ประกาศเทศบาลตําบลแมทาชาง
เรื่อง มาตรการการปองกันการรับสินบน
...........................................................
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 2564 ) และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
2563 ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีมาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดําเนินงาน ดังนั้น เทศบาล
ตําบลแมทาชาง จึงไดประกาศมาตรการปองกันการรับสินบน ประจําป 2563 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติการ
รับสินบน การ ใชอํานาจหนาที่เอื้อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น การแสวงหาผลประโยชนรวมกันกับองคกรธุรกิจ
เอกชน การรับ ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูอื่นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวม ซึ่งเปนมาตรการสําคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่
โปรงใส ตรวจสอบไดและการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐเปนปญหาสําคัญและพบบอยตาม
ยุทธศาสตร วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 - 2564 )
มาตรการปองกันการรับสินบน
หามเจาหนาที่ของรัฐรับหรือถามถึงการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดนอกเหนือจากทรัพยสิน
หรือ ประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายใหไดรับทรัพยสินใน
เรื่องนี้ ไดแก การรับเงินเดือน การรับเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปรับราชการ คาที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับ
สวัสดิการตางๆที่ทางราชการจัดใหทั้งในรูปแบบเดินทางปกติและการจัดสวัสดิการภายในของสวนราชการ รวมถึง
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารหรือคาอาหารในระหวางอบรม ประชุมหรือสัมมนาเวนแตการรับของขวัญ หรือ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราการทุจริตแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ดังตอไปนี้
1. การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติ ไดแก การรับทรัพยสินจากปู ยา ตา ยาย ลูก
หลาน เหลน พี่ ลุง ปา นา อา หรือจากญาติของคูสมรสในลักษณะของชั้นตางๆในความเปนญาติเชนเดียวกันที่ได
กลาวถึงขางตน ความเปนญาติจึงมิไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น การรับทรัพยสินฯในกรณีนี้จึงไมสามารถ
นําไปใชอางการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนิติบุคคลไดประกอบกับการรับทรัพยสินจากญาติเจาหนาที่
ของรัฐสามารถรับไดโดยไมจํากัดจํานวนในการรับ ทั้งนี้จะไดรับไดในจํานวนเทาไหร จึงขึ้นอยูกับความสามารถใน
การใหของญาติที่เปนผูใหทรัพยสิน
2. การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติเนื่องในโอกาสตางๆโดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ไดปฏิบัติในสังคม เทานั้น และตองมีมูลคาใน
การรับ จากแตละบุคคลแตละโอกาสไมเกิน 3,000 บาท
3. การรับคารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร มอบ
บัตรกํานัลของหางสรรพสินคา ตองรับเนื่องในโอกาสตางๆโดนปกติตามธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให
กันตามมารยาทสังคมเทานั้นและมูลคาของการรับรองและของขวัญนั้นตองมีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท

