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หลักการและเหตุผล
การทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของ รัฐเป็นรูปแบบหนึง่ ของการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็น
สาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ ภาพลักษณ์ขององค์กร การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัตไิ ว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับ
ทรัพย์สินได้เมื่อการ รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดนั้นได้มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ แห่ง
กฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่ง
การรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ำใจ” ดังนั้น การรับสินน้ำใจ เจ้าหน้าที่ ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย หรือไม่ สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่อง
สินน้ำใจหรือสินบนแล้ว จะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผดิ กฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้า
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือ จำแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิด
ประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรือ่ งผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้โรงพยาบาลบางมูลนาก ตระหนักและมีความ
มุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ ป้องกันการรับสินบน การใช้อำนาจหน้าที่ การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ื่น การแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ที่ของรัฐให้ถูกต้อง ตามที่กฎหมาย กฎ หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยให้สถานศึกษา
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ถือปฏิบัติในการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม มาตรการและระบบ
ป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้
(๑) มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญ เทศกาลปีใหม่ และวันสำคัญ ต่างๆ “การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันใน
โอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัตกิ ันในสังคม “ประโยชน์อื่น
ใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การ ลดราคา การรับความบันเทิง การรับ บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ ของรัฐ (ทุกตำแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือ มีข้อบังคับ โดย
อาศัย อำนาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมา
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้
๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบตั ิตามประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติ : การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ สำนัก กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อย่างเคร่งครัด

๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจ ตาม กฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึง
ได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ไป ราชการค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทาง
ราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็น สวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึง
ค่า สมนาคุณวิทยากรค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้
๒.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างการรับ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดต่อทางราชการได้
๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ โดย ปกติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบตั ิในสังคม เท่านั้น และต้องมี มูลค่าใน การรับจากแต่
ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร มอบ บัตรกำนัล
ของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ วัฒนธรรม หรือให้กันตาม
มารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
๓. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างเป็น ข้าราชการในสังกัดของ
โรงพยาบาลภักดีชุมพล เท่านั้น
๔. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติ
ประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่มมี ูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้
๕. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ หรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและ
ของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๖. ควรใช้เขียนอวยพร ในกลุ่มLINE FACEBOOK บัตรอวยพร คำอวยพร หรือใช้การ์ดแสดง ความยินดีแทนการให้
ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้าง ทัศนคติในการประหยัด ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ
๗. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจำเป็น อย่างยิ่ง ที่ต้องรับไว้เพื่อ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าที่ ของรัฐ ผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น หัวหน้าส่วนราชการ ผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ในทันทีที่สามารถกระทำได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารพิจารณา ว่ามีเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะ
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ที่ไม่

สามารถคืน ได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว การแจ้งให้เป็นไป ตาม
แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
๘. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบตั ิตามมาตรการที่กำหนด อย่างเคร่งครัด
๙. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหา ของขวัญให้แก่ ข้าราชการชั้น
ผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดย เด็ดขาด
(๒) มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาล ข้าราชการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ที่กำหนดว่า ห้ามหน่วยงานบริการหรือหน่วยงานทำการจัดซื้อ
ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยาเข้ากองทุนสวัสดิการของ
หน่วยงานบริการนั้น โรงพยาบาลภักดีชุมพลจึงได้ประกาศใช้และดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าเกณฑ์จริยธรรม
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗(ยกเลิก) และใช้ พ.ศ.
๒๕๖๔ พร้อมทั้งกำหนดให้หน่วยงานต้องส่งเสริมและควบคุมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล จัดให้มี ระบบควบคุมภายในและระบบ
ตรวจสอบภายในในระดับหน่วยบริการ เช่น ระบบตรวจสอบสิทธิบคุ คล ระบบตรวจสอบการใช้สิทธิ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการ
ทุจริตในการสวมสิทธิการชอปปิ้งยา การเวียนใช้สิทธิ หรือ การจ่ายยาโดยมิได้มีอาการเจ็บป่วยจริง เป็นต้น เพื่อให้การบริหาร
จัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
สามารถ ตรวจสอบได้โดยจัดให้มรี ะบบการกำกับประเมิน ตรวจสอบการใช้ยาและเวชภัณฑ์ทมี่ ิใช่ยา (Utilization Evaluation)
รวมถึงให้ส่วนราชการประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการ ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาไว้ในที่เปิดเผย และเป็นลายลักษณ์อักษร หน่วยงานกำหนดให้ห้าม จัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ตา่ งตอบ
แทนทุกประเภท จากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ ยาเข้ากองทุนสวัสดิการของหน่วยงาน
(๓) มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถ แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่าง
สินน้ำใจและสินบนได้รวมถึงการ แจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุม่ เสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น
๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสำคัญและมี จิตสำนึก ในการต่อต้านการทุจริต คอร์
รับชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รับชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
๓. กำกับดูแลให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด
๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ครอบคลุม การปฏิบัตหิ น้าที่ราชการของ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติอนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ
นำไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม ที่อยู่ ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัตินี้

