
 
 
 
ที่ อต ๐๘๓๒/ว.10       ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก 
         อ ำเภอบ้ำนโคก อต ๕๓๑๘๐ 

                   ๗ มกรำคม  2565 

เรื่อง ขอส่งประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนฯ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1.ส ำเนำประกำศ เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนกำรให้และรับของขวัญ                                                        
                   แก่ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชำในเทศกำลปีใหม่      จ ำนวน  ๑ ฉบับ 

        2.ส ำเนำประกำศ เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนกำรในกระบวนกำรเบิกจ่ำยยำ          
        ตำมสิทธิสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร         จ ำนวน  ๑ ฉบับ 
        3.ส ำเนำประกำศ เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนกำรใน 
        กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง            จ ำนวน  ๑ ฉบับ 
        4.ส ำเนำประกำศ เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนประเด็นกำรเงินบริจำค 
        และทรัพย์สินบริจำค                                                                            จ ำนวน  ๑ ฉบับ 
        5.ส ำเนำประกำศ เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และแก้ไขกำรกระท ำผิดวินัย                                  
        ของเจ้ำหน้ำที่รัฐในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข            จ ำนวน  ๑ ฉบับ 
        6.ส ำเนำประกำศ เรื่อง มำตรกำรกำรรับของแถม         จ ำนวน  ๑ ฉบับ 
        7.ส ำเนำประกำศ เรื่อง มำตรกำรกำรจัดสวัสดิกำรภำยในพยำบำล       จ ำนวน  ๑ ฉบับ 
        8.กรอบแนวทำงในกำรป้องกันกำรรับสินบน          จ ำนวน  ๑ ฉบับ 
        9.มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน                                                          จ ำนวน  ๑ ฉบับ 

ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก ตระหนักและมีควำมมุ่งมั่น  ที่จะปฏิบัติงำนให้โปร่งใส ยึด
มั่นในคุณธรรม ปลอดจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติใน
กำรป้องกันกำรรับสินบน กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่กำรเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น กำรแสวงหำผลประโยชน์ร่วมกันกับ
องค์กรธุรกิจเอกชน กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ถูกต้อง ตำมที่กฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก ำหนด โดยให้ผู้บริหำร 
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดถือปฏิบัติในกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมมำตรกำร
ป้องกันกำรรับสินบน นั้น  

 

 

 

 



 
 
 

(นำยขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 
สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก 

 

ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปข้อก ำหนด ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคกจึงขอส่ง
ประกำศดังกล่ำวมำให้ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนต่อไป รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

                                                 ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
โทรสำร  ๐ ๕๕๔๘ ๖๐๔5 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือมาตรการป้องกันการรับสินบน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 

อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ ์
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรการป้องกันการรับสินบน 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
*********************************** 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยกำรทุจริตกำรรับสินบน หรือกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ                       

เป็นรูปแบบหนึ่งของกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่อง
กับจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ อันเป็นสำเหตุส ำคัญท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรบริหำรงำนและภำพลักษณ์ของ
องค์กร 

กำรรับทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๐๓ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อกำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดนั้นได้ มีกฎหมำยหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยอนุญำตให้
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับได้ และกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ซึ่งกำรรับ
ทรัพย์สินในกรณีนี้อำจจะเรียกว่ำ “สินน้ ำใจ” ดังนั้น กำรรับสินน้ ำใจ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์      
ที่ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนดด้วย หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐละเลย หรือไม่สำมำรถแยกแยะได้ว่ำกำรรับทรัพย์สินนั้น 
เป็นเรื่องสินน้ ำใจหรือสินบนแล้ว จะท ำให้เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมำยและมีโทษต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สิน
นั้นด้วย แต่ถ้ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐสำมำรถแยกแยะหรือจ ำแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของกำรรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสำมำรถ
ป้องกันไม่ให้มีกำรละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสำมำรถแก้ไขปัญหำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ของ                   
ภำครัฐได้ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก ตระหนักและมีควำมมุ่งมั่น  ที่จะปฏิบัติงำนให้โปร่งใส ยึดมั่นใน
คุณธรรม ปลอดจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในกำร
ป้องกันกำรรับสินบน กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่กำรเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน กำรแสวงหำผลประโยชน์ร่วมกันกับ
องค์กรธุรกิจเอกชน กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ถูกต้อง ตำมที่กฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก ำหนด โดยให้ผู้บริหำร 
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด    ถือปฏิบัติในกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำม
มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



มารการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือบังคับบัญชาใน
เทศกาลปีใหม่ 

“กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยำ” หมำยควำมว่ำ กำรรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจำกญำติหรือจำกบุคคลที่ให้กันในโอกำสต่ำงๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี  หรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตำมมำรยำทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ประโยชน์อ่ืนใด” หมำยควำมว่ำ สิ่งที่มูลค่ำ ได้แก่ กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง  กำรรับบริกำร 
กำรรับกำรฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ทุกต ำแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมำยหรือมีข้อบังคับ 
โดยอำศัยอ ำนำจของกฎหมำยให้รับได้ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจำกกฎหมำย กฎหรือข้อบังคับ
ข้ำงต้น จึงต้องมำพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมประก ำศ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์   กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้ 

๑ . ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ ในสั งกัดปฏิบั ติตำมประกำศของส ำนั กงำนสำธำรณสุขอ ำ เภอบ้ ำนโคก                    
เรื่อง กรอบแนวทำง : กรณีกำรให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๓    อย่ำงเคร่งครัด 

๒. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถำมน ำถึงกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือ               
จำกทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยให้รับได้ 
กำรรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ กำรรับเงินเดือน กำรรับเงินค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปรำชกำร ค่ำที่พักในกำรเดินทำงไป
รำชกำร กำรรับสวัสดิกำรต่ำงๆ ที่ทำงรำชกำรจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิกำรปกติและกำรจัดสวัสดิกำรฯ ตำมระเบียบ
กำรจัดสวัสดิกำรภำยในของส่วนรำชกำร รวมถึงค่ำสมนำคุณวิทยำกรค่ำอำหำรหรือค่ำอำหำรในระหว่ำงอบรม ประชุม
หรือสัมมนำ เว้นแต่กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำตำมประกำศคณะกรรมกำ รป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกญำติ ได้แก่ กำรรับทรัพย์สินฯ จำกปู่ ย่ำ ตำ 
ยำย ลูก หลำน เหลน ลื่อ พ่ี ลุง ป้ำ น้ำ อำ หรือจำกญำติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่ำงๆ ในควำมเป็นญำติ
เช่นเดียวกันกับที่ได้กล่ำวถึงข้ำงต้น ควำมเป็นญำติจึงมีได้เฉพำะบุคคลธรรมดำเท่ ำนั้น กำรรับทรัพย์สินฯ ในกรณีนี้                 
จึงไม่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรอ้ำงกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกนิติบุคคลได้ ประกอบกับกำรรับทรัพย์สินจำก
ญำติ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐสำมำรถรับได้โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนในกำรรับ ทั้งนี้จะรับได้ ในจ ำนวนเท่ำไร จึงขึ้นอยู่กับ
ควำมสำมำรถในกำรให้ของญำติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 

๒.๒ กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญำติเนื่องในโอกำสต่ำงๆ                     
โดยปกติตำมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติในสังคม เท่ำนั้น และต้องมี มูลค่ำ                
ในกำรรับจำกแต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บำท 

๒.๓ กำรรับค่ำรับรองและของขวัญจำกบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญำติ อำทิ พำไปรับประทำนอำหำร 
มอบบัตรก ำนัลของห้ำงสรรพสินค้ำ ต้องรับเนื่องในโอกำสต่ำงๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตำมมำรยำทสังคม เท่ำนั้น และมูลค่ำของกำรรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่ำ  ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บำท 

๒.๔ กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
 
 



มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๒  กันยายน ๒๕๖๐ 

๑. ห้ำมไม่ให้หน่วยงำนที่ท ำกำรจัดซื้อท ำกำรหำรำยได้ในลักษณะผลประโยชน์ ต่ำงตอบแทนทุก
ประเภทจำกบริษัทยำเข้ำกองทุนสวัสดิกำรสถำนพยำบำล 

๒. ให้หน่วยงำนที่ท ำกำรจัดซื้อต้องค ำนึงถึงปัจจัยด้ำนต้นทุน (cost) มำตรฐำน (standard) ระยะเวลำ
ในกำรส่งมอบ (time) กำรให้บริกำร (service) และรำคำ (price) ประกอบกำรตัดสินใจ 

๓. ให้หน่วยงำนที่ท ำกำรจัดซื้อก ำหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้ำใน TOR ให้บริษัทคู่ค้ำต้องปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ตำมมำตรำ ๑๐๓/๗ มำตรำ ๑๒๓/๕ และมีระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรมฯ แก่พนักงำน โดยให้เป็นคะแนน
บวกใน price performance 

๔. ให้หน่วยงำนที่ท ำกำรจัดซื้อใช้กลไกต่อรองรำคำตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำ ระบบยำแห่งชำติ
ก ำหนด 

๕. ให้เพ่ิมควำมเข้มงวดของระบบตรวจสอบภำยใน ทั้งในระดับสถำนพยำบำลและระดับ หน่วยงำน
ต้นสังกัดของสถำนพยำบำล 

๖. ให้สถำนพยำบำลประชำสัมพันธ์เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม กำรส่งเสริมกำรขำยยำ 
และกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลให้ประชำชนได้รับทรำบในรูปแบบของสื่อที่มีควำมเข้ำใจง่ำย สร้ำงเครือข่ำยที่ประกอบไป
ด้วยบุคลำกรในสถำนพยำบำลและประชำชน กำรเฝ้ำระวังและตรวจสอบ กำรส่งเสริมกำรขำยยำ และกำรใช้ยำอย่ำงไม่
เหมำะสม รวมถึงมีช่องทำงในกำรร้องเรียนและแจ้งข้อมูล กำรกระท ำผิดให้แก่หน่วยงำนที่มีควำมรับผิดชอบโดยตรง 

มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 

๑. ยึดถือแนวทำงปฏิบัติกฎหมำย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด 
๒. วำงตัวเป็นกลำงในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ 
๓. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยจิตส ำนึกและด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
๔. ค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำน/ส่วนรวมของทำงรำชกำรเป็นหลัก และควำมถูกต้อง ยุติธรรม 

ควำมสมเหตุสมผลประกอบด้วย 
๕. ด ำเนินกำรให้มีกำรใช้จ่ำยเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงำนอย่ำงประหยัด คุ้มค่ำเกิดประโยชน์สูงสุด 
๖. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่ำโดยตรง/อ้อมจำกผู้รับจ้ำง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ที่มีควำมสัมพันธ์กับทำงรำชกำรเก่ียวกับกำรพัสดุเพ่ือตนเอง/ผู้อื่น โดยมิชอบ 
๗. ไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวมำประกอบกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
๘. ไม่ให้ข้อมูลภำยในที่เป็นกำรเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ำยหนึ่ง/พวกพ้องของตน 
๙. ปฏิบัติหน้ำที่ต่อผู้ขำย ผู้รับจ้ำง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทำงรำชกำรเกี่ยวกับกำรพัสดุผู้

ร้องเรียนร้องทุกข์อย่ำงเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ ำใน แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็นธรรม 
๑๐. ผู้บังคับบัญชำด้ำนพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก ำชับให้ผู้ปฏิบัติตำมกฎระเบียบอย่ำง

เคร่งครัด กรณีพบว่ำมีกำรประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตำมกฎหมำยหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้รำยงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
บ้ำนโคก ผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นโดยทันที เพื่อพิจำรณำแก้ไข ยกเว้น หรือด ำเนินกำรอ่ืนที่เหมำะสม เพ่ือให้เกิด
ควำมถูกต้องและเป็นธรรม 

๑๑. หำกผู้บังคับบัญชำด้ำนพัสดุเห็นว่ำ มีกำรทุจริตหรือข้อกล่ำวหำว่ำมีกำรรับสินบนให้รีบด ำเนินกำร
รวบรวมข้อเท็จจริง และจัดท ำรำยงำนเสนอต่อสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก ผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นขึ้นไป เพ่ือ
ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือด ำเนินกำรทำงวินัยโดยทันที 



มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

“กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยำ” หมำยควำมว่ำ กำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจำกญำติหรือจำกบุคคลที่ให้กันในโอกำสต่ำง ๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตำมมำรยำทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ประโยชน์อ่ืนใด” หมำยควำมว่ำ สิ่งที่มูลค่ำ ได้แก่ กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง กำรรับบริกำร 
กำรรับกำรฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

กำรรับทรัพย์สินที่เป็นกำรรับสินบนตำมกฎหมำย เจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินจำกบุคคลใด ๆ หำก
เป็นกำรได้รับทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องตำมมำตรำ ๑๐๓ แล้วจะต้องได้รับโทษทำงอำญำตำมโทษที่ ก ำหนดไว้ในมำตรำ 
๑๒๒ แต่หำกเป็นกำรรับทรัพย์สินที่เป็นกำรเรียก รับสินบนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐผู้ที่ได้รับทรัพย์สินจะต้องได้รับโทษ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ฐำนเป็น เจ้ำพนักงำนเรียกรับสินบน ตำมมำตรำ 
๑๔๙ และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ที่ ได้กระท ำควำมผิดกฎหมำยจะต้อง รับโทษในทำงอำญำซึ่งกฎหมำยได้ระวำงโทษ จ ำคุก
ตั้งแต่ห้ำปีถึงยี่สิบปี หรือ จ ำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบำทถึงสี่หมื่นบำทหรือประหำรชีวิตหรือเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐที่ได้กระท ำ ควำมผิดอำจจะต้องรับโทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยว่ำด้วยควำมผิดของพนักงำนในองค์กำรหรือหน่วยงำน
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๐๒ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตำมมำตรำ ๖  ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ที่ได้กระท ำควำมผิดจะต้องได้รับโทษในทำง 
อำญำซึ่งกฎหมำยได้ระวำงจ ำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึงยี่สิบปี หรือจ ำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สองพันบำทถึงสี่หมื่นบำท หรือ
ประหำรชีวิต ดังนั้น กำรรับทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะต้องพิจำรณำว่ำในกำรรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
จะต้องค ำนึงถึงกฎหมำยว่ำเป็นกรณีกำรรับทรัพย์สินที่มีกฎหมำยอนุญำตให้รับได้ในกรณีหนึ่งตำมหลักกำรรับทรัพย์สิน
หรือไม่หรือเป็นกรณีท่ีกฎหมำยห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับทรัพย์สิน อย่ำงเช่นกรณีท่ีเป็นกำรเรียกรับสินบนของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ เป็นต้น 

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกญำติซึ่งให้โดยเสน่หำตำมจ ำนวนที่เหมำะสมตำมฐำนำนุรูป 
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญำติมีรำคำหรือมูลค่ำในกำรรับจำกแต่ละ

บุคคล แต่ละโอกำสไม่เกินสำมพันบำท 
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีกำรให้นั้นเป็นกำรให้ในลักษณะให้บุคคลทั่วไป 
ในกรณีที่เป็นกำรรับทรัพย์สินที่มีมูลค่ำเกิน 3,000 บำท ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้รับมำแล้วโดยมีควำม

จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษำไมตรี มิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้ง
รำยละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชำ ซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้บริหำร
สูงสุดของรัฐวิสำหกิจ หรือผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน สถำบัน หรือองค์กรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่
สำมำรถกระท ำได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ำมีเหตุผลควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสม และสมควรที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำหรือผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ 
หน่วยงำนหรือองค์กรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค ำสั่งว่ำไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำว ก็ให้คืน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนให้ได้ ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่ำวให้เป็นสิทธิของหน่วยงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

การส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 

๑. เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่สำมำรถแยกแยะประโยชน์ส่ วนตัวกับประโยชน์



ส่วนรวม หรือควำมแตกต่ำงระหว่ำงสินน้ ำใจและสินบนได้ รวมถึงกำรแจ้งเตือนในกรณีที่อำจเกิดควำมสุ่มเสี่ยงต่อกำร
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ อำทิ ช่วงเทศกำลปีใหม่  เป็นต้น 

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ เห็นควำมส ำคัญและมีจิตส ำนึก   ในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมำตรกำรควบคุมภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต คอร์รัปชั่น กำรให้หรือรับ
สินบนในทุกรูปแบบ 

๓. ก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำนในสังกัด เป็นไปตำมกฎหมำย                    
กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 

๔. แนวปฏิบัติในกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ครอบคลุม กำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ ทุกกระบวนกำรอำทิ กำรสรรหำหรือกำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง 
กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต โดยผู้บังคับบัญชำทุกระดับ
จะท ำควำมเข้ำใจกับผู้ใต้บังคับบัญชำ เพ่ือน ำไปใช้ปฏิบัติในโครงกำร กิจกรรมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ และควบคุมดูแล
กำรปฏิบัติให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