-24. การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่เปนการใหลักษณะใหบุคคลทั่วไป
5. ใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชานอกเหนือจากกรณี
ปกติ ประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกันโดยการใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยม เจาหนาที่ของรัฐจะให
ของขวัญหรือประโยชนอื่นใดมีมูลคาเกิน 3,000 บาท มิได
6. หามเจาหนาที่ของรัฐยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือ
ประโยชนอื่นใดจากผูเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของรัฐเวนแตเป นการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่ให
ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกิน 3,000 บาท
7. ควรใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใชบัตรแสดงความยินดีแทนการใหของขวัญ
เพื่อเปนการปองกันการฝาฝน กฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชนในการเสริมสรางทัศนคติในการประหยัดใหแก
เจาหนาที่ของรัฐ
8. ในกรณีที่ที่เปนการรับทรัพยสินที่มีมูลคาเกิน 3,000 บาท ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐมีความจําเปน
อยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลซึ่งในการรับเจาหนาที่ของรัฐ
ผูรับฯจะตองแจงรายละเอียด ขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชาซึ่งเปน
หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือผูบริหารสูงสุดของหนวยสถาบันหรือองคกรที่เจาหนาที่ของ
รัฐนั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระทําได เพื่อใหผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุด เพื่อวินิจฉัยวามีเหตุผล ความ
จําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวก็ใหคืนทรัพยสิน
หรือประโยชนนั้นแกผูใหทันที หากเปนกรณีที่ไมสามารถคืนเงินไดก็ใหสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนใหกับ
หนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว
9. หามการเรี่ยไรในหมูราชการหรือการใชสวัสดิการใดของสวนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญใหแก
ขาราชการชั้นผูใหญ ผูบังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของขาราชการชั้นผูใหญโดยเด็ดขาด
กลไกการสงเสริมการปฏิบัติเพื่อปองกันการรับสินบน
1. เสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมและการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐที่
ถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่สามารถแยกแยะประโยชนสวนตัวกับ
ประโยชนสวนรวมหรือความแตกตางระหวางสินน้ําใจและสินบนไดรวมถึงการแจงเตือนในกรณีที่อาจเกิดความ
เสี่ยงตอการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ชวงเทศกาลปใหม การดําเนินการ
รับนักเรียน เปนตน
2. การสนับสนุนสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ทุกระดับเห็นความสําคัญและมีจิตสานึกใน
การตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น รวมทั้งจัดใหมีมาตรฐานควบคุมภายในเพื่อปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น การให
หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
3. กํากับดูแลใหการดําเนินการเบิกจายคาใชจายของหนวยงานในสังกัดเปนไปตามกฏหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
4. แนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐครอบคลุมการปฏิบัติ
หนาที่ราชการของเจาหนาที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อน
ตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจาง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดย
ผูบั งคั บ บั ญชาทุ กระดั บ ทํ าความเข า ใจกั บ ผูใตบังคับ บัญ ชาเพื่อนําไปปฏิ บัติ ในโครงการกิจ กรรมที่ อยู ในความ
รับผิดชอบและควบคุมการดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวปฏิบัตินี้
5. ใหความเปนธรรมและคุมครองเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดที่แจงเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการ
ทุจริตคอรัปชั่น การรับหรือการใหสินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจาหนาที่ปฏิเสธตอการกระทําโดยใชมาตรการ
คุมครองผูรองเรียนหรือผูที่ใหความรวมมือในการแจงเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวของตามกําหนดไวใน
กระบวนการจัดการขอรองเรียน

-36. การฝาฝ น ไม ป ฏิบั ติตามระเบีย บสานั กนายกรั ฐ มนตรีว าดว ยการใหห รือรั บ ของขวั ญของ
เจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น เปนผูกระทําผิดทางวินัย ผูบังคับบัญชาจะตองดําเนินการทาง
วินัยเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
7. เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี ก ารรั บ ทรั พ ย สิ น อื่ น ใดที่ เ ป น การฝ า ฝ น การรั บ ทรั พ ย สิ น ฯตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราการทุจริต มาตรา 103 จะตองรับโทษตาม
มาตรา 32 มีโทษจําคุกไมเกินสามปปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ผูใดให ขอใหหรือรับวาจะให
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกเจาหนาที่ของรัฐเพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ ประวิงการกระทําการอันมิ
ชอบดวยหนาที่ มีโทษจําคุกไมเกิน หาป ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ตามที่กําหนดไวในมาตรา
123/5 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
8. .เจาหนาที่ของรัฐรับทรัพยสินที่เกิดจากการปฎิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐหรือจากการใช
อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่และไดเรียกรับ ทรัพยสินจากการปฏิบัติหนาที่นั้นๆการรับ
ทรัพยสินในกรณีนี้จึงเปนการเรียกรับสินบนของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 149 มีโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบปหรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
9. สอบทานแนวปฏิ บั ติ แ ละมาตรการดํ า เนิ น การอย า งสม่ํ า เสมอเพื่ อ สอดคล อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
กระบวนการจัดการขอรองเรียน
ชองทางการรองเรียน/การรับเบาะแส
1. แจงหนวยงานตนสังกัดของผูถูกกลาวหาหรือผูถูกรองเรียนโดยตรง
2. ทางโรศัพทหมายเลข 053 – 442080
3. รองเรียนผานผูรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
4. รองเรียนผานเว็ปไซตเทศบาลตําบลแมทาชาง
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563

(นายทรัพยทวี คํามา)
นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง

