. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เปนการฝุาฝืนการรับทรัพย์สินฯ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับ
โทษ ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจาคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับผู้ใดให้ขอให้ หรือ
รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือ
ประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจาคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรอทั้งจาทั้งปรับ ตาม
ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจรติ
8.เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจาการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
จากการใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติ
หน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มีโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
9.สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางกฏหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

