
  

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 

........................................................................... 

 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ มีเจตนารมณ์ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Integrity 
Transparency Assessment : ITA) ก าหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต โดยให้ส่วนราชการมีมาตรการภายใน เพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี มาตรการป้องกันการรับสินบน
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อผู้กระท าการเรียกรับหรือให้สินบน รวมไปถึงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่รับบริการประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
โดยไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง โดยให้ทุก หน่วยงานของรัฐประกาศนโยบายหรือมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
จากการปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
และไม่กระท าการอันเน้นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และ
มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องที่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด
ของเจ้าหน้าที่  

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
และประพฤติมิชอบ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ จึงประกาศมาตรการป้องกัน การให้หรือรับสินบน เพ่ือ
เสริมสร้างการปฏิบัติงานที่โปร่งใสภายในหน่วยงานมิให้เกิดการทุจริต และส่งเสริม ค่านิยมในการประหยัด มัธยัสถ์ 
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เรื่อง มาตรการ ป้องกันการให้
หรือรับสินบน”  

 ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้ 

 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานส่วนต าบลสุโสะ พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  

 “ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กันเพ่ือ อัธยาศัยไมตรี และให้
หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หา หรือเพ่ือการสงเคราะห์ หรือให้
เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สาหรับบุคคลทั่วไปใน การได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการ
ให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก 
ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวและไม่ว่าจะให้เป็น บัตร ต๋ัว หรือหลักฐานอ่ืนใด การชาระเงินให้ล่วงหน้า หรือ
การคืนเงินให้ในภายหลัง  



 “สินบน” หมายความว่า ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่า จะให้ มอบให้ การ
ยอมรับ การให ้หรือร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งใน ลักษณะจูงใจให้กระท าการหรือไม่
กระท าการ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือหน้าที่รับผิดขอบ 

“ทรัพย์สิน” หมายความถึง ทรัพย์และวัตถุมีหรือไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาอาจถือ เอาไว้ได้  
“ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ ของขวัญ กัน และให้

หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดง ความเสียใจ หรือการ
ให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย  

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดา มารดาหรือร่วมบิดา
หรือมารดาเดียวกัน  

ข้อ ๓ แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการให้หรือรับสินบน  
๓.๑ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับ สินบน

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
๓.๒ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ จะต้องไม่ เรียกร้อง จัดหา หรือ รับ

สินบน เพ่ีอประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของหน่วยงาน หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงาน หรือ
ประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว เพ่ือน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน ลักษณะอ่ืนใด  

๓.๓ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ จะต้องไม่เสนอว่าจะท าให้ สัญญาว่าจะ
ท าให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืน โดยมีจุดประสงค์เพ่ีอจูงใจให้กระท า การไม่กระท าการ
หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมาย  

๓.๔ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ ต้องงดการให้ การรับ หรือ การ 
เรียกร้อง ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนใด อันเนื่องมาจากการ ปฏิบัติหน้าที่ 
กรณีจ าเป็นต้องให้ หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หรือตาม ประเพณีนิยม หรือ เพ่ือ
รักษาไมตร ีมิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือ ระเบียบก าหนด  

๓.๕ เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท า ที่เข้าข่ายเป็นการให้หรือรับสินบนจะต้องรายงาน 
ผู้บังคับบัญชา หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สุโสะ ทันท ี

๓.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะต้องค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้อง เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิเสธการให้หรือรับสินบนโดยจะไม่ด าเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น  

๓.๗ ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมิให้มีการให้หรือรับสินบนในการด าเนินการ จัดซื้อจัด
จ้างทุกชนิด และการด าเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้ กฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  

๓.๘ องค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ จะด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่ เจ้าหน้าที่ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ ผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประกาศนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉย ต่อการ
กระท าความผิดหรือรับทราบว่ามีการกระท าความผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง และหากเป็นการ กระท าทุจริต
ต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดทางอาญาโดยเจตนาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ จะด าเนินการ ทางคดีอาญาด้วย 
   ๓.๙ ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดี หรือการ อวยพร
ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้ของขวัญ เพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ อีกทั้ง เพ่ือประโยชน์
ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด  

๓.๑๐ การด าเนินการใดๆตามมาตรการนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติอื่นใดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ เห็นสมควรในภายหลังเพ่ือให้เป็นไปตาม ประกาศนี ้



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  เดือน  เมษายน  ๒๕๖๒ 

     

 

 

         

 (นายสมคิด รองเดช) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ  


