ประกาศเทศบาลตําบลชะเมา
เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบน
...........................................
ดวยการทุจริตการรับ สินบน หรือการรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่
ของรัฐเปนรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนเรื่องที่
เชื่อมโยง เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ อันเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดความเสียหายตอการ
บริหารงานและ ภาพลักษณขององคกร การรับทรัพยสินของเจาหนาที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๓ เจาหนาที่ของ
รัฐจะรับทรัพยสินไดเมื่อการรับ ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดนั้นไดมีกฎหมายหรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง กฎหมายอนุญาตใหเจาหนาที่ของรัฐรับได และการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑที่กําหนด ซึ่งการรับทรัพยสินในกรณีนี้อาจจะเรียกวา
“สินน้ําใจ” ดังนั้น การรับสินน้ําใจ เจาหนาที่ของรัฐจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนดดวย หากเจาหนาที่ของรัฐละเลย หรือไมสามารถแยกแยะไดวาการรับทรัพยสินนั้น เปนเรื่อง
สินน้ําใจหรือสินบนแลว จะทําใหเจาหนาที่ผูนั้น ปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษตอเจาหนาที่ของรัฐผูรับ
ทรัพยสินนั้นดวย แตถาเจาหนาที่ของรัฐสามารถแยกแยะ หรือจําแนกในเรื่องหลักเกณฑของการรับ
ทรัพยสินไดแลว ก็จะสามารถปองกันไมใหมีการละเมิดประมวล จริยธรรม รวมถึงสามารถแกไขปญหา
เจาหนาที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวาง ประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม ตลอดจนปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของภาครัฐได
เทศบาลตําบลชะเมา จึงตระหนักและมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหโปรงใส ยึดมั่นใน
คุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงไดจัดทํามาตรการปองกันการรับสินบน เพื่อเปนแนว
ปฏิบัติในการปองกันการรับสินบน การใชอํานาจหนาที่การเอื้อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น การแสวงหา
ผลประโยชนรวมกันกับองคกรธุรกิจเอกชน การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูอื่น ที่เกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนการสรางความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐใหถูกตอง ตามที่
กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของกําหนด โดยใหพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง ถือปฏิบัติในการ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรการปองกันการรับสินบน ดังตอไปนี้
แนวปฏิบัติในการปองกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจาหนาที่
“การรับทรั พยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับ
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
/“ประโยชนอื่นใด........
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“ประโยชนอื่นใด” หมายความวา สิ่งที่มูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง
การ รับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
เจาหนาที่จะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดไดตอเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมีขอบังคับ
โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายใหรับได การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดนอกเหนือจากกฎหมายกฎ
หรือขอบังคับขางตน จึงตองมาพิจารณาตามหลักเกณฑการรับทรัพยสินโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่
ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ
ทรั พย สิ น หรื อประโยชน อื่น ใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ ของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบีย บสํานั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการให หรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
กลไกการสงเสริมการปฏิบัติเพื่อปองกันการรับสินบน
๑. เสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวา ง
ประโยชน สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจาหนาที่ของ รัฐที่ถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่สามารถ
แยกแยะประโยชน สวนตัวกับประโยชนสวนรวม หรือความแตกตางระหวางสินน้ําใจและสินบนได รวมถึง
การแจงเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุมเสี่ยงตอการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไป ตามกฎ
ระเบียบ อาทิ ชวงเทศกาลปใหม การดําเนินการรับนักเรียน เปนตน
๒. สนั บ สนุ น ส ง เสริ มให เจาหนาที่ ทุกระดับ เห็น ความสําคั ญ และมีจิ ตสํานึ ก ในการ
ตอตาน การทุจริต คอรรัปชั่น รวมทั้งจัดใหมีมาตรการควบคุมภายในเพื่อปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น
การใหหรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
๓. กํากับดูแลใหการดําเนินการเบิกจายคาใชจายของหนวยงานในสังกัด เปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ โดยเครงครัด
๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ครอบคลุม
การปฏิ บั ติห น า ที่ ร าชการของเจ า หน า ที่ ทุ กระดั บ ทุก กระบวนการอาทิ การสรรหาหรือ การคั ดเลือ ก
บุคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจาง การพิจารณา
อนุมัติอนุญาต โดยผูบังคับบัญชาทุกระดับจะทําความเขาใจกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อนําไปใชปฏิบัติใน
โครงการ กิจกรรม ที่อยูในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับแนวปฏิบัตินี้
๕. ใหความเปนธรรมและคุมครองเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใด ที่แจงเบาะแสหรือหลักฐาน
เรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น การรับ หรือการใหสินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจาหนาที่ที่ปฏิเสธตอการกระทํา
โดยใช มาตรการคุมครองผูรองเรีย น หรือผูที่ใหความรว มมือในการแจงเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่
เกี่ยวของ ตามที่กําหนดไวในกระบวนการจัดการขอรองเรียน
๖. การฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญ
ของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนผูกระทําความผิดทางวินัย ผูบังคับบัญชา
จะตอง ดําเนินการทางวินัยเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
/7. เจาหนาที่...

-3๗. เจาหนาที่ของรัฐที่ไดมีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ที่เปนการฝาฝนการรับ
ทรัพยสินฯ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา
๑๐๓ จะตองรับโทษ ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจําคุกไมเกินสามป ปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
ผูใดใหขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกเจาหนาที่ของรัฐฯ เพื่อจูง
ใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ มีโทษจําคุกไมเกินหาป ปรับไม
เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๒๓/๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๘. เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ รั บ ทรัพ ยสิ น จากผูใ หทรั พย สิน ที่เ กิด จากการปฏิบั ติห นา ที่ ของ
เจาหนาที่ ของรัฐ หรือจากการใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ และไดเรียก รับ
ทรัพยสินจาก การปฏิบัติหนาที่นั้นๆ การรับทรัพยสินในกรณีนี้จึงเปน การเรียกรับสินบนของเจาหนาที่รัฐ
และเจาหนาที่ของรัฐ ผูนั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจําคุกตั้งแตหาป
ถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
๙. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

(นายเอกชัย คงปาน)
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา

