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กลุ่มงานบริหาร  
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คำนำ 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล ได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อำนาจหน้าที่การ
เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน       
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต 
การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอภักดีชุมพล เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)       

                                                                    
                                                                                    ผู้จัดทำ 

                                                                               กลุ่มงานบริหาร  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

สารบัญ 
หน้า 

 
คำนำ 
สารบัญ 
ส่วนท่ี 1 บทนำ 
 1. หลักการและเหตุผล 
 2. แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน 
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2.1  มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 
                 ของข้าราชการ 
 2.2  มาตรการว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่   
                 ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 
 2.3  มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรบัเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค  
 2.4  มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ส่วนท่ี 3 ภาคผนวก 

คำส่ังคณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
มาตรการการใช้รถราชการ   
มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
มาตรการการจัดหาพัสดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทนำ 
มาตรการป้องกันการรับสินบน 

ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล 
*********************************** 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องท่ีเช่ือมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ตามท่ีบัญ ญั ติ ไว้ ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้ าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์ สิน ได้                  
เมื่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นได้ มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจ          
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด      
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ ท่ีกำหนด ซึ่ งการรับทรัพย์ สินใน กรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ำใจ”          
ดังนั้น การรับสินน้ำใจ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดด้วย  
หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐละเลย หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ำใจหรือสินบนแล้ว 
จะทำให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐสามารถแยกแยะหรือจำแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกัน     
ไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี
ของภาครัฐได้ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล  ตระหนักและมีความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานให้โปร่งใส    
ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ  จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน            
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อำนาจหน้าท่ีการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น    
การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น           
ท่ีเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
ถูกต้อง ตามท่ีกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกำหนด โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสังกัด        
ถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน 
ดังต่อไปนี้ 

แนวปฏิบั ติในการป้องกันการรับสินบน : กรณี รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด          
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร  

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า ส่ิงท่ีมีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง       
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  

2/ เจ้าหน้าท่ี... 
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เจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ทุกตำแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย     
กฎ หรือมีข้อบังคับ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก
กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยา       
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์    
การรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอภักดีชุมพล  เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการช้ันผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ          
พ.ศ. 2561  ดังนี้ 

1. ให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล เรื่อง 
การให ้

และรับของขวัญของข้าราชการช้ันผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครัด 
2. มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 

ของข้าราชการ เนื่องจาก คณะรัฐมนตรี มีมติในคราวการประชุมเมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2560 รับทราบ
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามท่ีคณ
ธกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้กระทรวง
สาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ 
   2.1 ผลักดันให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
(Rational Drug Use หรือ RDU) 
   2.2 ให้กรมบัญชีกลางทำหน้าท่ีเป็นศูนย์ข้อมูลการโดยจัดให้มีมาตรการควบคุมการ
ใช้จ่ายในการเบิกจ่ายตรงของผู้ป่วยนอก หากการรักษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ให้กรมบัญชีกลางทำการ
ตรวจสอบโดยละเอียด และให้นำเทคโนโลยีของระบบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตประยุกต์ใช้กับระบบ 
   2.3ให้เพิ่มความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ท้ังในระบบสถานพยาบาลและ
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล 
   2.4 ห้ามไม่ให้หน่วยงานท่ีทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาต้อง
ใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือว่าเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์(public sector) หากเกิด
ประโยชน์ขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ได้ส่วนลดได้ส่วนแถม ประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะ
เช่นกัน โดยหน่วยงานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลดส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ (net price) จึงจะเกิดประโยชน์
สูงสุดในการใช้งบประมาณแผ่นดิน 
   ดังนั้น การนำส่วนลดส่วนแถมท่ีเกิดการจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นประโยชน์แก่ภาคส่วนอื่น
ท่ีไม่ใช่หน่วยงานของรัฐในลักษณะท่ีเป็น private sector เช่น ใช้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงื่อนไขในการบริจาค
ให้แก่กองทุนสวัสดิการ มูลนิธิ หรือกองทุนอื่นในลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคลากรของรัฐโดยตรงท่ี
มีอำนาจหน้าท่ีในการจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นการกระทำท่ีผิดหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างและเป็นการ
กระทำผิดกฎหมาย 
           3/ท้ังนี้... 
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   ท้ังนี้ การให้เงินแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือกองทุนอื่นใดท่ีมีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อจัด
จ้าง ผู้ให้มีความผิดฐานให้สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พงศ. 2542 มาตรา 123/5 ผู้รับมีความผิดฐานรับ
สินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พงศ.2542 มาตรา 103 
   และการท่ีหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาท่ีทำ
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นความผิดฐานเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 และมาตรา 149 
  3. มาตรการว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
   3.1 เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้ดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ท่ี
มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
   3.2 ให้หน่วยงาน ส่วนราชการ จัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ และ
ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในท่ีเปิดเผย ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 

4. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
    ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดรับหรือถามนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 

นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจ    
ตามกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่  การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง      
ไปราชการ ค่าท่ีพักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ท่ีทางราชการจัดให้ท้ังในรูปแบบ        
เป็นสวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึง            
ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ      
เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ดังต่อไปนี้ 

4.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯ        
จากปู่ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน เหลน  พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของช้ันต่างๆ         
ในความเป็นญาติเช่นเดียวกันกับท่ีได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น       
การรับทรัพย์สินฯ ในกรณีนี้ จึงไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ 
ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จำกัดจำนวนในการรับ ท้ังนี้จะรับได้
ในจำนวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติท่ีเป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 

4.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ 
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมี
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

4.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทาน
อาหาร มอบบัตรกำนัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า 
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

4.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป 
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5 . ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ของขวัญแก่ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ

ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ 

6. ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ 
ประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

7. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการใหข้องขวัญ 
เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกท้ังเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

8. ในกรณีท่ีเป็นการรับทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา  
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน         
หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั ้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระทำได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร
สูงสุด วินิจฉัย ว่ามีเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ท่ีไม่สามารถคืนได้ก็ให้   
ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  

9. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญ
ให้แก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการช้ันผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 

10. ,มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุข ได้แก่ 

 9.1 มาตรการการใช้รถราชการ  (ภาคผนวก) 
 9.2 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (ภาคผนวก) 
 9.3 มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา (ภาคผนวก) 
 9.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ (ภาคผนวก) 
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กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 

๑ . เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา       
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีสามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ำใจและสินบนได้ รวมถึง   
การแจ้งเตือนในกรณีท่ีอาจเกิดความสุ่มเส่ียงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่  เป็นต้น 

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึก   
ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน รวมท้ังจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน 
การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

๓. กำกับดูแลให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 

4. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ครอบคลุม      
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร  

การเล่ือนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบั ติงาน การจัดซื้ อจัดจ้าง          
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้
ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

5. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลอื่นใด ท่ีแจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน 
เรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ัน การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิเสธต่อการกระทำ   
โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามท่ีกำหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

6. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ       
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทำความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น 

7. เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ท่ีเป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา  ๑๐๓ จะต้อง     
รับโทษตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

    ผู้ใดให ้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐฯ เพื่อจูงใจ
ให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าท่ี มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ ตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

8. เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ หรือจากการใช้อำนาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบัติหน้าท่ี และได้เรียกรับทรัพย์สินจาก  
การปฏิบัติหน้าท่ีนั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจำคุกต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต 



 

และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท 
6/สอบทาน.. 
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9. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ      
การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

  ๑. ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส 
๑) แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
๒) ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 054 - 511143/054 - 511145 หรือ

โทรศัพท์สายตรงท่ี กลุ่มงานนิติการ  หมายเลขโทรศัพท์ 054 – 511145 ต่อ 307 
๓) การร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจา โดยตรงท่ีกลุ่มงาน 

นิติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล 
๔) การร้องเรียนทางไปรษณีย์  โดยระบุหน้าซองถึง  นายแพทย์สาธารณสุข      

อำเภอภักดีชุมพล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล 129 หมู่ 2 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ อำเภอ
ภักดีชุมพล 54000 

