
มาตรการป้องกันการรับสินบน 

ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 

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

หลักการและเหตุผล  

ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นรูปแบบ
หนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง เกี่ยวเนื่องกับ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ ภาพลักษณ์ของ
องค์กร  

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการรับ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดนั้นได้มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง กฎหมายอนุญาตให้
เจ้าหน้าทีข่องรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตาม หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึ่งการ
รับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ าใจ” ดังนั้น การรับสินน้ าใจ เจ้าหน้าที่ ของรัฐจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการป.ป.ช. ก าหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย หรือไม่ สามารถแยกแยะได้ว่าการรับ
ทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ าใจหรือสินบนแล้วจะท าให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิด กฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วยแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือ จ าแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับ
ทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่
ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจน
ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม ตระหนักและมีความมุ่งม่ัน ที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นใน 
คุณธรรมปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติใน 
การป้องกันการรับสินบนการใช้อ านาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ 
ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกัน 
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้อง ตามท่ีกฎหมายกฎ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดโดยให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบนดังต่อไปนี้  

 

/แนวปฏิบัติ....... 
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แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน :กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์
อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ วัฒนธรรม หรือ
ให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม  

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิงการรับ บริการ การ
รับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  

เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกต าแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎหรือมีข้อบังคับ
โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก กฎหมาย กฎหรือ
ข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย         การให้หรือรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีแนวปฏิบตัิในการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐการเรี่ยไร ดังนี้  

การแสดงเจตนารมณ์สุจริต  

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส เสมอภาค 
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และสร้างวัฒนธรรมต้านทุจริต โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักยึด
ในการบริหารงาน และการด าเนินชีวิต  

๒. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ไม่ยอมรับ และ
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ  

๓. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวง 
สาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) และข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย จรรยาบรรณ 
ข้าราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐  

๔. ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยถือ เป็น
หน้าที่ที่ต้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 ๕. ให้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการ ป้องกันการ 
ทุจริตและแก้ไข การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  

/6.ส่งเสริมและ...... 
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๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เกิดความโปร่งใสทุกข้ันตอนและ ให้ บุคลากร ผู้
มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในทุกรูปแบบ
และทุกช่องทาง  

๗. ให้ความเป็นธรรมต่อบุคลากรหรือบุคคลอ่ืนใด ที่ร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน เรื่อง การทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการเป็นพยาน หรือ ให้ข้อมูล 
พยานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๘. เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วน  

๙. สร้างวัฒนธรรมองค์กรตามที่ก าหนด อัตลักษณ์ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริต และ ประพฤติมิ
ชอบ ขจัดซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรเป็นที่หนึ่ง  

๑๐. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการและลงโทษตามกฎหมายกับผู้ทุจริตอย่างจริงจัง การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑. ไม่หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ ท าให้
บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ เป็นคู่ค้าท าธุรกิจกับรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน  

๒. ไม่รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบน รับของขวัญ หรือของก านัลที่มีค่าอ่ืน ๆ ซึ่งส่งผลต่อ การ ปฏิบัติ
หน้าที่  

๓. ไม่รับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  

๔. ไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เชน่ การน ารถยนต์ของทางราชการ ไปใช้ส่วนตัว 
การใช้โทรศัพท์ของทางราชการติดต่อเรื่องส่วนตัว การใช้กระดาษของทางราชการในเรื่องส่วนตัว การใช้เวลา
ราชการเพ่ือปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ฯลฯ  

๕. ไม่กระท าการใดๆ อันจะน ามาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน หรือส่อไปในทางทุจริต เช่น การให้ เรียก รับ 
หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ทั้งทางตรงและโดย อ้อม จึง
ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

 

 

 

/มาตรการคุ้มครอง..... 
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน  

๑) การพิจารณาข้อร้องเรียนให้ก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตาม ระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้นผู้ให้ ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับ
ความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่า เป็น ความลับทางราชการ หากเป็นบัตร
สนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  

การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อที่อยู่ของผู้ ร้องจะต้องแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องดังนี้“ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่ง การตามสมควรเพ่ือ
คุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือ ความไม่เป็นธรรม ที่
อาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น ” กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูก กล่าวหา จะต้อง
คุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และอาจเป็นการ
กลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้และกรณีผู้ร้องเรียนระบุในค าร้อง ขอให้ปกปิดหรือไม่
ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงานผู้ถูกร้อง ทราบ เนื่องจากผู้ร้อง
อาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ  

๒) เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกด าเนินการใดๆ ที่กระทบต่อหน้าที่ การงานหรือการ
ด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที่ท างานเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ ร้องพยานและผู้ถูก
กล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและพยาน  

๓) ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ท างานหรือ วิธกีารในการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามความ เหมาะสม 

 ๔) ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง  

มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา  

๑) ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ต้องให้ความเป็นธรรมและให้
ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอ่ืน  

๒) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการ แสดงเอกสาร/
พยานหลักฐาน  

การติดตามประเมินผล  

ให้หน่วยงานในสังกัด จัดท าข้อมูลสถิติการการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พร้อมทั้ง ปัญหาอุปสรรค 
แนวทางการแก้ไขแล้วรายงานให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม ทราบ ทุกไตรมาส  

/หน่วยงานและผู้............. 
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หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม มอบหมายให้ กลุ่มบริหารงานทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบ 
รายงานฯ การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรการป้องกันการรับสินบนและรายงานข้อมูลให้ทราบ  

     ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 

 

 

(นายสายันต์  มั่นใจจริง)  

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  

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

  

  ข้าพเจ้า............................................................นามสกุล.................................................. ..... 

ต าแหน่ง...........................................................................กลุม่งาน................................... .............................. 

ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท 

วันที่ได้รับ รายละเอียด ได้รับจาก มูลค่า
โดยประมาณ 

โอกาสในการ
ได้รับ 

รับในนาม 
หน่วยงาน บุคคล 

       

       

       

       

       

 

ลงชื่อ.........................................................ผู้รายงาน 

ต าแหน่ง................................................................ 

วันที่.............../............................../....................... 


