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ค าน า 

โรงพยาบาลละงู ได้จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน  
การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ อ่ืน  
ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นมาตรการส าคัญ
เร่งด่วน เชิงรุก ในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท า
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้  มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลละงู  
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๑๕๖๐ – 
๒๕๖๕) 
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มาตรการป้องกันการรับสินบน 
โรงพยาบาลละงู 

หลักการและเหตุผล 

ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง 
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ 
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นได้มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายอนุญาตให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ าใจ” ดังนั้นการรับสินน้ าใจเจ้าหน้าที่
ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดด้วยหากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหรือไม่
สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้นเป็นเรื่องสินน้ าใจหรือสินบนแล้วจะท าให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิด
กฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วยแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือ
จ าแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม
รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ 

โรงพยาบาลละงู ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรม ปลอด
จากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบนเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการ
รับสินบนการใช้อ านาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กร  
ธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ 
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์  
อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก าหนดโดยให้  
สถานศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามมาตรการป้องกันการรับสินบนดังต่อไปนี้ 
  



๒ 

แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน: กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ การเรี่ยไร 

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ  
วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

“ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่าสิ่งที่มูลค่าได้แก่การลดราคา การรับความบันเทิงการรับ
บริการการรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกต าแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ
หรือมีข้อบังคับโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน ใดนอกเหนือจาก 
กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓, ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการให้
และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการให้และรับของขวัญ
แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด 

๒. มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของข้าราชการเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ รับทราบ 
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการตามที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้กระทรวง
สาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้ 

๒.๑ ผลักดันให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  (Rational 
Drug Use หรือ RDU) 

๒.๒ ให้กรมบัญชีกลางท าหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูล โดยจัดให้มีมาตรการควบคุมการใช้จ่ายในการ
เบิกจ่ายตรงของผู้ป่วยนอก หากการรักษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้กรมบัญชีกลางท าการ
ตรวจสอบโดยละเอียดและให้น าเทคโนโลยีของระบบการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตประยุกต์ใช้
กับระบบ 

๒.๓ ให้เพ่ิมความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายในทั้งในระบบสถานพยาบาลและหน่วยงาน
ต้นสังกัดของสถานพยาบาล 

 



๓ 

๒.๔ ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทน
ทุกประเภทจากบริษัทยา เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาต้อง ใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือว่าเป็นการด าเนินกิจการเพ่ือ
ประโยชน์ (public sector) หากเกิด ประโยชน์ขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ได้ส่วนลดได้
ส่วนแถมประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะ เช่นกันโดยหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
ต้องจัดให้ส่วนลดส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ (net price) จึงจะเกิดประโยชน์ สูงสุดในการใช้
งบประมาณแผ่นดิน 

ดังนั้น การน าส่วนลดส่วนแถมที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นประโยชน์แก่ภาคส่วน  อ่ืนที่
ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐในลักษณะที่เป็น private sector เช่น ใช้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงื่อนไขในการบริจาค 
ให้แก่กองทุนสวัสดิการมูลนิธิหรือกองทุนอ่ืนในลักษณะเดียวกันหรือให้ประโยชน์แก่บุคลากรของรัฐโดยตรงที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นการกระท าที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ในการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นการ 
กระท าผิดกฎหมาย 

ทั้งนี้ การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกองทุนอ่ืนใดที่มีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ผู้ให้มีความผิดฐานให้สินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๔ และพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๕ ผู้รับมีความผิดฐานรับ
สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓ และการที่
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ท าการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นความผิดฐาน
เรียกรับสินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๔๙ 

๓. มาตรการว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

๓.๑ เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
กระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

๓.๒ ให้หน่วยงานราชการส่วนราชการ จัดท าแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้และ
ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 



๔ 

๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค  ห้าม
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด รับหรือถ้ามีน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายให้รับได้ การรับ
ทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าท่ีพักในการเดินทางไป
ราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติ และการจัดสวัสดิการฯ 
ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  หรือค่าอาหารใน
ระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา  ตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติได้แก่ การรับทรัพย์สินฯ จากปู่ ย่า ตา ยาย 
ลูก หลาน เหลน พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆ ในความ
เป็นญาติเช่นเดียวกัน กับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดา
เท่านั้นการรับทรัพย์สินฯ ในกรณีนี้ จึงไม่สามารถน าไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากนิติบุคคลได้ ประกอบกับการรับทรัพย์สินจาก ญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
สามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้ในจ านวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับ 
ความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 

๔.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่ งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคมเท่านั้น 
และต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๔.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร 
มอบบัตรก านัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคมเท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและ
ของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๔.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

๔.๕ ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้
ของขวัญตามปกติ ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่มี
มูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ 

 

 

 



๕ 

๔.๖ ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเว้นแต่เป็นการ
รับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่า
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๔.๗ ควรใช้บัตรอวยพรการลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้  
ของขวัญเพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้าง
ทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๔.๘ ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่ง
ในการรับนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับฯจะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบันหรือองค์กรที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่
สามารถกระท าได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดวินิจฉัยว่ามี เหตุผลความจ าเป็น
ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ก็ให้
คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ ฯให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

๔.๙ ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหา
ของขวัญ ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้น
ผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 

๕. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด
โรงพยาบาลละงู ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2560 ลงวันที่ 19 
มกราคม พ.ศ.2560 ได้แก่ 

๕.๑ มาตรการการใช้รถราชการ 

๕.๒ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 

๕.๓ มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

๕.๔ มาตรการการจัดหาพัสดุ 
  



๖ 

กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 

๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัว กับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่
อาจเกิด ความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิช่วงเทศกาลปี
ใหม่ การด าเนินการรับนักเรียน เป็นต้น 

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกใน
การ ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นรวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การ
ให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

๓. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการ
ปฏิบัติ หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การ
เลื่อนต า แหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติอนุญาต โดย 
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

๕. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่อง
การ ทุจริตคอร์รัปชั่น การรับหรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระท า โดยใช้
มาตรการ คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่
ก าหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

๖. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

๗. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สิน
ฯ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้อง
รับโทษ ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯเพ่ือจูงใจให้  
กระท าการไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



๗ 

๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือจากการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นจะมี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๙ มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอด
ชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

๙. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
  



๘ 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

๑. ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส 

๑) แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 

๒) ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๖๓ – ๘ / ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๖๒ 

๓) การร้องเรียนทางไปรษณีย ์

๔) การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๕) การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ https://www.languhospital.com/ 

๒. กระบวนการแก้ไขปัญหาโรงพยาบาลละงูจะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ 
และแจ้งมาตรการในการ แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน ๓๐ วัน กรณีมีมูลว่ากระท าผิดวินัยจะ
ด าเนินการทางวินัยตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

กรณีเป็นการกระท าความผิดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มี
อ านาจด าเนินการต่อไป 

๓. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน  

๑) การพิจารณาข้อร้องเรียนให้ก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้
หน่วยงานพิจารณานั้นผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่นข้อ
ร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับทางราชการ  หากเป็น
บัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง
ตลอดจนชี้พยานบุคคล แน่นอนเท่านั้น 

การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อที่อยู่ของผู้
ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องดังนี้  “ให้
ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการตามสมควรเพ่ือคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้
ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ เป็นธรรมที่อาจเกิดมาจาก
การร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา 
จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและ
เสียหายได้และกรณีผู้ร้องเรียนระบุในค าร้องขอให้ปกปิด หรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อ
ผู้ร้องเรียนหน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงานผู้ถูกร้องทราบ เนื่องจากผู้ร้อง
อาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ 

 



๙ 

๒) เมื่อมีการร้องเรียนผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกด าเนินการใดๆที่กระทบต่อหน้าที่การ
งานหรือการด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใดๆ เช่นการแยกสถานที่
ท างานเพ่ือป้องกนัมิให้ผู้ร้อง พยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ร้องและพยาน 

๓) ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่นการขอย้ายสถานที่ท างานหรือวิธีการ 
ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบตามความเหมาะสม 

๔) ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 

๔. มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 

๑) ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดต้องให้ความ
เป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น 

๒) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่รวมทั้งสิทธิในการแสดง
เอกสาร/พยานหลักฐาน 

  



๑๐ 

กรอบแนวทางมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

มาตรการ ลักษณะ/ประเภท กรอบแนวทางในการป้องกัน ก ากับติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย 
๑. มาตรการป้องกันการ
รับสินบน การให้และรับ
ของขวัญแก่ข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาล
ปีใหม่ 

การรับของขวัญ/การรับ
เงินหรือทรัพย์สิน/การใช้
ต าแหน่งในหน้าที่ทาง
การเมืองและทาง
ราชการ 

๑. ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์มิชอบ ไม่รับหรือถามน า
ถึงการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือ
กฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายยกเว้นกรณีการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์
และจ านวนที่กฎหมายก าหนด 
๒. การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือ
บุคคลใน ครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติ 
ประเพณีนิยมที่มีการให้ ของขวัญแก่กันกรณีจ าเป็นต้องรับหรือ
ต้องให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ
ประเพณีนิยมเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคลตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับหรือ
ให้แก่กันนั้นต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่
เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
 
 

๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่รับสินบนต่อต้านการทุจริต 
๒. จัดท าสื่อโปสเตอร์ติดประกาศไม่รับของขวัญหรืองด
รับของขวัญไว้ในสถานที่ปฏิบัติงาน 
๓. จัดท าหนังสือแจ้งประกาศเจตจ านงเพ่ือเป็นแนวทาง
ร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต 
๔. ติดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสาร
และนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้
ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 



มาตรการ ลักษณะ/ประเภท กรอบแนวทางในการป้องกัน ก ากับติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย 

๓. การต้อนรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ให้
ต้อนรับโดยสมควร หากมีความจ าเป็นต้องจัดเลี้ยงรับรอง ให้จัด
แบบเรียบง่ายและประหยัด รวมถึงการจัดหาที่พักให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการและไม่จ าเป็นต้องมีของขวัญหรือของที่ระลึก 
๔. มีความเป็นกลางทางการเมืองโดยจะต้องไม่ให้การสนับสนุน
หรือการกระท าอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 
๕. การให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจ
น ามาซึ่งความเสี่ยงต่อคอรัปชั่นหรืออาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือ
สร้างภาระให้เกิดความรู้สีกว่าต้องมีการตอบแทน 
๖. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้อง เป็นไป
อย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายโดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค
หรือสิ่งของสนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติด
สินบน 
 
 
 
 
 



มาตรการ ลักษณะ/ประเภท กรอบแนวทางในการป้องกัน ก ากับติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย 

๒. มาตรการป้องกันการ
รับ สินบนใน
กระบวนการเบิกจ่าย ยา
ตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาล
ข้าราชการ 

การรับสินบนจากบริษัท
ยา หรือบริษัทเวชภัณฑ์
มิใช่ยา 

๑. ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุน
สวัสดิการสถานพยาบาล 
๒. ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อ ค านึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (Cost) 
มาตรฐาน (Standard) ระยะเวลาในการส่งมอบ (Time) การ
ให้บริการ (Service) และราคา (Price) ประกอบการตัดสินใจ 
๓. ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อก าหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าใน 
TOR ให้บริษัทคู่ค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๐๓/๗ 
มาตรา ๑๒๓/๕ และมีระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรมฯ แก่พนักงาน
โดยให้เป็นคะแนนบวกใน price performance 
๔. ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามที่
คณะกรรมการพัฒนาระบบยา แห่งชาติก าหนด 
๕. ให้เพ่ิมความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับ
สถานพยาบาลและระดับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล 
 
 
 
 
 
 

๑. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง 
๒. ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายยาอย่างเป็นรูปธรรม
ประชาสัมพันธ์และปลูกฝั่งให้บุคลากรและภาค
ประชาชนมีความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการ
เสนอขายยาอย่างเหมาะสม 
๓. ให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
เกณฑ์จริยธรรมให้บุคลากรรับทราบและประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตนตามเกณฑ์จริยธรรม 
๔. สร้างมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมของ
ภาคเอกชนเพ่ือป้องกันการส่งเสริมการขายยาที่ไม่
เหมาะสม 



มาตรการ ลักษณะ/ประเภท กรอบแนวทางในการป้องกัน ก ากับติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย 

3. มาตรการป้องกันการ
รับสินบนในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ป้องกันการรับสินบนใน
กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง 

๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานที่มีความ
เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในหน่วยงานทั้งประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
๒. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่
ด าเนินงานหรือโครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เก่ียวกับ
เงินและไม่เกี่ยวกับเงิน 

๑. ตรวจสอบชื่อสกุลของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์
หรือเก่ียวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 
๒. ตรวจสอบสถานที่อยู่สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนอ
งานว่ามีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม่ 
๒. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย
กับงาน/โครงการทั้ง ๔ ผลประโยชน์ส่วนตนเองและ
ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
หรือไม่ 
๔. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การรับสินบนการใช้
ข้อมูลลับของทางราชการการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญหรืออ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ ลักษณะ/ประเภท กรอบแนวทางในการป้องกัน ก ากับติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย 

๔. มาตรการป้องกันการ
รับ สินบนประเด็น
การเงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาค 

ป้องกันการรับสินบน
ประเด็นการเงินบริจาค
และทรัพย์สินบริจาค 

๑. การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท้ังต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียและผลประโยชน์ที่
หน่วยงานจะได้รับ 
๒. ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจและไม่เป็นไปเพ่ือ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือมีเงื่อนผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใด
โดยเฉพาะ 
๓. กรณีท่ีมีผู้บริจาคอาคารงานก่อสร้างที่ดินหรืออาคารงาน
ก่อสร้างพร้อมที่ดิน หน่วยงานต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองภาระติดพัน ทั้งต้องประเมินมูลค่าของอาคาร งาน
ก่อสร้าง ที่ดินจากราคาประเมินงานของกรมที่ดินหรือราคากลาง
ของทางราชการ 

ให้หน่วยงานมีคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน 
๑. วางแผนการรับบริจาคและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
๒. พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
๓. วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
๔. จัดท ารายงานการรับ – จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้
บริจาค 
๕. ติดตามและตรวจสอบการรับ – จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่
มีผู้บริจาค 

 


