
 

มาตรการป้องกันการรับสินบน 
------------------------------------------------------------------ 

ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็น
รูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้ เมื่อการรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นได้ มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า  “สินน าใจ” ดังนั้น การรับ สินน าใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการป.ป.ช. ก าหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย หรือไม่สามารถ
แยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน าใจหรือสินบนแล้ว จะท าให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมาย
และมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถแยกแยะ หรือจ าแนกใน
เรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึง
สามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้      

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จึงตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงาน ให้โปร่งใส ยึดมั่นใน
คุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงไดจ้ัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติใน
การป้องกันการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การแสวงหาผลประโยชน์
ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้องก าหนด โดยให้พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ถือปฏิบัติใน การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้  

แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน :  กรณีรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ 

“การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา”   หมายความว่า การรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติดตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม   

“ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริการการรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดี่ยวกัน 
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เจ้าหน้าที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมี ข้อบังคับ โดยอาศัย
อ านาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ
ข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของ รัฐ ตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน
ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔  

กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน      
๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกัน ระหว่างประโยชน์

ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน าใจและสินบนได้ รวมถึงการแจ้งเตือน
ในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่ เป็นไป ตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วง
เทศกาลปใีหม่ การด าเนินการรับนักเรียน เป็นต้น  

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความส าคัญและมีจิตส านึก ในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน
ในทุกรูปแบบ   

๓. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อน
ต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต โดย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติใน โครงการกิจกรรม ที่อยู่ใน
ความรู้รับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้      

๕. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน เรื่ อง
การทุจริตคอร์รัปชั่น การรับหรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระท าโดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่
ก าหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน   

๖. การฝ่าฝันไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับ ของขวัญ ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  

๗. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เป็นการฝ่าฝันการรับทรัพย์สินฯ  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษ
ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมั่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ผู้ใด ให้ขอให้หรือรับว่าจะ
ให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพ่ือจูงใจให้กระท าการไม่กระท าการหรือประวิงการกระท า
อันมิชอบด้วยหน้าที่มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ า ทั้งปรับ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 
๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ หรือจากการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติ
หน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นจะมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙  มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมั่นบาท      

๙. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 


