
กรอบแนวทางการป้องกนัการรับสินบน โรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

ผู้รับผิดชอบ ลักษณะ/ประเภท กรอบแนวทางในการป้องกัน ก ากับและติดตามผล 
ผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และบคุลากร 
ในหน่วยงาน 

การรับของขวัญ/การับเงินหรือ
ทรัพย์สิน/การใช้ต าแหน่งหน้าท่ี 
ในทางการเมืองและทางราชการ 

๑. ต้องละเว้นจาการแสวงหา
ประโยชน์มิชอบ ไม่รับหรือถามน า 
ถึงการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สนิ 
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อันควรไดต้ามกฎหมาย 
หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัย 
อ านาจตามกฎหมาย ยกเว้นกรณ ี
การรับทรัพยส์ินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และ 
จ านวนที่กฎหมายก าหนด 
๒. การให้ของขวัญแก่ข้าราชการ 
ช้ันผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือ 
บุคคลในครอบครัวขอผู้บังคับบัญชา 
นอกเหนือจากกรณปีกติ ประเพณี
นิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน กรณ ี
จ าเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สนิ 
หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา 
หรือตามปกติประเพณีนยิมเพื่อ 
รักษาไมตรี มติรภาพ ความสมัพันธ์ 
อันดีระหว่างบุคคล ต้องตรวจสอบ 
ใหแ้น่ใจว่าได้ปฏิบตัิงานตาม
กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยของขวัญหรือทรัพยส์ินหรือ 
ประโยชน์อ่ืนใดที่รับหรือให้แก่กันนั้น 
ต้องมีมูลค่าในการับจากแตล่ะบคุคล 
แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
๓. การต้อนรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
ผู้บริหาร ผู้บังคับบญัชา ใหต้้อนรบั
โดยสมควร หากจ าเป็นต้องจดัเลีย้ง
รับรอง ให้จัดแบบเรียบง่ายและ 
ประหยดัอาหารทีเ่ลี้ยงควรเป็น
อาหารประจ าท้องถิ่น ราคา 
ประหยดั รวมถึงการจดัหาที่พัก  
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการและ 
ไม่จ าเป็นต้องมีของขวัญหรือของ 
ทีร่ะลึก 
 

๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่รับ 
สินบนต่อต้านทุจริต 
๒. จัดท าสื่อโปสเตอรต์ิด 
ประกาศไม่รับของขวัญหรือ 
งดรับของขวัญไว้ในสถานท่ี 
ปฏิบัติงาน 
๓. จัดท าหนังสือแจ้ง 
ประกาศเจตจ านงเพื่อเป็น 
แนวทางร่วมปฏิบัติในการ 
ต่อต้านทุจรติ 
๔. ประกาศที่บอร์ด 
ประชาสมัพันธ์และเว็บไซต ์
ของหน่วยงานและ 
ท าหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับ 
ข่าวสารและนโยบายต่อต้าน 
การคอรัปชั่นเพื่อให ้
เจ้าหน้าท่ีได้ทราบและถือ 
ปฏิบัติโดยทั่วกัน 
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ผู้รับผิดชอบ ลักษณะ/ประเภท กรอบแนวทางในการป้องกัน ก ากับและติดตามผล 

  ๔. มีความเป็นกลางทางการเมือง  
โดยจะต้องไมส่นับสนุนหรือการ
กระท าอันเป็นการฝักใฝ่พรรค 
การเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม 
๕. การให้หรือรับของขวัญ หรือ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ 
อาจน ามาซึ่งความเสี่ยงต่อคอรัปชั่น 
หรืออาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือ
สร้างภาระให้เกดิความรู้สึกว่าต้องมี 
การตอบแทน 
๖. การให้หรือรับบรจิาคทรัพยส์ิน 
หรือเงินสนับสนุน 
 

 

 



 
 

มาตรการป้องกันการรบัสินบน 

โรงพยาบาลทองแสนขัน จงัหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 



มาตรการป้องกันการรับสินบน 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ์

**************************************************************** 
 
หลักการและเหตุผล 
  ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงาน
และภาพลักษณ์ขององค์กร 
  การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นได้มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ าใจ” ดังนั้น การรับ
สินน้ าใจเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่
ของรัฐละเลย หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ าใจหรือสินบนแล้ว จะท าให้
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สามารถแยกแยะหรือจ าแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการ
ละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของ
ภาครัฐได ้
  โรงพยาบาลทองแสนขัน ตระหนักและมีความมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นใน
คุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้อง ตามที่
กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยให้ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ถือปฏิบัติ
ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้ 
  แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร  
   “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
  “ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การ
รับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
 

/ เจ้าหน้าที่.................. 
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  เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกต าแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมาย 
กฎ หรือมีข้อบังคับ โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใด
นอกเหนือจากกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้ 
  ๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศของโรงพยาบาลทองแสนขัน เรื่อง กรอบ
แนวทาง : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด อย่างเคร่งครัด 
  ๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   
ไปราชการค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็น
สวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่า
สมนาคุณวิทยากรค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ดังต่อไปนี้ 
   ๒.๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯ จาก
ปู่ย่า ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ลื่อ พ่ี ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆ  ใน
ความเป็นญาติเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับ
ทรัพย์สินฯ ในกรณีนี้ จึงไม่สามารถน าไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิติบุคคลได้
ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ ทั้งนี้จะ
รับได้ในจ านวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 
   ๒.๒. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาส
ต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น 
และต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
   ๒.๓. การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไป
รับประทานอาหาร มอบบัตรก านัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและ
ของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
   ๒.๔. การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคล
ทั่วไป 
  ๓. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปีด้วย 
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  ๔. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ 
  ๕. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่า ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
  ๖. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญเพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการ
ประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ๗. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระท า ได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ที่ไม่สามารถ
คืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว การแจ้งให้
เป็นไปตามแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แนบท้ายมาตรการนี ้
  ๘. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาค ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด 
  ๙. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหา
ของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดย
เด็ดขาด 
  กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
  ๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้รวมถึงการ 
แจ้งเตือนในกรณีท่ีอาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น 
  ๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความส าคัญและมีจิตส านึก
ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น
การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 
  ๓. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 
 

/ ๔. แนวปฏิบัติ............... 



- ๔ - 
 
  ๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรการ
เลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติอนุญาต
โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่
อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 
  ๕. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน
เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระท า
โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องตามท่ีก าหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
  ๖. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
  ๗. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับ
ทรัพย์สินฯ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 
๑๐๓ จะต้องรับโทษตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ผู้ใดให้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพ่ือจูงใจให้กระท าการ    
ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือจากการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจาก
การปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือ
จ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 
  ๙. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
  กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
  ๑. ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส 
   ๑) แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
   ๒) ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐๕๕-๔๑๘๐๔๒ หรือโทรศัพท์สายตรงถึง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๙๒๔๖๙๙๖ , ๐๘๑-๕๓๔๘๕๘๕ หรือผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลทองแสนขัน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๑-๘๓๗๙๙๗๒ , ๐๘๙-๘๓๙๓๒๗๑ 
   ๓) การร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร หรือร้องเรียนด้วยวาจา 
โดยตรงที่โรงพยาบาลทองแสนขัน 
   ๔) การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลทอง
แสนขัน เลขที ่๒๖๑ หมู่ที่ ๙ ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๒๓๐ 
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   ๕) การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของโรงพยาบาล 
ทองแสนขัน 
   ๖) การร้องเรียนผ่าน Social Network Website โรงพยาบาลทองแสนขัน 
http://www.thongsaenkhan.go.th ; Facebook โรงพยาบาลทองแสนขัน ; Line 
   หมายเหตุ : ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
จนกว่าจะเสร็จกระบวนการหากไม่มีการด าเนินการใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 
  หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก 
   ๑) ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอทองแสนขัน ตั้งอยู่ที่ว่าการอ าเภอทองแสนขัน 
   ๒) ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ๒. กระบวนการแก้ไขปัญหา 
      โรงพยาบาลทองแสนขัน จะตรวจสอบข้อเท็จจริง อย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้ง
มาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน ๑๕ วัน 
  ๓. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน 
   ๑) การพิจารณาข้อร้องเรียน ให้ก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น
ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่า
เป็นความลับทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏ
ชัดแจ้งตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
   การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อที่อยู่ของ 
ผู้ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องดังนี้ “ให้ผู้บังคับบัญชาใช้
ดุลพินิจสั่งการตามสมควรเพ่ือคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้
ต้องรับภัยหรือความไม่เป็นธรรม ที่อาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น” กรณีมี
การระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่ องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้และกรณีผู้
ร้องเรียนระบุในค าร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อ     
ผู้ร้องให้หน่วยงานผู้ถูกร้องทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ 
   ๒) เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกด าเนินการใดๆ ที่กระทบต่อ
หน้าที่การงานหรือการด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที่ท างานเพ่ือ
ป้องกันมิให้ผู้ร้อง พยาน และผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและพยาน 
   ๓) ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ท างานหรือ
วิธีการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม
ความเหมาะสม 

๔) ให้ความคุม้ครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
๔. มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 

   ๑) ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดต้องให้
ความเป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น 

/ ๒) ให้โอกาส.............. 



- ๖ - 
 
   ๒) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการ
แสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน 

การติดตามประเมินผล 
   ให้งานวินัยและนิติการของหน่วยงานในสังกัด จัดท าข้อมูลสถิติการการรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขแล้วรายงานให้ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลทองแสนขันทราบ ทุกไตรมาส 
  หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 
   โรงพยาบาลทองแสนขัน มอบหมายให้นางสาวปิยะนันท์  บานบู่  ต าแหน่ง     
เจ้าพนักสถิติ เป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯ และมอบหมายให้นายสุเชษฐ์  สุปินะ ต าแหน่ง 
นักวิชาการพัสดุ ผู้รับผิดชอบงานนิติการ งานการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรการป้องกันการรับ
สินบนและรายงานข้อมูลให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขันทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
 
  ข้าพเจ้า......................................................นามสกุล............................................................ . 
ต าแหน่ง........................................................... .....สถานทีป่ฏิบัติงาน............................................................... 
ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท 
 

วันที่ได้รับ รายละเอียด ได้รับจาก มูลค่า
โดยประมาณ 

โอกาสในการรับ รับในนาม 
หน่วยงาน บุคคล 

       
       
       
       
       
       
       
 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้รายงาน 
 (..................................................)  

  ต าแหน่ง.......................................................................... 
  วันที่................../......................./............ ..... 

 
 

(ส าหรับผูใ้ต้บังคับบัญชาหัวฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน) 
  ตามที่ได้รับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามรายละเอียดข้างต้นนั้น ขอให้
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
   อนุญาตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล 
   เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้ 

 แจ้งผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขันต่อไป 
 อ่ืนๆ .......................................................................................................... 

 
 
      ลงชื่อ.....................................................ผู้บังคับบัญชา 
       (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 
หมายเหตุ    : ให้ส่งแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

โรงพยาบาลทองแสนขัน ทุกครั้งที่มีการรายงาน 


