ประกาศสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

เรอื่ ง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจร ิตประพฤติมิชอบ
*********************************************
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ร ิต

พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ ง ที่ บัญ ญั ติว่า ห้ ามมิ ใ ห้ เ จ้าพนั กงานของรัฐผู้ใ ดรับทรัพย์สินหร ือประโยชน์

อื่นใด อันอาจคํานวณเป็นเง ินได้ จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหร ือประโยชน์อันควรได้ ตามกฎหมาย กฎ หร ือ
ข้ อบั ง คั บที่ ออกโดยอาศั ยอํา นาจตามบทบั ญ ญั ติแ ห่ ง กฎหมาย เว้ นแต่ ก ารรับทรัพ ย์สิ นหร ือประโยชน์ อื่นใด
โดยธรรมจรรยาตามหลั ก เกณฑ์ แ ละจํา นวนที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. กํ า หนด และตามประมวลจร ิยธรรม

ข้ า ราชการพลเร ือน ข้ อ ๖ (9) กํ า หนด ไม่ เ ร ียกรับ หร ือยอมจะรับ หร ือยอมให้ ผู้ อื่ น เร ียกรับ หร ือยอมจะรับ
ซึง่ ของขวัญแทนตนหร ือญาติของตนไม่ว่าก่อนหร ือหลังดํารงตําแหน่งหร ือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หร ือไม่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หร ือไม่ก็ตาม เว้นแต่ เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หร ือเป็นการให้ตามประเพณีหร ือ
ให้แก่บุคคลทั่วไปนั้น

เพื่ อเป็ นการป้ องกั นการทุ จร ิตและประพฤติ มิช อบของข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ ทุกระดั บ ของ

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ให้ปฏิบัติงานด้ วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นไปตาม ข้อกฎหมาย และ

โครงการ “พั ฒ นาชุ ม ชนใสสะอาด สํ านั ก งานพัฒนาชุ มชนจังหวัด ยโสธร จึง กํ าหนดแนวทางการปฏิ บัติในการ
ต่ อต้ านการรับสิ นบน เพื่อป้องกั นการทุจร ิตและประพฤติ มิชอบ ให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสั งกั ดทุกระดั บ
ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

๑. ไม่ถามมาถึงการให้หร ือรับของขวัญ ของที่เล็ก ของกํานัลหร ือประโยชน์อื่นใด
๒. ไม่ให้หร ือไม่รบ
ั ทรัพย์สินหร ือประโยชน์อื่นใด

๓. ไม่ ยินยอมหร ือรู เ้ ห็ นเป็ นใจให้ บุคคลในครอบครัว ให้ ห ร ือรับของขวั ญ หร ือประโยชน์ อื่นใด

กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

๔. กรณีจาํ เป็นต้ องให้หร ือต้ องรับทรัพย์สินหร ือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หร ือ ตามปกติ

ประเพณี นิยมหร ือเพื่ อ รัก ษาไมตร ี มิ ตรภาพ ความสั ม พั นธ์อั นดี ระหว่ างบุ ค คล ก่ อ นการให้ ห ร ือ รับของขวั ญ
ของที่ ระลึ ก ของกํ านั ล หร ือประโยชน์ อื่นใด ต้ อ งตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า ได้ ปฏิ บัติตามกฎหมาย ระเบี ยบต่ าง ๆ

ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหร ือของขวัญหร ือประโยชน์อื่นใดที่ให้หร ือรับแก่กันนั้น ต้ องมีมูลค่าการรับจากแต่ละ
บุ คคล แต่ ล ะโอกาสไม่ เกิ น ๓,000 บาท หากเกิ น 6,000 บาท ให้ รายงานการรับของขวัญ แก่ ผู้ บัง คั บบัญชา
ทัง้ นี้ ให้พึงระวังการตีมูลค่าของขวัญหร ือประโยชน์อื่นใดต่ากว่าความเป็นจร ิง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5

(นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย)
พัฒนาการจังหวัดยโสธร