๕. ให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลอ่ืนใด ที่แจ้งเบำะแสหรือหลักฐำน เรื่องกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น กำรรับ หรือกำรให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิเสธต่อกำรกระท ำ  โดยใช้มำตรกำร
คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรแจ้งเบำะแสหรือพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 

๖. กำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระท ำควำมผิดทำงวินัย ผู้บังคับบัญชำจะต้องด ำเนินกำรทำงวินัย
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น 

๗. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ได้มีกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เป็นกำรฝ่ำฝืนกำรรับทรัพย์สินฯ ตำม
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มำตรำ ๑๐๓ จะต้องรับโทษตำมมำตรำ 
๑๒๒ มีโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

   ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่ำจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจให้กระท ำ
กำร ไม่กระท ำกำร หรือประวิงกำรกระท ำอันมิชอบด้วยหน้ำที่ มีโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือท้ัง
จ ำทั้งปรับ ตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๑๒๓/๕ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

๘. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับทรัพย์สินจำกผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
หรือจำกกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจำก  กำรปฏิบัติหน้ำที่
นั้นๆ กำรรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น กำรเรียกรับสินบนของเจ้ำหน้ำที่รัฐ และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้นั้นจะมีควำมผิดตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๔๙ มีโทษจ ำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึงยี่สิบปี หรือจ ำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบำทถึง
สี่หมื่นบำท 

 ๙.  สอบทำนแนวปฏิบัติและมำตรกำรด ำ เนินกำรอย่ำงสม่ ำ เสมอ เ พ่ือให้สอดคล้องกับ                             
กำรเปลี่ยนแปลงทำงกฎหมำย และสภำวะทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

 

 



มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด 
   มาตรการการใช้รถราชการ 

1. ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรใช้รถรำชกำร พ.ศ.2523 และแก้ไข
เพ่ิมเติม และระเบียบส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรใช้ กำรเก็บรั กษำ กำรซ่อมบ ำรุงรถ
ส่วนกลำง และรถรับรอง พ.ศ.2526 โดยเคร่งครัด 

2. กำรเก็บรักษำรถรำชกำร ให้เก็บในสถำนที่เก็บหรือบริเวณของส่วนรำชกำรเท่ำนั้น และหำกมีเหตุ
จ ำเป็นไม่มีสถำนที่เก็บปลอดภัย หรือมีรำชกำรจ ำเป็นเร่งด่วน ให้บันทึกขออนุญำตหัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้มีอ ำนำจเป็น
กำรชั่วครำวหรือเป็นครั้งครำว 

3. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่น ำรถรำชกำรไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นน ำไปใช้ทั้งในเวลำรำชกำรและ
นอกเวลำรำชกำร 

4. ให้ผู้บังคับบัญชำควบคุม ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ กำรใช้รถ กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ค่ำ
ซ่อมบ ำรุง โดยมีกระบวนตรวจสอบ รับรอง และด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำรโดยเคร่งครัด 

                           มาตรการการเบิกจ่ายค่าคอบแทน 

1. ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำร พ.ศ.2540 ข้อบังคับกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ทีปฏิบัติให้กับหน่วย
บริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2544 และระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนที่เก่ียวข้อง 

2. ให้หน่วยงำนมีกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมเงื่อนไข
และเป้ำประสงค์ กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนต่ำง ๆ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ข้อบังคับกระทรวงสำธำรณสุขและ
ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนที่เกี่ยวข้อง 

มำตรกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
1. ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำร

จัดประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ.2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำต่ำง ๆ ให้มีเป้ำหมำยและรำยละเอียด

กำรด ำเนินงำนฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำ ที่สอดคล้องกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำงำนของหน่วยงำนหรือ
องค์กรอย่ำงชัดเจน 

มาตรการจัดหาพัสดุ 

1. ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. ให้มีกระบวนกำรป้องกัน ตรวจสอบ และด ำเนินกำร กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกำรเอื้อ
ประโยชน์ของเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำพัสดุ กับผู้รับจ้ำง ผู้ขำย และ/หรือ ผู้มีควำมเก่ียวข้องในประโยชน์
ดังกล่ำว 

3. กำรจัดหำพัสดุในโครงกำร ต้องจัดหำโดยงำนพัสดุ และต้องลงทะเบียนรับ – จ่ำยพัสดุ ตำม
ระเบียบพัสดุ 

4. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ท่ีไม่ใช่เจ้ำหน้ำที่พัสดุ จัดหำพัสดุก่อนกระบวนกำรกำรจัดซื้อพัสดุ 
 
 



ตัวอย่างคอร์รัปชั่น/ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. เจ้ำหน้ำที่เรียกรับสินบนจำกนักธุรกิจ/ประชำชนที่ท ำผิดกฎหมำยเพื่อไม่ให้ถูกปรับ 
2. เจ้ำหน้ำที่เรียกสินบนจำกกำรก ำหนดสเปคเพ่ือให้บริษัทแห่งหนึ่งชนะกำรประมูล 
3. ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ช่วยให้บริษัทไม่ถูกลงโทษจำกควำมผิดในข้อหำหนีภำษีเนื่องจำกเป็นบริษัท

ของภรรยำ 
4. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้รับของขวัญจำกผู้บริหำรของบริษัทเอกชนจึงช่วยเหลือลูกของผู้บริหำรคนนั้นให้

ได้เลื่อนต ำแหน่งสูงขึ้น 
5. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐใช้อ ำนำจหน้ำที่ท ำให้บริษัทของตนหรือบริษัทของครอบครัวได้รับงำนเหมำของรัฐ

หรือฝำกลูกฝำกหลำนเข้ำท ำงำน 
6. กำรรับผลประโยชน์จำกกำรที่ด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่ 
7. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
8. กำรช่วยให้ญำติมิตรให้ได้งำนอย่ำงไม่เป็นธรรมในหน่วยงำนที่ตนมีอ ำนำจ 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

  ๑. ช่องทำงกำรร้องเรียน/กำรรับแจ้งเบำะแส 
๑) กำรร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวำจำ โดยตรงที่ส ำนักงำน

สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก 
๒) ทำงโทรศัพท์/โทรสำรหมำยเลข ๐๕๕-๔๘๖๐๔๕  
๓) กำรร้องเรียนผ่ำนตู้รับเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 
๔) กำรร้องเรียนผ่ำน Website https://www.hosthai.com/00579/  
หมำยเหตุ : ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งจนกว่ำจะเสร็จ

กระบวนกำรหำกไม่มีกำรด ำเนินกำรใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงำนอื่น 

หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภำยนอก 
๑) ศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอบ้ำนโคก  ตั้งอยู่ที่ว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนโคก 
๒) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 

๒. กระบวนกำรแก้ไขปัญหำ 
ส ำนักงำน จะตรวจสอบข้อเท็จจริง อย่ำงละเอียดรอบคอบ และแจ้งมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำ

ดังกล่ำวให้ผู้ร้องทรำบภำยใน ๑๕ วัน  
๓. มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยำน 

๑) กำรพิจำรณำข้อร้องเรียน ให้ก ำหนดชั้นควำมลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตำมระเบียบว่ำ
ด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ และกำรส่งเรื่องให้หน่วยงำนพิจำรณำนั้น ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้อง
อำจจะได้รับควำมเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรในเบื้องต้นให้ถือว่ำ เป็นควำมลับทำงรำชกำร หำก
เป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจำรณำเฉพำะรำยที่ระบุหลักฐำน กรณีแวดล้อมปรำกฏชัดแจ้ง  ตลอดจนชี้พยำนบุคคลแน่นอน
เท่ำนั้น  

กำรแจ้งเบำะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หำกไม่ปกปิดชื่อที่อยู่ของผู้ร้อง
จะต้องแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบและให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้ร้องดังนี้ “ให้ผู้บังคับบัญชำใช้ดุลพินิจสั่งกำรตำม
สมควรเพ่ือคุ้มครองผู้ร้อง พยำน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ในกำรสืบสวนสอบสวน อย่ำให้ต้องรับภัยหรือควำมไม่เป็นธรรม 
ที่อำจเกิดมำจำกกำรร้องเรียน กำรเป็นพยำนหรือกำรให้ข้อมูลนั้น” กรณีมีกำรระบุชื่อ  ผู้ถูกกล่ำวหำ จะต้องคุ้มครองทั้ง



ฝ่ำยผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจำกเรื่องยังไม่ได้ผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและอำจเป็นกำรกลั่นแกล้งกล่ำวหำ
ให้ได้รับควำมเดือดร้อนและเสียหำยได้ และกรณีผู้ร้องเรียนระบุในค ำร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้
ร้องเรียน หน่วยงำนต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงำน   ผู้ถูกร้องทรำบ เนื่องจำกผู้ร้องอำจจะได้รับควำมเดือดร้อน
ตำมเหตุแห่งกำรร้องเรียนนั้นๆ 

๒) เมื่อมีกำรร้องเรียน ผู้ร้องและพยำนจะไม่ถูกด ำเนินกำรใดๆ ที่กระทบต่อหน้ำที่กำรงำน
หรือกำรด ำรงชีวิต หำกจ ำเป็นต้องมีกำรด ำเนินกำรใดๆ เช่น กำรแยกสถำนที่ท ำงำนเพ่ือป้องกันมิให้   ผู้ร้อง พยำน และ
ผู้ถูกกล่ำวหำพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ร้องและพยำน 

๓) ข้อร้องขอของผู้เสียหำย ผู้ร้อง หรือพยำน เช่น กำรขอย้ำยสถำนที่ท ำงำนหรือวิธีกำรใน
กำรป้องกันหรือแก้ไขปัญหำ ควรได้รับกำรพิจำรณำจำกบุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบตำมควำมเหมำะสม 

๔) ให้ควำมคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
๔. มำตรกำรคุ้มครองผู้ถูกกล่ำวหำ 

๑) ในระหว่ำงกำรพิจำรณำข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำมีควำมผิดต้องให้ควำมเป็น
ธรรมและให้ได้รับกำรปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลำกรอื่น 

๒) ให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำในกำรชี้แจงข้อกล่ำวหำอย่ำงเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในกำรแสดง
เอกสำร/พยำนหลักฐำน 

การติดตามประเมินผล 

ให้งำนวินัยและนิติกำรของหน่วยงำนในสังกัด จัดท ำข้อมูลสถิติ กำรกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืน
ใด พร้อมทั้งปัญหำอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไขแล้วรำยงำนให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคกทรำบ ทุกไตรมำส 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก มอบหมำยให้นำงสำวธัญชนก  บัวแก้ว ต ำแหน่ง นักวิชำกำร
สำธำรณสุข เป็นผู้รับผิดชอบในกำรรับแบบรำยงำนฯ และมอบหมำยให้ นำยวรปรัชญ์  พำโทน ต ำแหน่งนักวิชำกำร
สำธำรณสุขช ำนำญกำร เป็นผู้รับผิดชอบ งำนกำรด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียน   ตำมมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนและ
รำยงำนข้อมูลให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก ทรำบ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ข้ำพเจ้ำ......................................................นำมสกุล........................................................ .......... 
ต ำแหน่ง............................................................ที่ท ำงำน............................................. .............. 
ขอรำยงำนกำรรับของขวัญตำมแนวปฏิบัติในกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
กรณีกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่ำเกินกว่ำสำมพันบำท 
 

วันที่ได้รับ รำยละเอียด ได้รับจำก มูลค่ำ โอกำส รับในนำม 
โดยประมำณ ในกำรรับ หน่วยงำน บุคคล 

       
       
       
       
       

 
ลงชื่อ....................................................ผู้รำยงำน 
ต ำแหน่ง............................................................... 

วันที่................../......................./............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
(ส ำหรับผู้บังคับบัญชำหัวหน้ำส่วนรำชกำร : สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก 

ตำมท่ีได้รับรำยงำนกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตำมรำยละเอียดข้ำงต้นนั้น ขอให้ด ำเนินกำร 
ดังต่อไปนี้ 

อนุญำตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล 
เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้ 
แจ้ง สสจ.อุตรดิตถ์ 
อ่ืนๆ ..................................................... 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้บังคับบัญชำ 
                                                                                     (นำยสมัคร  สุลำ) 
                                                                                สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก 
 
หมำยเหตุ : ให้ส่งแบบรำยงำนกำรรับของขวญัหรือประโยชน์อื่นใดให้ส ำนักงำนสำธำรณสขุอ ำเภอบำ้นโคก 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร) ทุกคร้ังที่มีกำรรำยงำน 
 


