ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ
เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
**********************************************
ด้วยยุท ธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุ จ ริตและประพฤติมิ ชอบ
กาหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐบริการประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย โดยไม่คานึงถึงอามิสสินจ้าง โดยให้
ทุ ก หน่วยงานของรัฐประกาศนโยบายหรือมาตรการป้องกั นการให้ห รือ รับ สิน บนจากการปฏิบัติห น้าที่
ซึ่งกาหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ และไม่กระทา
การอั นเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้ งกฎหมาย ระเบียบ และ
มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องที่ได้กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์
อื่นใดของเจ้าหน้าที่ และการประเมินโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติเมื่อผู้กระทาการเรียกรับหรือให้สินบน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์ก ารบริห ารส่วนต าบลศรีส าราญ จึ งประกาศมาตรการป้ องกั นการให้ห รือ รับ สิน บน เพื่ อ
เสริมสร้างการปฏิบัติงานที่โปร่งใสภายในหน่วยงานมิให้เกิดการทุจริต และส่งเสริมค่านิยมในการประหยัด
มัธยัสถ์ และเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการให้หรือรับสินบน”
ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
“ของขวั ญ ” หมายความว่ า เงิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดที่ ให้ แ ก่ กั น
เพื่ออัธยาศัยไมตรี และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดย
เสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สาหรับบุคคล
ทั่วไป ในการได้รับการลดราคาทรัพย์สนิ หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจน
การออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวและไม่ว่าจะ
ให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การชาระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง
“สินบน” หมายความว่า ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่า
จะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือ ร้องขอสิ่งใดสิ่ง หนึ่ง อันส่ง ผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งใน
ลักษณะจูงใจให้กระทาการหรือไม่กระทาการ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือหน้าที่รับผิดชอบ
“ทรัพย์สิน” หมายความถึง ทรัพย์และวัตถุมีหรือไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาอาจถือ
เอาไว้ได้
/"ปกติประเพณีนิยม"...

-2“ปกติ ป ระเพณี นิ ยม” หมายความว่า เทศกาลหรื อ วัน ส าคั ญ ซึ่ง อาจมี ก ารให้
ของขวัญกัน และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้ อนรับ
การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดา
มารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
ข้อ 3 แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการให้หรือรับสินบน
3.1 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การรับสินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
3.2 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา
หรือรับ สิ นบน เพื่ อ ประโยชน์ ส่วนตนหรือประโยชน์ ของหน่ วยงาน หรือประโยชน์ของผู้ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ
หน่วยงาน หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ลักษณะอื่นใด
3.3 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ จะต้องไม่เสนอว่าจะทาให้
สัญญาว่าจะทาให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่น โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทา
การไม่กระทาการหรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยกฎหมาย
3.4 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ ต้องงดการให้ การรับ
หรือการเรียกร้อง ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ กรณีจาเป็นต้องให้ หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือตาม
ประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือ
ระเบียบกาหนด
3.5 เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายเป็นการให้หรือรับสินบนจะต้ องรายงาน
ผู้บังคับบัญชา หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลศรีสาราญทันที
3.6 องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ ต้องคานึงถึงความเป็นธรรมและปกป้อง
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการให้หรือรับสินบนโดยจะไม่ดาเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
3.7 ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมิ ให้มีการให้ห รือรับสินบนในการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างทุ กชนิด และการดาเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.8 องค์ก ารบริห ารส่วนต าบลศรีส าราญ จะดาเนิ นการลงโทษทางวิ นัย แก่
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ ผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประกาศนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชา
โดยตรงที่เพิก เฉยต่อการกระทาความผิด หรือรับทราบว่ามี การกระท าความผิดแต่ไม่ดาเนินการจัดการให้
ถูกต้อง และหากเป็นการกระทาทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาความผิดทางอาญาโดยเจตนา องค์การบริหารส่วน
ตาบลศรีสาราญจะดาเนินการทางคดีอาญาด้วย
3.9 ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุ ดอวยพร บัตรแสดงความยินดี หรือ
การอวยพรผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้ของขวัญ เพื่อเป็ นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ
อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด
/3.10 การดาเนินการใดๆ...

-33.10 การดาเนินการใดๆ ตามมาตรการนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่ กาหนดไว้
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญเห็นสมควรในภายหลังเพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายทรงศิริ นราพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ

