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ค าน า 
 

การรับสินบน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล
โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจซึ่งเกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันการรับสินบนของโรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จัดท าขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการก าหนดมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คือ การปลูกจิตส านึก 
การปูองกัน การปราบปราม และการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการปูองกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท ได้ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของทางราชการ ด ารงตนด้วย
ความเที่ยงธรรม คงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

โรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นกลไกส าคัญในการปูองกัน
การทุจริต และช่วยฟ้ืนฟูส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทย และหาก
เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือนี้โดยเคร่งครัด จะสามารถด าเนินการปฏิบัติภารกิจในทางราชการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โปร่งใส สุจริต และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง 

 
 
 

โรงพยาบาลสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท 

1 กุมภาพันธ์ 2564 
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สารบัญ 
เนื้อหา                  หน้า 
ค าน า               ก 
สารบัญ               ข 
มาตรการปูองกันการรับสินบนของโรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท       1 
มาตรการปูองกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่       2 
มาตรการปูองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษา      2 
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
มาตรการปูองกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท     2 
มาตรการปูองกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค       3 
การเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติเพื่อปูองกันการรับสินบน            4 
มาตรการปูองกันการการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ       5 
มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน            5 
มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามท่ีกฎหมายก าหนด     5  
มาตรการจัดหาพัสดุ             6 
ตัวอย่างคอร์รัปชั่น/ผลประโยชน์ทับซ้อน           6 
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์            6 
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มาตรการป้องกันการรับสินบน 
ของโรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท (เรื่องท่ัวไป) 

 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่
เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และได้กลายมาเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของประเทศไทย               
ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย  ๆ รวมถึงปัญหาการทุจริต               
การรับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร 
โรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติจัดท าเป็น
คู่มือ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อปูองกันการรับสินบนของโรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการ  ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา 103) ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 

1. จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
2. จากบุคคลอ่ืน ราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท การรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท โดยมีความจ าเป็นต้องรับเพ่ือรักษามิตรไมตรี 
มิตรภาพ ต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทันทีที่สามารถกระท าได้ 

ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ  บริการหรือ
อ่ืน ๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้หรือได้รับ นอกเหนือจาก เงินเดือน รายได้และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ ของขวัญและประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่า ตีราคาเป็น         เงิน
ทองหรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 

ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ ให้ที่พัก การ
เดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัล บัตรลดราคาสินค้า
หรือบริการ และเงิน เป็นต้น 

ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิด
เป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์
หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอ่ืนๆ 

 
หากมีความจ าเป็นต้องรับเพราะเพื่อรักษาไมตรี ควรจะท าดังนี้ 
 1. แจ้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการวินิจฉัย 
 2. มีเหตุผล รับได้ – รับไว้ 
 3. ไม่ควรรับ – ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ 
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มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 

 1. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ราชการหรือการใช้สวัสดิการใด ๆ ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญให้แก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 
 2. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตร แสดงความยินดีแทนการใช้ของขวัญ 
 
มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 12 กันยายน 2560 
 1. ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะผลและโยชน์ ต่างตอบแทน                 
ทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 
 2. ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อต้องค านึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (cost) มาตรฐาน (standard) ระยะเวลา
ในการส่งมอบ (time) การให้บริการ (service) และราคา (price) ประกอบการตัดสินใจ 
 3. ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อก าหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าใน TOR  ให้บริษัทคู่ค้าต้องปฏิบัติตาม
เกณฑ์ตามมาตรา 103/7 มาตรา 123/5 และมีระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรม แก่พนักงานโดยให้เป็นคะแนน
บวกใน price performance 
 4. ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนา ระบบยาแห่งชาติ
ก าหนด 
 5. ให้เพ่ิมความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับสถานพยาบาลและระดับหน่วยงาน 
ต้นสังกัดของสถานพยาบาล 
 6. ให้สถานพยาบาลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม การส่งเสริมการขายยา 
และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบของสื่อที่มีความเข้าใจง่าย สร้างเครือข่ายที่
ประกอบด้วยบุคลากรในสถานพยาบาลและประชาชน การเฝูาระวังและตรวจสอบ การส่งเสริม  การขายยา 
และการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงมีช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งข้อมูล การกระท าผิดให้แก่หน่วยงาน
ที่มีความรับผิดชอบโดยตรง 
 

มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของโรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

1. ยึดถือแนวทางปฏิบัติกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติทางราชการอย่างเคร่งครัด 
2. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
4. ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูกต้อง ยุติธรรม 

ความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 
5. ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
6. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/อ้อม จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วน 

เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพ่ือตนเอง/ผู้อ่ืน โดยมิชอบ 
7. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
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8. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อฝุายใดฝุายหนึ่ง/พวกพ้องของตน 
9. ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ              

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์อย่างเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 
10. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม

กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง     
ให้รายงานต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นโดยทันที เพ่ือพิจารณา แก้ไข ยกเว้น 
หรือด าเนินการอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 

11. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบด าเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริง และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นขึ้นไป 
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือด าเนินการทางวินัยโดยทันที 

 
มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ 
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

การรับทรัพย์สินที่เป็นการรับสินบนตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินจากบุคคลใด ๆ หาก
เป็นการได้รับทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๐๓ แล้วจะต้องได้รับโทษทางอาญาตามโทษที่ ก าหนดไว้ใน 
มาตรา ๑๒๒ แต่หากเป็นการรับทรัพย์สินที่เป็นการเรียก รับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้รับทรัพย์สินจะต้องได้รับโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานเป็น เจ้าพนักงาน
เรียกรับ สินบน ตาม มาตรา ๑๕๕ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ ได้กระท าความผิดกฎหมายจะต้อง รับโทษในทาง
อาญาซึ่ง กฎหมายได้ระวางโทษ จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือ จ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึง
สี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิตหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้กระท า ความผิดอาจจะต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วย
ว่าด้วยความผิด ของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ .ศ. ๒๕๐๒ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามมาตรา ๒ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ ได้กระท าความผิดจะต้องได้รับโทษในทาง อาญาซึ่งกฎหมายได้ระวางจ าคุกตั้งแต่ห้าปี
ถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต ดังนั้น  

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ ของรัฐจะต้องพิจารณาว่าในการรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจะต้องค านึงถึงกฎหมายว่าเป็นกรณีการรับทรัพย์สินที่มีกฎหมายอนุญาตให้รับได้ ในกรณีใด
กรณีหนึ่งตามหลักการรับทรัพย์สินหรือไม่หรือเป็นกรณีที่กฎหมาย ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน เช่นกรณี
ที่เป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น 
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          เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตาม ฐานานุรูป 
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมีใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ

บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท  
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
ในกรณีทีเ่ป็นการรับทรัพย์สินทีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐ                
ผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้น สังกัด โดยทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม               
และสมควรที่จะให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ ในกรณีที่
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ ผู้ให้โดย
ทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิ
ของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยเร็ว 
 

การเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน 

บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ                
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๒. ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการต่อต้าน               
การ ทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงาน เพ่ือปูองกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
การให้ หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

๓. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบทีเก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 

๕. จัดท าคู่มือการก าหนดมาตรการปูองกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมถึง           
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร 
การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื่อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

๕. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตร แสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ  
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มาตรการป้องกันการการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด 
ได้แก่ มาตรการใช้รถราชการ 

๑. ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไข 
เพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อม
บ ารุงรถ ส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒6 โดยเคร่งครัด 

๒. การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมีเหตุ 
จ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นเร่งด่วน ให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการ              
ผู้มีอ านาจ เป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว 

๓. ห้ามเจ้าหน้าที่น ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นน าไปใช้ทั้งในเวลาราชการและ 
นอกเวลาราชการ 

4. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง              
ค่าซ่อมบ ารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด 

 
มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 

๑. ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ พ.ศ. ๒๕4๐ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕44 และระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน        
ทีเ่กี่ยวข้อง 

๒. ให้หน่วยงานมีการควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข 
และเปูาประสงค์ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุข และระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง 

 
มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายก าหนด 

๑. ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน                  
และการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕49 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๒. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ให้มีเปูาหมายและรายละเอียด 
การด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน                 
ของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน 
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มาตรการจัดหาพัสดุ 
๑. ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕6๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. ให้มีกระบวนการปูองกัน ตรวจสอบ และด าเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอ้ือ

ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้มีความเกี่ยวข้องใน
ประโยชน์ดังกล่าว  

๓. การจัดหาพัสดุในโครงการ ต้องจัดหาโดยงานพัสดุ และต้องลงทะเบียนรับ - จ่ายพัสดุ ตามระเบียบ
พัสด ุ

4. ห้ามเจ้าหน้าที่ท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดหาพัสดุก่อนกระบวนการจัดซื้อพัสดุ 
 

ตัวอย่างคอร์รัปชั่น/ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากนักธุรกิจ/ประชาชนที่ท าผิดกฎหมายเพ่ือไม่ให้ถูกปรับ 
๒. เจ้าหน้าที่เรียกสินบนจากการก าหนดสเปคเพ่ือให้บริษัทแห่งหนึ่งชนะการประมูล 
3. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ช่วยให้บริษัทไม่ถูกลงโทษจากความผิดในข้อหาหนีภาษีเนื่องจากเป็นบริษัท

ของสามีหรือภรรยา 
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชนจึงช่วยเหลือลูกของผู้บริหารคนนั้น   

ให้ได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น 
5. เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทของตนหรือบริษัทของครอบครัวได้รับงานเหมาของรัฐ 

หรือฝากลูกฝากหลานเข้าท างาน 
6. การรับผลประโยชน์จากการที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ 
7. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
8. การช่วยให้ญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ 
 

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 1. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท http://www.sankhaburi.com 
 2. ติดต่อด้วยตนเองที่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรคบุรี หรือ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลสรรคบุรี 

3. ทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลสรรคบุรี 108 หมู่ที่ 8 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท 17140 

4. โทรศัพท์ 0 5644 1016 / 0 5648 1702 โทรสาร 0 5648 1700 
5. E – Mail sankhaburi.hospital01@gmail.com 

 
 

 
 

 