๕. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด ที่แจ้งเบาะแสหรือ หลักฐาน เรื่องการทุจริตคอร์รับชั่น การ
รับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการ กระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
๖. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ ของ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทำความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง ดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
๗. เจ้าหน้าที่ของรัฐทีไ่ ด้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับ ทรัพย์สินฯ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษ ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจำคุกไม่
เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐฯ เพื่อจูงใจ ให้กระทำการ หรือประวิง การกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินทีเ่ กิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือจากการใช้
อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจาก การปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินใน
กรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๑๔๙
๙. สอบทานแนวปฏิบตั ิและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพือ่ ให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และ
สภาวะทางสังคมที่เปลีย่ นแปลงไป
(๔) มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
เพื่อให้เกิด ความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องความเสี่ยงกับการทุจริตคอร์รับชั่น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใน
ทุกระดับต้องปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้
๑. ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่าย: การให้/รับ ของกำนัล การเลีย้ ง รับรอง ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด
และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของโรงพยาบาล
๒. เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน : การให้/รับเงินบริจาค เงินเรี่ยไร ต้อง เป็นไปอย่างโปร่งใส่ถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้ เพื่อ เป็นข้ออ้างในการติดสินบน
๓. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง : ห้ามให้หรือรับสินบนในการ ดำเนินงาน ทุกชนิดกับ คู่ค้า คู่สัญญา
หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานทีด่ ำเนินงาน ต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
(๕) มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐใน สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และ มาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด
มาตรการการใช้รถราชการ
๑. ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบ
สำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถราชการ การ เก็บรักษา การ ซ่อมบำรุง รถส่วนกลางปี๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด
โดยต้องมีการจัดทำเอกสารครบถ้วนตามที่ ระเบียบกำหนด เช่น บันทึกการใช้รถ แบบคำขอใช้รถ

๒. การเก็บรักษารถราชการให้เก็บในสถานที่เก็บหรือในส่วนราชการหากมีกรณี จำเป็นให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วน
ราชการผูม้ ีอำนาจเป็นครั้งคราว ระบบควบคุมมิให้เจ้าหน้าที่นำรถ ราชการไปใช้ในการส่วนตัว เช่น การใช้รถราชการไปและกลับ
ระหว่างที่ทำงานกับบ้านพัก การนำรถราชการไป จอดในที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
๓. ห้ามให้เจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้ง ในและนอก เวลาราชการ การใช้รถ
ราชการไปในกิจการหรือภารกิจทีม่ ิใช่ราชการกระทำมิได้
๔. ควบคุม กำกับ ดูแลและตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อม บำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ
รับรอง มีระบบควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบควบคุมการ บำรุงรักษา ให้เป็นไปตามระเบียบราชการที่กำหนดไว้
มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
๑. ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.
๒๕๕๐ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๔๔ และ หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่า ด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิ านให้กับหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยในการเบิกค่าตอบแทนไม่ว่าในกรณีใดๆ นอกจากจะต้องพิจารณาให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดแล้ว
๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบและรับรองการปฏิบตั ิให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จะต้องมีการควบคุมให้มีการ
ปฏิบัติงานจริง การควบคุมระยะเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาที่เหมาะสมกับภาระ งาน มีระบบควบคุมการแลกเปลีย่ นเวรหรือการ
เรียกเวรเสริมให้ถูกต้อ เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนอันเป็นเท็จหรือทุจริตมีการเบิกค่าตอบแทนหรือไม่
เหมาะสมกับประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รบั เป็นต้น
มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
๑. ให้ปฏิบัตติ ามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด งานและการ จัดประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
๒. การจัดทำโครงการ ศึกษา ดูงานและประชุมสัมมนาต่างๆให้มีเป้าหมายและ รายละเอียดการ ดำเนินงานที่สอดคล้อง
การแก้ปญ
ั หาและการพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่าง ชัดเจน
๓. จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ โดยในการควบคุมการเบิกจ่ายให้
คำนึงถึงข้อเท็จจริงและความเหมาะสม เป็นไปด้วยความประหยัดและเป็น ประโยชน์ต่อราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีการ
อบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และเดินทางไป ราชการจริง ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการเบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จหรือทุจริตในการเบิก
จ่ายเงินต่อ ผู้บริหารหน่วยงาน
๔. การจัดหาพัสดุในโครงการ ต้องจัดหาโดยเจ้าหน้าที่พสั ดุและต้อลงทะเบียน รับจ่ายพัสดุตาม ระเบียบพัสดุ เป็นไปด้วย
ความประหยัดและเป็นประโยชน์ต่อราชการ

มาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด
๑. ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง มติ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดย
เคร่งครัดโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
๒. ให้มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดหาพัสดุ จะต้องมีระบบควบคุมป้องกันมิให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาศัยโอกาสที่มีอำนาจหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์ให้กับ ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือ
ระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องเป็นจริง มีความ โปร่งใส
๓. ห้ามเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุจัดหาก่อนกระบวนการจัดซื้อพัสดุ กลไกการ กำกับติดตามประเมินผล เพื่อเป็น
การป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดหาพัสดุและป้องกันมิให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดหาพัสดุ
๔. จัดทำการประเมินความเสีย่ งจากการทำธุรกรรมต่างๆของบริษัทที่อาจมีขั้นตอน และ กระบวนการที่เข้าข่ายเสีย่ งต่อ
การคอร์รัปชั่นโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการประเมินความ เสี่ยง ต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรเป็นประจำ
ทุกปี
๕. จัดให้มมี าตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านคอร์รัปชั่น โดยระบุ เหตุการณ์ที่มีความเสีย่ งสูงจากการ
คอร์รัปชั่น ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสีย่ งทั้ง โอกาสเกิด และผลกระทบ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า
ของการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น อย่าง สม่ำเสมอ โดยจะมีการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความ
เหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้ อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
๖. ระบบการควบคุมภายใน
๖.๑ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในเพือ่ ป้องกัน การคอร์รัปชั่น และ เพือ่ ให้เกิด
ความมั่นใจว่าระบบการบริหารความเสีย่ งที่กำหนดขึ้น ช่วยให้บริษัทฯ บรรลุ เป้าหมายที่วางไว้ได้รวมทั้งตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ โดย กระบวนการ ดังกล่าวครอบคลุม ที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
๖.๒ จัดให้มีการตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอเป็น ประจำทุกปีจดั ทำข้อมูลสถิติ การรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการ แก้ไขแล้วรายงานให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทราบ
ทุกไตรมาส หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯ การดำเนินการรับเรื่อง
ร้องเรียน ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน และรายงานข้อมูลให้ผอู้ ำนวยการทราบ
(๖) มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนับหรือ ส่วนอืน่ ใดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล จะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุ สำนักงาน วัสดุอื่น และ
ครุภณ
ั ฑ์ในนามโรงพยาบาลภักดีชมุ พล อย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือ มอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ และ
กำหนดให้ งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภักดีชุมพล ป็นผูด้ ูแลรับผิดชอบการ รับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยผู้ทรี่ ับผิดชอบ ต้อง
จัดทำบัญชีรายการรับ - จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่ง ระบุรายละเอียดของผู้ให้ สิ่งที่สนับสนุนหรือตัวอย่าง จำนวน วันที่และ
เอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และ จัดทำสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น และต้องนำรายการมูลค่าที่
สนับสนุน บันทึก รายการทางบัญชี และสามารถตรวจสอบได้

(๗) มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล
โรงพยาบาลภักดีชุมพลไม่ได้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการภายใน

