
 

 

 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลเกาะลันตา 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลเกาะลันตา  

................................................................... 

โรงพยาบาลเกาะลันตา ได้ด าเนินงานอย่างโปร่ง ใส มีคุณธรรม ยึดมั่นความรับผิดชอบต่อสังคม 
ธรรมาภิบาล เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยหน่วยงานได้มี
การก าหนดมาตรการ กลไก เพ่ือป้องกันการรับสินบนในทุกรูปแบบ มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยมีมาตรการในการป้องกัน ดังนี้ 

1. มาตรการป้องกันการรับสิบบนการให้และการรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ  

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. 2562  

1.1 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดีด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ปลูกฝังจิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชา และบุคลากร 
ในโรงพยาบาลเกิดการประหยัด มัธยัสถ์ และเพ่ือป้องกันการทจริตและประพฤติมิชอบ 

1.2 ให้บุคลากรทุกระดับ ที่จะแสดงความปรารถนาดีต่อกันเนื่องในโอกาสต่าง ๆ  
โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสั งคมออนไลน์   
การท าจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ และหากมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ของขวัญที่ระลึก 
หรือประโยชน์อ่ืนโดยธรรมจรรยา ตามปกติประเพณีนิยม เพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพความสัมพันธ์  
อันดีระหว่างบุคคลนั้น สามารถกระท าโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เช่น ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคน 
ต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ปฏิทิน สมุดบันทึก สินค้าสมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุข  
สินค้าชุมชนในโครงการต่าง ๆ หรือสินค้าเพ่ือการกุศล เป็นต้น และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  

2. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 12 กันยายน 2560   

2.1 ห้ามหน่วยงานบริการหรือหน่วยงานท าการจัดซื้อ ท าการหารายได้ในลักษณะ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัททยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยาเข้ากองทุน
สวัสดิการของหน่วยบริการนั้น 

2.2 ด าเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา 
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557  

2.3 ด าเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา 
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559   

 
 

3.มาตรการ... 
 



 
3. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  

 เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และก ากับติดตามการด าเนินการจัดซื้อ  
จัดจ้างเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริม 
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

- มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี / ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติ   
การจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ นับจากวันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ   
เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบได้ ตามท่ีกฎหมายก าหนด   

- สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง / เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับ  
การจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้  

- ก าหนดแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
และตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน  
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้บุคลากร 
ในหน่วยงานรับทราบ 

4. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค    
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.2/ว247 ลงวันที่  24 

เมษายน 2561  แจ้งเวียนส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ตาม ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
ของหน่วยบริการ พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2561 

5. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้   

5.1 มาตรการการใช้รถราชการ 
5.1.1 การใช้รถราชการหรือรถส่วนกลาง ให้ด า เนินการตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.สง 2523 และแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลาง  
และรถรับรอง พ.ศ. 2526 โดยเคร่งครัด  

5.1.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการ
เท่านั้นและหากมีเหตุจ าเป็นไม่มีสถานที่จัดเก็บที่ปลอดภัยหรือมีราชการจ าเป็นและเร่งด่วน  
ให้ท าบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว 

5.1.3 ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคล
อ่ืนน าไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
สถานที่ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

5.1.4 ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง  
ค่าซ่อมบ ารุง โดยมีการบวนการตรวจสอบ และด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบโดยเคร่งครัด 

5.2 มาตรการ... 

 



 

5.2 มาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
5.2.1 มีการก ากับดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข 

และเป้าประสงค์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องและชัดเจน  

5.2.2 มีการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
เพ่ือใช้ประกอบในการบริหารจัดการและการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ 
อย่างต่อเนื่อง 

5.3 มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
5.3.1 ก าหนดเป้าหมาย พร้อมรายละเอียดการด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 

ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่าง
ชัดเจน 

5.3.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่เป็นจริง ทั้ง
ด้านกิจกรรม จ านวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลาและการจัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

5.3.3 มีการติดตาม สรุปผลและรายงานการด าเนินงานของโครงการฯ 
5.4 มาตรการจัดหาพัสดุ 

5.4.1 มีการประชาสัมพันธ์  หรือประกาศจัดซื้อจัดจ้างง หรือการจัดหาพัสดุ 
ตามโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ก่อนด าเนินการจัดหาฯ ทั้งในหน่วยงาน หรือสื่อสารต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

5.4.2 มีการตรวจรับ ส่งมอบพัสดุ ให้เป็นไปตามจ านวนหรือปริมาณและคุณภาพ  
เพ่ือประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ อย่างเหมาะสม 

5.4.3 มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และด าเนินการมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือเอ้ือประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้มี ความ
เกี่ยวข้องในประโยชน์ต่าง ๆ 

6. มาตรการการรับของแถม 
 ให้ด าเนินการตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ ว 2280  
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการรับส่วนของแถมพิเศษ ส่วนชดเชย  
ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน  
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือไม่ขัด  
กับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ยึดถือปฏิบัติ  
อย่างเครง่ครัด 
 
 
 
 

7. มาตรการ... 
 



 
 
 

7. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลเกาะลันตา 
 ให้ด าเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในของ
สถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  9   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
   

  

(นายสิริคุปต์  เนตรบุษราค า) 
นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง                                      

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะลันตา 
 

    

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
คู่มือการก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 

โรงพยาบาลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
มาตรการป้องกันการรับสินบน 

โรงพยาบาลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  (เรื่องท่ัวไป) 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ 
ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และได้กลายมาเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของประเทศไทย   
ซึ่งยังไม่มีททท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อมมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงปัญหาการทุจริต 
การับสินบนการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกัน 
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรม 
ของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ 
ขององค์กรโรงพยาบาลเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่  ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงได้ รวบรวมแนวทาง
ปฏิบัติจัดท าเป็นคู่มือฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่   

การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2551 และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.2543 (มารตา 103) ข้อ 5  
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 

1.จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป  
2.จากบุคคลอ่ืนราคาหรือมูลค่าในการับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท โดยมีความจ าเป็นต้องรับเพ่ือรักษามิตรไมตรี  
มิตรภาพต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทันทีที่สามารถกระท าได้    

 

ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด  หมายถึง  สิ่งใดๆ  หรือบริการใดๆ  (เงิน  ทรัพย์สิน  สิ่งของ  
บริการหรืออ่ืนที่มีมูลค่า)  ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและหรือได้รับ  นอกเหนือจาก  เงินเดือน  รายได้
และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ  ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด  สามารถตีค่า  ตีราคาเป็นเงิน
หรืออาจไม่สามารถตีราคาได้ 

ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้  หมายรวมถึง  สินค้าบริโภค  ความบันเทิง  การต้อนรับ  ให้
ที่พัก  การเดินทาง  อุปกรณ์เครื่องใช้  เช่น  ตัวอย่างสินค้า  บัตรของขวัญ  เครื่องใช้ส่วนตัว  บัตรก านัล  บัตร
ลดราคาสินค้าหรือ  บริการ  และเงิน  เป็นต้น 

ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้  หมายถึง  สิ่งใดๆ  หรือบริการใดๆ  ที่ไม่
สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้  อาทิเช่น  การให้บริการส่วนตัว  การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน  การ
เข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากว่าคนอ่ืนๆ 
หากมีความจ าเป็นต้องรับเพื่อรักษาไมตรี  ควรกระท าดังนี้ 
  1. แจ้งผู้บังคับบัญชา ซื่อเป็นหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือท าการวินิจฉัย 
  2. มีเหตุผลที่เพียงพอ/รับได้ เพ่ือท าการรับไว้ 
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มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา 
ในเทศกาลปีใหม่  
  1. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการให้สวัสดิการใด ๆ ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหา
ของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 
  2. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือให้บัตร แสดงคามยินดีแทนการให้
ของขวัญ 
 

มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมลตรีเม่ือวันที่  12 กันยายน  2560  
  1. ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ ต่างตอบแทน
ทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 
  2. ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อต้องค านึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (cost) มาตรฐาน (standard) 
ระยะเวลาในการส่งมอบ (time) การให้บริการ (service) และราคา (price) ประกอบการตัดสินใจ  
  3. ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อก าหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าใน TOR ให้บริษัทคู่ค้าต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 103/7 มาตรา 123/5 และมีระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรมฯ แก่พนักงาน 
โดยให้เป็นคะแนนบวกใน price performance    
  4. ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนา ระบบยา
แห่งชาติก าหนด 
  5. ให้เพ่ิมความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับสถานพยาบาลและระดับ
หน่วยงาน ต้นสังกัดของสถานพยาบาล 
  6. ให้สถานพยาบาลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม การส่งเสริม 
การขายยา และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบของสื่อที่มีความเข้าใจง่าย 
สร้างเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยบุคลากรในสถานพยาบาลและประชาชน  การเฝ้าระวังและตรวจสอบ  
การส่งเสริมการขายยา และการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงมีช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งข้อมูล  
การกระท าผิดให้แก่หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง  
 

มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. ยึดถือแนวทางปฏิบัติกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
2. วางตัวเป็นเกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและด้วยความโปร่งใส  สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
4. ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลักและความถูกต้อง ยุติธรรม  

ความสมเหตุสมผลประกอบด้วย  
5. ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด  คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
6. ไม่เรียก  รับ  ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ อ่ืนไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง   

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุเพื่อตนเอง/ผู้อื่น โดยมิชอบ 
7. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการให้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
8. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง/พวกพ้องของตน 
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9. ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ขาย  ผู้รับจ้าง  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์อย่างเป็นธรรม  เอ้ือเฟ้ือ  มีน้ าใจ  แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการข่างขันอย่าง
เสรีและเป็นธรรม 

10. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม  ตรวจสอบ  ดูแล  ก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  ให้รายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาล  ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นโดยทันที  เพ่ือ
พิจารณาแก้ไข  ยกเว้น  หรือด าเนินการอื่นที่เหมาะสม  เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 

11. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า  มีการทุจริตหรือข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รับด าเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริง  และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล  ผ่านผู้บังคับบัญชาตา
ล าดับชั้นขึ้นไป  เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  หรือด าเนินการทางวินัยโดยทันที 
 
มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

“การรับสินทรัพย์หรือประโยชน์อ่ืนใด  โยธรรมจรรยา”  หมายความว่า  การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ  โดยปกติตามขนธรรมเนียม  
ประเพณี  หรือ  วัฒนธรรม  หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

“ประโยชน์อื่นใด”  หมายความว่า  สิ่งที่มูลค่า  ได้แก่  การลดราคา  การรับความบันเทิง  
การรับบริการ  การรับการฝึกอบรม  หรือสิ่งอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

การรับทรัพย์สินที่เป็นการรับสินบนตากฎหมาย  เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินจาก
บุคคลใดๆ  หากเป็นการได้รับทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องตามมาตรา  103  แล้วจะต้องได้รับโทษทางอาญาตาม
โทษที่  ก าหนดไว้ในมาตรา  122  แต่หาเป็นการรับทรัพย์สินที่เป็นการเรียก  รับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้รับทรัพย์สินจะต้องได้รับโทษ  ตามประมวลกฎหมายอาญา  
ฐานเป็น  เจ้าพนักงานเรียกรับสินบน  ตาม  มาตรา  149  และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่  ได้กระท าความผิด
กฎหมายจะต้อง  รับโทษในทางอาญาซึ่งกฎหมายได้ระวางโทษ  จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี  หรือจ าคุกตลอด
ชีวิต  และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาทหรือประหารชีวิตหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้กระท า  ความผิด
อาจจะต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  
2502  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ตามมาตรา  6 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้กระท าความผิดจะต้องได้รับโทษในทาง  
อาญาซึ่งกฎหมายได้ระวางจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี  หรือจ าคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่
หมื่นบาท  หรือประหารชีวิต  ดังนั้น  การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องพิจารณา
ว่าในการรับทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดจะต้องค านึงถึงกฎหมายว่าเป็นกรณีการรับทรัพย์สินที่มีกฎหมาย
อนุญาต ให้รับได้  ในกรณีใดกรณีหนึ่งตามหลักการรับทรัพย์สินหรือไม่หรือเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามเจ้าหน้าที่
ของรัฐรับทรัพย์สิน  อย่างเช่นกรณีทีเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เป็นต้น 

เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้  ดังต่อไปนี้ 
(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ   

             บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท   
(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
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ในกรณีที่ เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน  3,000 บาท  ซึ่ งเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี  มิตรภาพ  หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น  
ต่อผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือผู้บริหารสูงสุด 
ของหน่วยงาน  สถาบัน  หรือองค์กรที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด  โ ดยทันทีที่สามารถกระท าได้  
เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลวามจ าเป็น  ความเหมาะสม  และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรั พย์สิน
หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  
หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์การที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด  มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์ดังกล่าว  ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที  ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้  
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  

การเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน  
1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน

บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

2. ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหนาที่ทุกระดับ เห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการต่อต้าน 
การทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ  

3. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 

4. จัดท าคู่มือการก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ครอบคลุมถึงการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ  ทุกกระบวนการ  อาทิ  การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร  การ
เลื่อนต าแหน่ง  การฝึกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การจัดซื้อจัดจ้าง  การพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต   

5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือให้บัตร แสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ 
มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด 

มาตรการการให้รถราชการ  
1. ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้รถราชการ พ.ศ. 2523 และแก้ไข

เพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้/การเก็บรักษา/การซ่อม
บ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 โดยเคร่งครัด  

2. การเก็บรักษารถราชการให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้นและหากมีเหตุ
จ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นเร่งด่วน ให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้มีอ านาจเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว  

3. ห้ามเจ้าหน้าที่น ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืนน า ไปใช้ทั้งในเวลาราชการ 
และนอกเวลาราชการ   

4. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม  ก ากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  การใช้รถ  การเบิกจ่ายเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
ค่าซ่อมบ ารุง  โดยมีกระบวนการตรวจสอบ  รับรอง  แบะด าเนินการต่างๆ  ให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด 
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มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
1. ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ พ.ศ. 2540 ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 และระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 
ที่เก่ียวข้อง   

2. ให้หน่วยงานมีการควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข
และเป้าประสงค์ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุขและระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง  
มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ประชุม  และสัมมนาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 1. ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานการจัด
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ  ให้มีเป้าหมายและรายละเอียด
การด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  ประชุมและสัมมนา  ที่สอดคล้องการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานของ
หน่วยงานหรือองค์การอย่างชัดเจน 
มาตรการจัดหาพัสดุ 

1. ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม  

2. ให้มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และการด าเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอ้ือ
ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้มีความเกี่ยวข้องใน
ประโยชน์ดังกล่าว 

3. การจัดหาพัสดุในโครงการ ต้องจัดหาโดยงานพัสดุและต้องลงทะเบียนรับ – จ่ายพัสดุ ตามระเบียบพัสดุ 
4. ห้ามเจ้าหน้าที่ท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดหาพัสดุก่อนกระบวนการจัดซื้อพัสดุ  
 

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์  
1. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ http://61.19.151.222/lanta 

  2. ติดต่อด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป หรือ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกาะลันตา 
3. ทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลเกาะลันตา 118 ม.1 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 
4. โทรศัพท์ 075-197100 ตอ่ 106 โทรสาร 075-697017 
5. E – Mail hospitallanta@gmail.com  
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