
 
 

 

 

สรุปการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส 
เรื่องมาตรการ no  gift policy 

โรงพยาบาลดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 12 ธันวาคม  2561  

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
…………………………………………………………………………………………… 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายธนิต บรรสพผล นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
2 นางสาววรวลัญช์ วงค์อินทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3 นางพรประภัสร์ นพธัชสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4 นางสุนา เปียงต๊ะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5 นางสาวนันทวรรณ ติใจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6 นางสาวเบญญภา ปันจินะ พนักงานธุรการ 
7 นายอ านวย อาจหาญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
8 นางสาววาริณี พาจรทิศ นักกายภาพปฏิบัติการ 
9 นางสาวจีราพร ตันไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 

10 นางชมภูนุช ละเอียด นักวิชาการเงินและบัญชี 
11 นางรุ่งทิพย์ ไหวยะ เจ้าพนักงานพัสดุ 
12 น.ส.ศรุตาทวีพร มงคล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 
วิธีการด าเนินงานโดยการประชุมกลุ่ม วันที่  12 ธันวาคม  2562 เวลา  13.30 -16.00 น.              

  ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลดอยเต่า 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
  นายธนิต  บรรสพผล  เป็น ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส   

 ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

1. การด าเนินงานด้านITA ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ มีประกาศส านักงานปลัดปกระทรวง
สาธารณสุขเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และ การแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ .2560 ลงวันที่  19 มกราคม  2560 ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ การบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ การแก้ไขปัญหาการกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัตินั้ น 
โรงพยาบาลดอยเต่า จึงได้ก าหนดภารกิจที่จะต้องมีการควบคุม และตรวจสอบเพ่ือให้มีการด าเนินงานของ
โรงพยาบาลดอยเต่า โปร่งใส ตรวจสอบได้  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อหามติ 

ประธานแจ้งให้ทราบโครงการ /กิจกรรม เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ 



 
 

 

 

1. กิจกรรมการสร้างจิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัย์แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม จิตพอเพียงต้านการทุจริต 
2. NO gift policy 
3. ชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมน าไทย  4ประการ พอเพียง วินัย  สุจริต จิตอาสา 
4. ขับเคลื่อนMOPH  
5. ขับเคลื่อนข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 เมื่อวันที่  4 

ตุลาคม  2560 
6. แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลผลจริยธรรมข้าราชการ :กรณีเรี่ยไร 
7. แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลผลจริยธรรมข้าราชการ :กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์

อ่ืนใด 
8. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่มาตรากร

ใช้รถราชการ การเบิกค่าตอบแทน การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และมาตรการจัดหาพัสดุ 
9. นโยบายการตรวจเยี่ยมของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สืบเนื่องจากที่ประชุม  15  พฤศจิกายน 2561  ประธานแจ้งมาตรการแก่ที่ประชุมเพ่ือหามติร่วมกัน 

 มติที่ประชุม เห็นด้วยการด าเนินการมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐใน
กระทรวงสาธารณสุข คือ มาตรากรใช้รถราชการ จ านวน  12 คน  ซ่ึงด าเนนิการแลว้เสร็จ  มีแนวทางการปฏบัิติท่ีชดัเจน
สามารถตรวจสอบ และไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถราชการ 

วาระท่ี  3   เรื่องการพิจารณา  

 ประธานแจ้งให้ทราบ การด าเนินการโครงการ /กิจกรรม เพ่ือการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 

มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารโปร่งใส จ านวน  12 คน เห็นด้วยกับมาตรการ no gift  policy ใน
โรงพยาบาลดอยเต่า รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันการรับสนิบน 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลดอยเต่า 

        ธันวาคม  2561 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลดอยเต่า 
*********************************** 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นรูปแบบหนึ่ง

ของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นได้  
มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ       แห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา     ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า 
“สินน้ าใจ” ดังนั้น การรับสินน้ าใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดด้วย หาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ าใจหรือสินบนแล้ว จะท าให้เจ้าหน้าที่
ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือ
จ าแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึง
สามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ 

โรงพยาบาลดอยเต่า ตระหนักและมีความมุ่งมัน่     ที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจาก
การทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้
อ านาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็น
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้อง  
ตามทีก่ฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เก่ียวข้องก าหนด โดยให้สถานศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด    ถือปฏิบัติในการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้ 

แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร  

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืน
ใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี   หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตาม



 
 

 

 

มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 
 
“ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง       การรับบริการ 

การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกต าแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย     กฎ หรือมี

ข้อบังคับ โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากกฎหมาย กฎหรือ
ข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์     การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
และมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การเรี่ยไร 
ดังนี้ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐      อย่างเคร่งครัด 

๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ    ตามกฎหมายให้
รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง      ไปราชการค่าที่พักในการ
เดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการฯ ตาม
ระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม 
ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯ        จากปู่ ย่า ตา 
ยาย ลูก หลาน เหลน ลื่อ พ่ี ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆ         ในความเป็นญาติ
เช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น       การรับทรัพย์สินฯ ในกรณีนี้ จึงไม่
สามารถน าไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิติบุคคลได้ ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้ในจ านวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้
ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 

๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร มอบ
บัตรก านลัของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กัน
ตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า  ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
๓. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่

ของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปี ด้วย 



 
 

 

 

๔. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณปีกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของ
รัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ 

๕. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ 
ประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๖. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ 
ของขวัญเพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

๗. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
รับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถ
กระท าได้ เพื่อให้ผู ้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัย  ว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ที่ไม่
สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  

การแจ้งให้เป็นไปตามแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แนบท้ายมาตรการนี้ 
8. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญ ให้แก่

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 
 

กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล

และประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความ
แตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได ้รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น 

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความส าคัญและมีจิตส านึก   ในการต่อต้าน
การทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุก
รูปแบบ 

๓. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุม      การปฏิบัติหน้าที่
ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะท าความเข้าใจกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม       ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

๕. ตรวจสอบการข้าราชการและเจ้าหน้าที่   ในสังกัดรับทราบถึงความผิดและบทก าหนดโทษกรณีการเรียก 
รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเงินบริจาค ซึ่งการ
กระท าดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงินบริจาค แต่ถือว่าเป็นเรื่องของ “สินบน” ในฐานะผู้รับสินบน กับ ผู้ให้สินบน อันเป็น



 
 

 

 

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช. 
๖. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน เรื่องการทุจริต

คอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระท า   โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง ตามที่ก าหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียน 

๗. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ       ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้น 

๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษตามมาตรา ๑๒๒ 
มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

    ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพ่ือจูงใจให้กระท าการ 
ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๙. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือจาก
การใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่  และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจาก  การปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ การรับ
ทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

๑๐. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับ    การเปลี่ยนแปลง
ทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 

ไม่มี 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑6.0๐  น. 

 
 
         ผู้สรุปรายงานการประชุม 
    (นางสาวศรุตาทวีพร  มงคล)   
         
 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายธนิต  บรรสพผล)    
 