5) การร้องเรียนผ่าน Website ; Facebook  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุม
พล ; Line 

หมายเหตุ : ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จ
กระบวนการหากไม่มีการดำเนินการใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 

๒. กระบวนการแก้ไขปัญหา 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล จะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ          

และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน กรณีมีมูล ว่ากระทำผิดวินัย       
จะดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

กรณีเป็นการกระทำความผิดท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงานอื่น ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงาน  
ท่ีมีอำนาจดำเนินการต่อไป 

๓. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน 
๑) การพิจารณาข้อร้องเรียน ให้กำหนดช้ันความลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตาม

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น    
ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่า   
เป็นความลับทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง 
ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  

 
 
 
 
 

 



 

   7/การแจ้งเบาะแส.. 
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การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดช่ือและท่ีอยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดช่ือท่ีอยู่ของ   

ผู้ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องดังนี้ “ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจ
ส่ังการตามสมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลท่ีให้ข้อมูล ในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัย
หรือความไม่เป็นธรรม ท่ีอาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น” กรณีมีการระบุช่ือ  
ผู้ถูกกล่าวหา จะต้องคุ้มครองท้ังฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกล่ันแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้ และกรณีผู้ร้องเรียนระบุ
ในคำร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยช่ือผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยช่ือผู้ร้องให้หน่วยงาน   
ผู้ถูกร้องทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ 

 
๒) เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกดำเนินการใดๆ ท่ีกระทบต่อหน้าท่ี

การงานหรือการดำรงชีวิต หากจำเป็นต้องมีการดำเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานท่ีทำงานเพื่อป้องกันมิให้   
ผู้ร้อง พยาน และผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและพยาน 

๓) ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานท่ีทำงาน     
หรือวิธีการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ     
ตามความเหมาะสม 

๔) ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกล่ันแกล้ง 
๔. มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 

๑) ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด          
ต้องให้ความเป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น 

๒) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการช้ีแจงข้อกล่าวหาอย่างเต็ม ท่ี รวมท้ังสิทธิ              
ในการแสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน 

 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล  มอบหมายให้ กลุ่มงานนิติการ เป็นผู้รับผิดชอบใน
การรับแบบรายงานฯ การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน   ตามมาตรการป้องกันการรับสินบนและรายงานข้อมูล
ให้นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล  โดยให้รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน 2 รอบ คือ รอบ 6 
เดือน และ 12 เดือน 
 

 การติดตามประเมินผล 
ให้หน่วยงานในสังกัดกัด และหรือกลุ่มงานบริหารท่ัวไป  กลุ่มงานนิติการ ให้รายงานสรุปผล 

ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พร้อมท้ังปัญหาอุปสรรค แนวทางการ
แก้ไขแล้วรายงานให้นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล โดยให้รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน 2 
รอบ คือ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ............. 
 

ข้าพเจ้า....................................................นามสกุล.................................................................. 
ตำแหน่ง..........................................................สำนกั/กลุ่มงาน............................................................................ 
ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวปฏิบัติในการรบัทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท 
 
วันท่ีได้รับ รายละเอียด ได้รับจาก มูลค่า โอกาส รับในนาม 

โดยประมาณ ในการรับ หน่วยงาน บุคคล 
       
       
       
       
       
 

ลงช่ือ....................................................ผู้รายงาน 
ตำแหน่ง............................................................... 

วันท่ี................../......................./............... 
.............................................................................................................................................................................. 
(สำหรับผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการ : นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล) 
 

ตามท่ีได้รับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชนอ์ื่นใดตามรายละเอียดข้างต้นนั้น ขอให้
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

อนุญาตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล 
เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้ 
ส่งมอบให้แก่ สสจ.แพร่ เพื่อเป็นสมบัติต่อไป 
อื่นๆ ..................................................... 
 

ลงช่ือ..................................................ผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ให้ส่งแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดใหส้านักงานสาธารณสขุอำเภอภักดีชุมพล 
              กลุ่มงานนติิการ  ทุกครั้งที่มีการรายงาน 


