
 
 
                

ประกาศโรงพยาบาลแม่ทะ 
เรื่อง มาตรการปูองกันการรับสินบนเพื่อปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

--------------------------------------------- 

  รัฐบาลก าหนดให้การปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญ และถือ
เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

  โรงพยาบาลแม่ทะ ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
จึงได้ก าหนดมาตรการปูองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพ่ือปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของ โรงพยาบาลแม่ทะ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ ปลอดจากทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. บุคลากรของโรงพยาบาลแม่ทะ ต้องปฏิบัติงานตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับ
หรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

2. บุคลากรของโรงพยาบาลแม่ทะ จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน เพ่ือประโยชน์ส่วนตน
หรือประโยชน์ของโรงพยาบาลแม่ทะ หรือประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลแม่ทะ หรือประโยชน์ของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 

3. บุคลากรของโรงพยาบาลแม่ทะ จะต้องไม่เสนอว่าจะท าให้ สัญญาว่าจะท าให้ หรือรับสินบน
จากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชน หรือบุคคลอ่ืนใด โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการ
กระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 

4. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา 
หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

5. โรงพยาบาลแม่ทะ ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกปูองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน 
โดยจะไม่ด าเนินด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 

6. ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การ
ด าเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

7. ให้งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทะ จัดท าสรุปผลมาตรการปูองกันการรับ
สินบนเพื่อปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ ทุก ๖ เดือน 

 จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
     ประกาศ ณ วันที่  ๑6  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
               

 

 
   (นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล) 

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 
 
 
 



 

 

มาตรการป้องกันการรับสินบน 
 

โรงพยาบาลแม่ทะ  
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ค าน า 
 

 โรงพยาบาลแม่ทะ ได้จัดท ามาตรการปูองกันการรับสินบท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติในการปูองกันการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การแสวงหาผลประโยชน์
ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการปูองกันการทุจริต 
การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาส าคัญและ
พบบ่อย นอกจากนี้ ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแม่ทะ เพ่ือบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) 
 
             ผู้จัดท า 
             
               โรงพยาบาลแม่ทะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สารบัญ 
          หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 
2. แนวปฏิบัติในการปูองกันการรับสินบน 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2.1 มาตรการปูองกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 
       ของข้าราชการ 

2.2 มาตรการว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 

2.3 มาตรการปูองกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
2.4 มาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 
 ค าสั่งคณะกรรมการประมวลจริยธรรม 
 มาตรการการใช้รถราชการ 
 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
 มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
 มาตรการการจัดหาพัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



มาตรการป้องกันการรับสินบน 
ของโรงพยาบาลแม่ทะ 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็น

รูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ของ
องค์กร 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดนั้นได้ มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ      แห่งกฎหมายอนุญาตให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา     ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งการ
รับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ าใจ” ดังนั้น การรับสินน้ าใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น 
เป็นเรื่องสินน้ าใจหรือสินบนแล้ว จะท าให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับ
ทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือจ าแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็
จะสามารถปูองกันไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปูองกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ 

โรงพยาบาลแม่ทะ ตระหนักและมีความมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส  ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอด
จากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการปูองกันการรับสินบน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการปูองกันการรับ
สินบน การใช้อ านาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจ
เอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้อง ตามที่กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยให้สถานศึกษา 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการ
ปูองกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้ 

แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร  

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน  หรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  หรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

 “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง       การรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-2- 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกต าแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย     กฎ หรือ

มีข้อบังคับ โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากกฎหมาย กฎ
หรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์    การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ดังนี้ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  อย่าง
เคร่งครัด 

๒. มาตรการปูองกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิ การรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการ เนื่องจาก คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 รับทราบมาตรการปูองกัน
การทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้กระทรวงสาธารรณสุขเป็นหน่วยงานหลัก 
ร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๑ ผลักดันให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
(Rational Drug Use หรือ RDU) 

2.2 ให้กรมบัญชีกลางท าหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูล โดยจัดให้มีมาตรการควบคุมการใช้จ่ายใน
การเบิกจ่ายตรงของผู้ปุวยนอก หากการรักษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ให้กรมบัญชีกลางท าการตรวจสอบโดย
ละเอียด และให้น าเทคโนโลยีของระบบการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตประยุกต์ใช้กับระบบ 

2.3 ให้เพ่ิมความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระบบสถานพยาบาลและ
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล 

2.4 ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบ
แทนทุกประเภทจากบริษัทยา เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องใช้
งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือว่าเป็นการด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ (public sector) หากเกิด
ประโยชน์ขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ได้ส่วนลดได้ส่วนแถม ประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะเช่นกัน 
โดยหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลดส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ (net price) จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้
งบประมาณแผ่นดิน 

ดังนั้น การน าส่วนลดส่วนแถมที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นประโยชน์แก่ภาคส่วนอ่ืนที่
ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐในลักษณะที่เป็น private sector เช่น ใช้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงื่อนไขในการบริจาคให้แก่
กองทุนสวัสดิการ มูลนิธิ หรือกองทุนอ่ืนในลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคลากรของรัฐโดยตรง ที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นการกระท าที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ในการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นการกระท าผิด
กฎหมาย 
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ทั้งนี้ การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกองทุนอ่ืนใดที่มีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผู้ให้มีความผิดฐานให้สินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/5 ผู้รับมีความผิดฐานรับสินบนตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 149 หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103 และการที่หน่วยงานของ
รัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ท าการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นความผิดฐานเรียกรับสินบน ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 และมาตรา 149 

3.มาตรการว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
     3.1 เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
     3.2 ให้หน่วยงานราชการ ส่วนราชการ จัดท าแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ และ
ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 
  4.มาตรการปูองกันการรับสินบน ประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
     ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด รับหรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด 
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย
ให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าที่พักในการ
เดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติ และการจัดสวัสดิการฯ 
ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร หรือค่าอาหารในระหว่าง
อบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ดังต่อไปนี้ 
      4.1การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯจากปูุ ย่า ตา ยาย ลูก 
หลาน เหลน พ่ี ลุง ปูา น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆในความเป็นญาติเช่นเดียวกันกับที่ได้
กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สินฯในกรณีนี้ จึงไม่สามารถน าไปใช้ใน
การอ้างการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิติบุคคลได้ ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
สามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้ในจ านวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติ
ที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 

   4.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่
ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

   4.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร มอบ
บัตรก านัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 



-4- 
 
   4.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
5. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา

นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ 

6. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ 
ประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

7. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ 
ของขวัญเพ่ือเป็นการปูองกันการฝุาฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

8. ในกรณีท่ีเป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับฯ 
จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัย  ว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความ
เหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น
แก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  

๙. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญให้แก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 

๑๐. มาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด
โรงพยาบาลแม่ทะ ได้แก่ 

   10.1 มาตรการการใช้รถราชการ 
   10.2 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
   10.3 มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
   10.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ 
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กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน

บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์
ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้ รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ การด าเนินการรับนักเรียน เป็น
ต้น 

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความส าคัญและมีจิตส านึก   ในการ
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อปูองกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับ
สินบนในทุกรูปแบบ 

๓. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุม      การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อน
ต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม       ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

5. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน เรื่องการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระท า   โดยใช้มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก าหนดไว้ใน
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

6. การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ       ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องด าเนินการ
ทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

7. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เป็นการฝุาฝืนการรับทรัพย์สินฯ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษตามมาตรา 
๑๒๒ มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

    ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจให้
กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
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8. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

หรือจากการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจาก  การปฏิบัติหน้าที่
นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นจะมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาท
ถึงสี่หมื่นบาท 

9. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับ    การ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
  ๑. ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส 

๑) แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
๒) ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 054289184 ,054331549-50 
๓) การร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจา   
๔) การร้องเรียนทางไปรษณีย์   
๕) การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์   
๖) การร้องเรียนผ่าน Website www.maethahospital.com 

๒. กระบวนการแก้ไขปัญหา 
โรงพยาบาลแม่ทะ จะตรวจสอบข้อเท็จจริง    อย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน ๓๐ วัน กรณีมีมูล ว่ากระท าผิดวินัยจะด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗  

กรณีเป็นการกระท าความผิดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงาน  ที่มี
อ านาจด าเนินการต่อไป 

๓. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน 
๑) การพิจารณาข้อร้องเรียน ให้ก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบว่า

ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น    ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้อง
อาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่า   เป็นความลับทางราชการ หาก
เป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน
เท่านั้น  
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การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อที่อยู่ของ   ผู้ร้อง
จะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องดังนี้ “ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการตาม
สมควรเพ่ือคุม้ครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่เป็น
ธรรม ที่อาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อ  ผู้ถูกกล่าวหา จะต้อง
คุ้มครองทั้งฝุายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่น
แกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้ และกรณีผู้ร้องเรียนระบุในค าร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้
เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงาน   ผู้ถูกร้องทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับ
ความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ 

๒) เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกด าเนินการใดๆ ที่กระทบต่อหน้าที่การงาน
หรือการด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที่ท างานเพื่อปูองกันมิให้   ผู้ร้อง พยาน 
และผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและพยาน 

๓) ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ท างาน     หรือวิธีการ
ในการปูองกันหรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ     ตามความเหมาะสม 

๔) ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
๔. มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 

๑) ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด          ต้องให้
ความเป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอ่ืน 

๒) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิ             ในการ
แสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

ข้าพเจ้า......................................................นามสกุล.................................................................. 
ต าแหน่ง............................................................ส านัก/กลุ่มงาน............................................ ............................... 
ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
กรณีการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท 
 
วันที่ได้รับ รายละเอียด ได้รับจาก มูลค่า โอกาส รับในนาม 

โดยประมาณ ในการรับ หน่วยงาน บุคคล 
       
       
       
       
       
 

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

วันที่................../......................./............... 
...................................................................................................................................................... ........................ 
(ส าหรับผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการ : โรงพยาบาลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง) 

ตามท่ีได้รับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามรายละเอียดข้างต้นนั้น ขอให้ด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

อนุญาตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล 
เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้ 
ส่งมอบให้แก่ รพ.แม่ทะ เพ่ือเป็นสมบัติต่อไป 
อ่ืนๆ ..................................................... 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ให้ส่งแบบรายงานการรับของขวญัหรือประโยชน์อื่นใดให้ ฝุายบริหารฯ โรงพยาบาลแมท่ะ 
              ทุกคร้ังที่มีการรายงาน 
 
 

  


























































































































































