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*********************************** 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นได้มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ าใจ” ดังนั้น การรับสินน้ าใจ เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการป.ป.ช. ก าหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย  หรือไม่
สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ าใจหรือสินบนแล้วจะท าให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิด
กฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วยแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือ
จ าแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม 
รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ตระหนักและมีความมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส 
ยึดมั่นในคุณธรรมปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนการใช้อ านาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน การแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
กับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกฎ หรือ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องก าหนดโดยให้หน่วยบริการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบนดังต่อไปนี้ 

แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน :กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร และการรับเงินบริจาค 

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 



“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิงการรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกต าแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ 
หรือมีข้อบังคับโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจาก
กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด อย่างเคร่งครัด 

๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
กฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติ
และการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการรวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯจากปู่ ย่า 
ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ลื่อ พ่ี ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆในความเป็น
ญาติเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สินฯ 
ในกรณีนี้ จึงไม่สามารถน าไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิติบุคคลได้ประกอบกับการรับ
ทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้ในจ านวนเท่าไร จึง
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 

๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ 
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมี
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๓ การรับคา่รับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทาน
อาหาร มอบบัตรก านัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า ไม่
เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
๓. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการ

เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปีด้วย 



๔. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ 

๕. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ 
ประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๖. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ 
ของขวัญเพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

๗. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่ง
เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัยว่ามี
เหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้
คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  

การแจ้งให้เป็นไปตามแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แนบท้ายมาตรการนี้ 
๘.ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 

เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร อย่างเคร่งครัด 
๙. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญ

ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 
 

กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่
อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปี
ใหม่ การด าเนินการรับนักเรียน เป็นต้น 

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกใน
การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การ
ให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 



๓. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การ
เลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติอนุญาต โดย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

๕. ตรวจสอบการด าเนินการของสถานบริการ และประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ 
ประชาชนรวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่   ในสังกัดรับทราบถึงความผิดและบทก าหนดโทษกรณีการเรียก รับ 
หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเงินบริจาคซึ่งการกระท าดังกล่าวไม่
อาจถือได้ว่าเป็นเงินบริจาค แต่ถือว่าเป็นเรื่องของ “สินบน”ในฐานะผู้รับสินบน กับ ผู้ให้สินบน อันเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช. 

๖. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่อง
การทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระท าโดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่
ก าหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

๗. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย ผู้บั งคับบัญชาจะต้อง
ด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา๑๐๓ จะต้องรับโทษ
ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

    ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพ่ือจูงใจ
ให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๙. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือจากการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจากการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

๑๐. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 



  ๑. ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส 
๑)แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
๒)ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐๗๔-๖๘๙๐๑๙ 
๓) การร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจาโดยตรงที่สาธารณสุข

อ าเภอปากพะยูน 
 ๔) การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ที่

อยู่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 
๙๓๑๓๐ 

๕) การร้องเรียนผ่าน Website ; Facebook เวปเพจ; Line 
หมายเหตุ : ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จ

กระบวนการหากไม่มีการด าเนินการใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 

หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก 
๑)ส านักงาน ก.พ. 
๒)คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจ ากระทรวง ตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓)ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา ๒๓, ๒๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
๔) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
๕) ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง 

๒. กระบวนการแก้ไขปัญหา 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน จะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และ

แจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน ๓๐ วัน กรณีมีมูลว่ากระท าผิดวินัยจะด าเนินการ
ทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

กรณีเป็นการกระท าความผิดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่
มีอ านาจด าเนินการต่อไป 

๓. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน 
๑) การพิจารณาข้อร้องเรียนให้ก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตาม

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้นผู้ให้
ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่า เป็น
ความลับทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  

การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อที่อยู่ของผู้



ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องดังนี้“ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่ง
การตามสมควรเพ่ือคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือ
ความไม่เป็นธรรม ที่อาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูก
กล่าวหา จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้และกรณีผู้ร้องเรียนระบุในค าร้อง
ขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงานผู้ถูกร้อง
ทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ 

๒) เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกด าเนินการใดๆ ที่กระทบต่อหน้าที่
การงานหรือการด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที่ท างานเพ่ือป้องกันมิให้ผู้
ร้องพยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและพยาน 

๓) ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ท างานหรือ
วิธีการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามความ
เหมาะสม 

๔) ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
๔. มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 

๑) ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความ ผิด         
ต้องให้ความเป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น 

๒) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการ
แสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน 

 
การติดตามประเมินผล 

ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด และหรือกลุ่มบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติ
การ จัดท าข้อมูลสถิติการการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขแล้ว
รายงานให้สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ทราบ ทุกไตรมาส 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน มอบหมายให้ กลุ่มบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติ

การ เป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯ การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรการป้องกันการรับ
สินบนและรายงานข้อมูลให้สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ทราบ 
 

 
 
 
 

 



ภาคผนวก 

 

แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...... 
 

ข้าพเจ้า......................................................นามสกุล........................................................ .......... 
ต าแหน่ง............................................................กลุ่มงาน/รพสต./สสอ........................................................... 
ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท 
 

วันที่ได้รับ รายละเอียด ได้รับจาก มูลค่า โอกาส รับในนาม 
โดยประมาณ ในการรับ หน่วยงาน บุคคล 

       
       
       
       
       
 

ลงชื่อ....................................................ผู้รายงาน 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันที่................../......................./............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
(ส าหรับผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการ :) 

ตามท่ีได้รับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามรายละเอียดขา้งต้นนั้น ขอให้
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

อนุญาตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล 
เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้ 
ส่งมอบให้แก่ หน่วยงาน..... เพ่ือเป็นสมบัติต่อไป 
อ่ืนๆ ..................................................... 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
หมายเหตุ :ให้ส่งแบบรายงานการรับของขวญัหรือประโยชน์อื่นใดให้สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน / 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานวินัยและนิติการ) ทุกคร้ังที่มีการรายงาน 


