
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
เรื่อง  มาตรการปูองกันการรับสินบน 

------------------------------------------------------------------- 
 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย  การปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ.2560 – 
2564)  และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  ได้ก าหนดให้
หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการภายในเพ่ือปูองกันการทุจริต  ดังนั้น  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  จึ งได้จัดท ามาตรการ
การปูองกันการรับสินบน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการปูองกันการรับสินบน  การ
ใช้อ านาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน  การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน  การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม  ซึ่งเปน็มาตรการส าคัญเร่งด่วน  เชิงรุกในการปูองกันการทุจริต  การบริหารงานที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และ
การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รับเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564) 

  มาตรการป้องกันการรับสินบน 
  ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับหรือถามถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากทรัพย์สิน  หรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายให้รับได้  การรับทรัพย์สินใน
เรื่องนี้จึงได้แก่  รับเงินเดือน  การรับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ  ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ  การรับ
สวัสดิการตา่งๆที่ทางราชการจัดให้ในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติ  และการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ  รวมถึง
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  หรือค่าอาหารในระหว่างอบรม  ประชุมหรือสัมมนา  เว้นแต่การรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ  เรื่อง  
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2553  ดังต่อไปนี้ 

1. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ  ได้แก่  การรับทรัพย์สินฯ จากปูุ ย่า ตา ยาย ลูก 
หลาน เหลน พี่ น้อง ลุง ปูา น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆในความเป็นญาติเช่นเดียวกันกับที่
ได้กล่าวถึงข้างต้น  ความเป็นญาติจึงมิได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น  การรับทรัพย์สินฯ  ในกรณีนี้  จึงไม่สามารถ
น าไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิติบุคคลได้  ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ  ทั้งนี้   จะรับได้ ในจ านวนเท่าไหร่  จึงขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการให้ของญาติที่เปน็ผู้ให้ทรัพย์สินฯ 

2. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ  เนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม 
ขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม  หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคมเท่านั้น  และต้องมีมูลค่าในการรับจากบุคคล แต่
ละในโอกาสไม่เกิน  3,000  บาท 

3. การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร มอบบัตร 
ก านัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมหรือวัฒนธรรม  หรือให้กันตาม
มารยาททางสังคม  เท่านั้น  และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน  3,000  บาท 

4. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้บุคคลทั่วไป 
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5. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา 
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมทีม่ีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติ 

6. ประเพณีนิยมนั้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน  3,000 
บาท มิได ้

7. หา้มเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวตนรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้
ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน  3,000  บาท 

8. ควรใช้บัตรอวยพร  การลงนามในสมุดอวยพร หรือบัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญเพ่ือ 
เป็นการปูองกนัการฝุาฝืน กฎ ระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ 

9. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน  3,000  บาท  ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจ าเป็น 
อย่างยิ่งที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี  มิตรภาพ  หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ
ผู้รับ  จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการ  ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน  หรือองค์กรที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นสังกัดในทันทีท่ีสามารถกระท าได้  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด  วินิจฉัยว่ามีเหตุผล  ความจ าเป็น  ความ
เหมาะสม  และสมควรที่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้  หรือให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น
แก่ผู้ให้ในทันที  หากเป็นกรณี  ที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯให้แก่หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

10. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ  ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญ 
ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 

กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน 

บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์
ส่วนรวม  หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้  รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ อาทิ  ช่วงเทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์  การ
ด าเนินการรับนักเรียน  เป็นต้น 

2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการ 
ต่อต้านทุจริต  คอร์รัปชั่น  รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือปูองกันการทุจริต  คอร์รัปชั่น  การให้หรือรับ
สินบนในทุกรปูแบบ 

3. ก ากับ  ดูแล  ให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด  เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง  โดยเคร่งครัด 

4. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ครอบคลุมการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ  ทุกกระบวนการ  อาทิ  การสสรหาหรือการคักเลือกบุคลากร  การเลื่อนต าแหน่ง  
การฝึกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การพิจารณาอนุมัติอนุญาต  โดยผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับจะท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในโครงการกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ  และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัตินี้ 
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5. ให้ความเปูฯธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน  เรื่องการ 
ทุจริตคอรัปชั่น  การรับ  หรือการให้สินบนทุกรูปแบบ  รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิเสธต่อการกระท าโดยใช้มาตรการคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียน  หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ตามท่ีก าหนดไว้ในกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน 

6. การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการให้หรือรับขอขวัญของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ  พ.ศ.2544  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  เป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย  ผู้บังบัญชาจะต้องด าเนินการทางวินัย
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

7. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีการรับทรัพย์สินอื่นใดที่เป็นการฝุาฝืนการรับทรัพย์สินฯ  ตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรา  103  จะต้องรับโทษตามมาตรา  122  มี
โทษจ าคุกไม่เกินสามปี  ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  ผู้ใด ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯเพ่ือจูงใจให้กระท าการ  ไม่กระท าการ  ประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่  มี
โทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา  123/5  แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

8. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือจากการใช้ 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ  การรับ
ทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  
149  มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี  หรือจ าคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

9. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางกฎหมาย  และสภาวะทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

  กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
   ช่องทางการร้องเรียน / การรับเบาะแส 

(1) แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
(2) ทางโทรศัพท์/โทรสาร  หมายเลข  053-663094  ตอ่  101 
(3) การร้องเรียนทางไปรษณีย์  มายังส านักงาน  ชื่อ  ส านักงานเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  

อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  57210 
(4) การร้องเรียนผ่านตู่รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์  หน้าส านักงานเทศบาล 
(5) การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซค์  www.siriwiangchai.go.th 

   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
           (ลงชื่อ) 
 

                                                                      (นายประเวช  ราชชมภู)      
                            นายกเทศมนตรีต าบลสิริเวียงชัย 
 

 


