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คานา
จังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำแนวปฏิบัติตามมาตรการปูองกันการรับสินบน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการปูองกันการรับสินบน การใช้อานาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชนการรับทรัพย์สินหรือประโยชน ์อื่นใดจากผู้อื่น
ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน ์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญ
เร่งด่วนเชิงรุกในการปูองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทา
ผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนที่ได้นี้มากาหนดเป็นคู่มือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อบรรลุ
เปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ตามมาตรการป้องกัันรัับสินบน
จังหวัดจันทบุรี
...................................................................
หลักการและเหตุผล
ด้ว ยการทุจ ริตการรับ สินบนหรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสำคัญทำ ให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกัน และปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการ
รับทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่น ใดน ั้นได้มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได ้และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งการ รับทรัพย์สินในกรณี นี้อาจจะเรียกว่า ..“สินน้าใจ” ดังนั้นการรับสินน้าใจเจ้าหน้าที่
ของรัฐ จะต้อ งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหรือ
ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับ ทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้าใจหรือสินบนแล้ว จะทาให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติ
ผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าท ี่ของรัฐ ผ ู้ร ับทรัพย์สินนั้นด้วยแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือ
จำแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับ ทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถปูองกันไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม
รวมถึง สามารถแก้ ไขปั ญหาเจ้ า หน้ า ท ี่ข องรั ฐ ในเรื่ องผลประโยชน์ ทั บซ้ อนหรือ การขัด กัน ระหว่า งประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้
จัง หวัด จัน ทบุร ี ..ตระหนัก และมีค วามมุ่ง มั่น ที่จ ะปฏิบัติง านให้โ ปร่ง ใสยึด มั่น ในคุณ ธรรม
ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำ มาตรการปูองกันการรับสินบน เพือ่ เป็นแนวปฏิบัติในการปูองกัน
การรับสินบนการใช้อานาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กร
ธุรกิจเอกชนการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นท ี่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยให้
ส่วนราชการ..ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามมาตรการปูองกันการรับสินบนดังต่อไปนี้
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แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนั:
กรณีรับทรัพย์สินหรอประโยชน์อ่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐัการเรี่ยไร
“การรับทรัพย์สินั หรอประโยชน์อ่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ อื่ น ใดจากญาติห รื อจากบุ คคลท ี่ใ ห้ กันในโอกาสต ่างๆ..โดยปกต ิต ามขนบธรรมเนียม..ประเพณีห รื อ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ประโยชน์อ่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเท ิง
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ..(ทุกตำแหน่ง ) ..จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย
กฎหรือ มีข ้อ บัง คับ โดยอาศัย อำนาจของกฎหมายให้ร ับ ได้ ..การรับ ทรัพ ย์ส ิน หรือ ประโยชน์ อื ่น ใด
นอกเหนือ จากกฎหมาย..กฎหรือ ข้อ บัง คับ ข้า งต้น ..จึง ต้อ งมาพิจ ารณาตามหลัก เกณฑ์ก ารรับ ทรัพ ย์ส ิน
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่ อ ง..หล ัก เกณฑ ์ การร ับ ทรั พย์ ส ิน หร ือประโยชน ์อื่ น ใดโดยธรรมจรรยาของเจ ้าหน ้า ที่ข องร ัฐ ..พ.ศ...๒๕๔๓
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้
1.ัมาตรการป้องกัันการรัับสินบน ประเด็นการรัับเงัินบริจาคและทรััพย์สินบริจาค
ห้า มเจ้า หน้า ที่ข องรัฐ ในสัง กัด รับ หรือ ถามนำถึง การรับ ของขวัญ หรือ ประโยชน์ อื่ น ใด
นอกเหนือจากทรัพย์สิน ..หรือ ประโยชน์อัน ควรได้ต ามกฎหมาย..หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย อานาจตาม
กฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆที่ทางราชการจัดให้ ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติ และ
การจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
หรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน ์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ดังต่อไปนี้
1.1 การรับทรัพย์ส ินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาต ิ ได้แก่..การรับทรัพย์สินฯ จากปูุ..ย่า
ตา ยาย ลูก หลาน เหลน พี่ ลุง ปูา น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆ ในความเป็นญาติ
เช่นเดียวกัน กับ ที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ..ความเป็นญาติจึง มีไ ด้เ ฉพาะบุค คลธรรมดาเท่านั้น ..การรับทรัพ ย์สิน ฯ
ในกรณีน ี้..จึงไม่สามารถนำ ไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สิน ..หรือประโยชน์อื่นใดจากน ิติบุคคลได้ประกอบกับ
การรับทรัพย์สินจาก ญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ำกัดจำนวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้ในจำนวน
เท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ
1.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ โดย
ปกติ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัต ิในสังคม เท่านั้น และต้องมีมูลค่า
ในการ รับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
1.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทาน
อาหาร มอบบัตรกำนัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือ วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญน ั้น
ต้องมีมูลค่า ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
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1.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
1.5..ห้ า มเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ให้ ข องขวั ญ แก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของ
ผู้บังคับ บัญชานอกเหนือจากกรณีป กติประเพณีนิยมที่มีการให้ข องขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้
1.6..ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห ็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดจากผ ู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม
1.7..ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญเพื่อเป็นการปูองกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
1.8 ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้ เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์น ั้นต่อผู้บังคับบัญชา
ซึ่งเป็ นหั วหน้ าส่ วนราชการ..หรื อผู้ บริ หารสู งสุ ดของหน่วยงานสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ นั้นสั งกัดในทันที
ที่สามารถกระทำได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผ ู้บริหารสูงสุด วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจำเป็นความเหมาะสม..
และสมควรที่จ ะให้เจ้ าหน้าที่ของรั ฐ ผู้นั้ นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ เป็นสิ ทธิของตนหรือไม่ ในกรณีที่
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ บริห ารสู งสุดของหน่วยงานหรือสถาบัน หรือองค์ก รที่เจ้าหน้าที่ข องผู ้นั้นสังกัด มีคาสั่งว่า
ไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว..ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี
ที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
1.๙ ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญ
ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด
2. มาตรการป้องกัันการทุจรัิตและแกไขการกระทำผิดวัินัยของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด
ส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี ตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซอนเจาหนาที่ของรัฐในจังหวัดจันทบุรีั
สั่งการเป็นหนังสอัที่ัจบั0017.5/ว2296ัลงวันทีั่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ไดัแกั่
2.1 มาตรการการใช้รถราชการ
2.2 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
2.3 มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
2.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ

๖

กลไกการส่งเสรัิมการปฏิบัตั ิเัพั่อปัองกัันการรัับสัินบน
๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัว
กับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้าใจและสินบนได้รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีท ี่อาจเกิด
ความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน ์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ..ระเบียบ..อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่
การดำเนินการรับนักเรียน เป็นต้น
๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการ
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อปูองกันการทุจริต คอร์รัปชั่นการให้หรือ
รับสินบนในทุกรูปแบบ
๓...กำกับดูแลให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อน
ตำแหน่ง ..การฝึก อบรม..การประเมิน ผลการปฏิบัติ ง าน..การจัด ซื้อ จัด จ้า ง..การพิจ ารณาอนุมัติอ นุญ าต
โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
5. ..ให้ ความเป็ น ธรรมและคุ้ม ครองเจ ้าหน้าที่ห รือบุค คลอื่น ใดที่แ จ ้งเบาะแสหรือหลั กฐาน
เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นการรับหรือการให้สินบนในทุกรูปแบบรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทำ โดยใช้
มาตรการ คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องตามที่
กาหนดไว้ใน กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
6. ..การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทำความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ดาเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
7. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษ
ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจ
ให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ..ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
8. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ หรือจากการใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียก รับทรัพย์สินจากการปฏิบัติ
หน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ ..และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี..หรือจาคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
9. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ส อดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
๗

กระบวนการจััดการขัอรัองเรียน
๑. ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส
๑) แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง
๒) ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข (ระบุหมายเลขโทรศัพท์)
3) การร้องเรียนทางไปรษณีย์ (ระบุที่อยู่และรหัสไปรษณีย์)
4) การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
5) การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ (ระบุชอ่ งทางการเข้ าถึงเว็บไซต์)
๒. กระบวนการแก้ไขปัญหา
ส่วนราชการดาเนิ นการตรวจสอบข้อเท ็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และ แจ้งมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน ๓๐ วัน กรณีมีมูล ว่ากระทำผิดวินัยจะดาเนินการทางวินัย
ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕51
กรณีเป็นการกระทาความผิดที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงาน
ทีม่ อี านาจดาเนินการต่อไป
๓. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน
๑) การพิจารณาข้อร้องเรียนให้กาหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณาน ั้น ผู้ให้ข้อมูล
และผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับทาง
ราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ..ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดจน
ชี้พยานบุคคล แน่นอนเท่านั้น
การแจ ้งเบาะแสผู้ มีอ ิทธิพลต้องปกป ิดชื่อและที่อยู ่ผู้ ร้อง..หากไม่ปกป ิดชื่อที่อยู่ของ
ผู้ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องด ังนี้ “ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่ง
การตามสมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ในการสืบสวนสอบสวนอย่าให้ต้องรับภัยหรือ
ความไม่เป็นธรรม ที่อาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น ” ..กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูก
กล่าวหาจะต้องคุ้มครองท ั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยังไม่ได ้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเส ียหายได้และกรณีผู้ร้องเรียนระบุในคำร้องขอ
ให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหน่วยงานต้องไม่เป ิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงานผู้ถูกร้องทราบ
เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ
๒) เมื่อมีการร้องเรียน..ผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกดำเนินการใดๆที่กระทบต่อหน้าที่
การงานหรือการดำรงชีวิต หากจำเป็นต้องมีการดำเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที่ทางานเพื่อปูองกันมิให้ผู้ร้อง
พยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น..ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและพยาน
๓) ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ทางานหรือวิธกี าร
ในการปูองกันหรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม
๔) ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง
๔. มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา
๑) ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล ่าวหามีความผิดต้องให้ความ
เป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัตเิ ช่นเดียวกับบุคลากรอื่น
๒) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดง
เอกสาร/พยานหลักฐาน
๘

ภาคผนวก แบบรายงานการรัับของขวัญหรัอประโยชน์อั่นใด ประจาปัีงบประมาณ พ.ศ.……….......
ข้าพเจ้า......................................................นามสกุล..................................................................
ตำแหน่ง............................................................กลุ่มงาน.......................................................................................
ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท
วันทีไ่ ด้รับ

รายละเอียด

ได้รับจาก

มูลค่า
โดยประมาณ

โอกาส
ในการรับ

รับในนาม
หน่วยงาน
บุคคล

ลงชื่อ....................................................ผู้รายงาน
ตาแหน่ง...............................................................
วันที่................../......................./...............
..............................................................................................................................................................................
(สำหรับผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการ:…………………………………………..)
ตามที่ได้รับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดตามรายละเอียดข้างต้นนั้น ขอให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
อนุญาตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล
เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้
ส่งมอบให้แก่ หน่วยงานเพื่อเป็นสมบัติต่อไป
อื่นๆ .....................................................
ลงชื่อ..................................................ผู้บังคับบัญชา

๙

