ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาแขม
เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบน
----------------------------------------------ดวยการทุจริตการรั
ก บสินบน หรือการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื
นอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ
เป"นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว&
ระ างประโยชนส&วนบุคคลหรือประโยชนส&วนรวม
วม และเป"นเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจาหน
จาหนาที่รัฐ อันเป"นสาเหตุสําคัญทําใหเกิดความเสีียหายต&
หาย อการบริหารงานและ
ภาพลักษณขององคกร
การรับทรัพยสินของเจาหนาที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรััฐธรรมนู
ธรร ญว&าดวยการป;องกัน
และปราบปรามการทุจริต ตามที
ตามท่บัญญัติไวในมาตรา 103 เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินไดเมื่อการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดนั
ดนั้นได มีกฎหมายหรือกฎขอบังคับที่ออกโดยอาศััยอํานาจตามบทบัญญัติแห&ง
กฎหมายอนุญาตใหเจาหนาทีี่รับได และการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรม
ธรรมจรรยาตามหลักเกณฑที่
กําหนด ซึ่งการรับทรัพยสินในกรณ
ในกรณีนี้อาจจะเรียกว&า “สินน้ําใจ”การรับสินน้ําใจเจาหน
จาหนาที่ของรัฐจะตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
าร ปป.ป.ช. กําหนดดวย หากเจาหนาที่ของรัฐละเลยหร
ลยหรือไม&สามารถแยกแยะได
ว&าการรับทรัพยสินนั้น เป"นเรืรื่องสิ
งสนน้ําใจหรือสินบนแลว จะทําใหเจาหนาที่ผูนั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษ
ต& อ เจาหนาที่ ข องรั ฐ ผู รั บ ทรัรั พ ยส
ยสิ น นั้ น ดวย แต& ถ าเจาหนาที่ ข องรั ฐ สามารถแยกแ
ยกแยะหรื อ จํ า แนกในเรื่ อ ง
หลักเกณฑของการรับทรั พยสิ นไดแลว
ไ
ก็ จะสามารถป;องกัน ไม&ใหมีการละเมิดดประมวลจริ
ประ
ยธรรม รวมถึ ง
สามารถแกไขป:ญหาเจาหนาทีที่ของ
องรัฐเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหว&ว&างประโยชนส&
งป
วนบุคคลและ
ประโยชนส&วนรวม ตลอดจนป;ป;องงกันการทุจริตของเจาหนาที่ของภาครัฐได
องคการบริหิ ารส
ารส&วนตําบลนาแขม จึงตระหนักและมีความมุ&งมั่นที่จะปฏิ
ะ บัติงานใหโปร&งใสยึด
มั่น ในคุ ณธรรม ปลอดจากการท
การทุ จ ริต ประพฤติ มิชอบ จึ งไดจัด ทํ ามาตรการป;; องกั นการรั บ สิน บนเพื่ อเป" น
แนวทางปฏิบัติในการป;องกัั นการรั
กา บ สินบน การใชอํ านาจหนาที่การเอื้อประโยชน
โยชนต&อตนเองหรื อผูอื่นการ
แสวงหาผลประโยชนร&วมกันกับอองคกรธุรกิจเอกชน การรับทรัพยสินหรือประโยชนส
ชนส&วนบุคคลและประโยชน
ส&วนรวม และเป"นการสรางความ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชน
โยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยา
ของเจาหนาที่ของรัฐใหถูกตอง
อง ตตามที่กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของกํกําหนด
หน โดยใหพนักงานส&วน
ทองถิ่นและลูกจางถือปฏิบัติในการรั
นการ บทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรการป;องกัน
การรับสินบน ดังต&อไปนี้
/แนวปฏิบัติ...

-2แนวปฏิ บั ติ ใ นการป; อ งกั น การรั บ สิ น บน : กรณี รั บ ทรั พยสิ น หรื อ ประโยชนอื่ น ใดโดย
ธรรมจรรยาของเจาหนาที่
“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว&า การรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสต&างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ประโยชนอื่นใด” หมายความว&า สิ่งที่มีมูลค&าไดแก& การลดราคา การรับความบันเทิง
การรับบริจาค การรับการฝJกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
เจาหนาที่จะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดไดต&อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมีขอบังคับโดย
อาศัยอํานาจของกฎหมายใหรับได การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดนอกเหนือจากกฎหมาย กฎหรือ
ขอบังคับขางตน จึงตองมาพิจารณาตามหลักเกณฑการรับทรัพยสินโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ ตาม
ประกาศคณะกรรมการป;องกันและปราบปรามการทุจริตแห&งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ การรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว&าดวยการให
หรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
กลไกการสงเสริมการปฏิบัติเพื่อปองกันการรับสินบน
1. เสริ มสรางความรู ความเขาใจในเรื่ อ งผลประโยชนทั บ ซอนหรื อการขั ด กั น ระหว& า ง
ประโยชนส&วนบุคคลและประโยชนส&วนรวม และการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจาหนาที่ของรัฐที่ถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่สามารถ
แยกแยะประโยชนส&วนตัวกับประโยชนส&วนรวม หรือความแตกต&างระหว&างสินน้ําใจและสินน้ําใจและสินบนได
รวมถึงการแจงเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ&มเสี่ยงต&อการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไม&เป"นไปตามกฎ
ระเบียบ อาทิ ช&วงเทศกาลปMใหม& การดําเนินการรับนักเรียน เป"นตน
2. สนับสนุนส&งเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับ เห็นความสําคัญและมีจิตสํานึก ในการต&อตาน
การทุจริต คอรรัปชั่น รวมทั้งจัดใหมีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป;องกันการทุจริต คอรรัปชั่น การใหหรือ
รับสินบนในทุกรูปแบบ
3. กํ า กั บ ดู แ ลใหการดํ า เนิ น การเบิ ก จ& า ยค& าใชจ& า ยของหน& ว ยงานในสั ง กั ด เป" น ไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ โดยเคร&งครัด
4. แนวทางปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่รัฐ ครอบคลุมการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการของเจาหนาที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การ
เลือนตําแหน&ง การฝJกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจาง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
โดยผูบังคับบัญชาทุกระดับจะทําความเขาใจกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อนําไปใชปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยู&
ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเป"นไปอย&างมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวปฏิบัตินี้
/5.ใหความเป"นธรรม...

-35. ใหความเป"นธรรมและคุมครองเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใด ที่แจงเบาะแสหรือหลักฐาน
เรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น การรับ หรือการใหสินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจาหนาที่ปฏิเสธต&อการกระทําโดย
ใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความร&วมมือในการแจงเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ
ตามที่กําหนดไวในกระบวนการจัดการรองเรียน
6. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินการอย&างสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

(นายธนชิต สุพรหมอินทร)
นายกองคการบริหารส&วนตําบลนาแขม

