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คำนำ 

 

  คู่มือการจัดการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน  ตามแผนปฎิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการจัดทำแผนปฎิบัติการ และรายงานการ
ปฎิบัติการเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน และเพื่อปลูกผังวิธีการคิด ปลูกจิตสำนึก ให้
องค์กรมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจิต ให้บุคลากรมีทัศนคติท่ี ดีต่อองค์กร โดยผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใต้ชมรมจริยธรรม  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการ  
โดยกระบวนการและวิธีการดำเนินงานต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
   โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
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แผนปฎิบตัิการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 

 
หลักการและเหตุผล 
  การจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ 256๔ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้
เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานการ
สร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานการสร้าง
วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ท่ีการพัฒนาระบบในส่วน  
ของการพัฒนาคนนั้นเริ่มพื้นฐานจากจิตใจ จิตสำนึกเป็นสำคัญ ทำให้สังคมกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญ
กับการสร้างวัฒนธรรมสุจริต   
  แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไป
ตามคู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบั ติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.256๔ โดยมุ่ งหมายท่ีจะบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัด อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560-
2564) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 -
2580) ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.256๔ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564)  และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 20 สิหาคม 2562   

วัตถุประสงค์           

  1. เพื่อการปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมช่ือสัตย์สุจริต 
  2. เพื่อการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
  3. เพื่อการสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติกับภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต 
  4. เพื่อการปราบปรามการทุจริต 
  5. เพื่อการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
  6. เพื่อกระบวนการคุ้มครองจริยธรรม 
 
มาตรการ/แนวทางการดำเนินงานเพ่ือสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 
 1. ด้านความโปร่งใส 
  1.1 ผู้บริหาร และบุคลากรในโรงพยาบาลบางแก้ว  ทุกระดับต้องให้ความสำคัญและส่งเสริม
การปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส  พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  
สามารถตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานได้ 
  1.2 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 

๑ 



  1.3 มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปล่ียนหรือโดยวิธีอื่นใด   
ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ หรือกฎหมายอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง   รวมถึงดำเนินการ
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and 
Transparence Assessment : ITA)  เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
  1.4 ให้มีการจัดทำแผนการบริหารงานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
 2. ด้านความพร้อมรับผิด 
  2.1 บุคลากรโรงพยาบาลบางแก้ว ทุกคนจะต้องประพฤติตนในสัมมาชีพ  ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ยึดความยุติธรรมเป็นท่ีต้ัง จะยับยั้งช่ังใจไม่กระทำการโกงกินแผ่นดิน  หรือใช้ตำแหน่งหน้าท่ีหา
ผลประโยชน์  บนความทุกข์ยากของประชาชน  บริหารและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ   กระตือรือร้น   
เต็มความสามารถมีความพร้อมท่ีจะให้บริการโดยมุ่งผลสำเร็จของาน และพร้อมท่ีจะแสดงความรับผิดขอบหาร
ปฏิบัติงานผิดพลาด หรือเกิดความเสียหาย  ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
  2.2 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง  และปฏิบัติตาม
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน้าท่ีหรือคู่มือการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด  ลดการใช้อำนาจดุลพินิจในการ
ให้บริการผู้ป่วย 
  

 3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  3.1 ผู้บริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูและการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด  กำกับดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัย หากพบว่ามีการกระทำความผิดต้องดำเนินการทางวินัย  ทางละเมิด  
และอาญาอย่างเคร่งครัด 
  3.2 บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต  ไม่มีการรับสินบน การรับหรือการ
เรียบร้องเงินส่ิงของ หรือผลประโยชน์ใดๆ  ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าท่ีในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  
หรือมีพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าท่ี 
   

 3.3 บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์ ทับซ้อน  สามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่าส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด 
ส่ิงใดทำได้ ส่ิงใดทำไม่ได้  ส่ิงใดคือประโยชน์ส่วนตน  ส่ิงใดคือประโยชน์ส่วนรวม  การป้องกันประโยชน์
สาธารณะ  ไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแทรกซ้อน  เช่น การให้ทรัพย์สินของทางราชการกับเรื่องส่วนตัว  
การชาร์จแบตเตอรี่ในโทรศัพท์มือถือทำงาน เป็นต้น 
 
 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
  4.1 ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหลีกเล่ียงประโยชน์ทับซ้อน  สร้างวัฒนธรรมแห่ง
ความซื่อสัตย์  ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนมีแนวความคิดการไม่ยองรับการทุจริตทุกประเภท  และไม่ทนท่ีจะเห็น
การทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงาน 
  4.2 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรภายใน  และกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ  ในการ
สอดส่องพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  รวมถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน้าท่ี 
  4.3 สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต  และผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่บุคลากรโรงพยาบาลบางแก้ว 
  4.4 มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน  และการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
หน่วยงาน 

๒ 



 5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 
  5.1 ส่ง เสริมให้ ผู้บริหาร  หั วหน้ าฝ่าย /งาน  มีแนวทางในการมอบหมายงานให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ 
  5.2 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่าย/งาน ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งต้ัง  โยกย้าย  และการพิจารณาความดีความชอบ  โดยคำนึงถึงพฤติกรรมด้าน
ศีลธรรม  และด้านคุณธรรม  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิต 
  5.3 บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึด
หลักความถูกต้อง เป็นธรรม  เท่าเทียม  ไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
  6.1 สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการส่ือสารแก่บุคลากรภายใน และ
ผู้รับบริการภายนอก  เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว  ท่ังถึง และมีประสิทธิภาพ 
  6.2 มีการส่ือสารนโยบาย  มาตรการ  แผนงาน  ระเบียบ  ข้อบังคับมาตรฐานหรือคู่มือการ
ปฏิบัติงาน  การให้บริการ  ผลการปฏิบัติงาน  รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน  และส่ือ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความโปร่งใส  การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  รวมถึงการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต  ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ  เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 
 
มาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ี 
 

  มาตรการยับยั้งการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริตเกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  แสดงความมุ่งมั่น
ในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นแบบอย่างท่ีดี  ยืนหยัดทำ
ในส่ิงท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม  ถูกกฎหมาย  โปร่งใส  และตรวจสอบได้  ตลอดจนสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอก ดังต่อไปนี้ 
  2.1 มาตรการการใช้รถยนต์ของราชการ  ต้องปฏิบั ติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ  พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  2.2 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน  ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  2.3 มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ประชุมและสัมมนา  ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการ และการประชุมระหว่างประเทศ  
พ.ศ.2549 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  2.4 มาตรการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.5 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ ต้องปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามระเบียบ ขั้นตอน  คู่มือดำเนินงาน  ไม่เลือก
ปฏิบัติ     ไม่สร้างขั้นตอนเกินความจำเป็น  ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเท่ียงธรรม ฯลฯ 
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มาตรการป้องกันการรับสินบน 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือการทุจริตคอร์รัปช่ัน ถือได้ว่าเป็นเป็นปัญหาท่ี

เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ท่ัวโลก และได้กลายมาเป็นปัญหาท่ีสำคัญท่ีสุดปัญหาหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งยังไม่มีที
ว่าว่าจะหมดไป อีกท้ังยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงปัญหาการทุจริตการรับสินบน การ
รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลหรือประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องท่ีเช่ือมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อันเป็น
สาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร โรงพยาบาลศรีนครินทร์
(ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวข้างตน จึงได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติจัดทำเป็นคู่มือ 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัด
พัทลุง 

การให้ -การรับของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ  
ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบั งคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 (มาตร 103) ข้อ 5 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ได้ต่อไปนี้ 

1. จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป 
2. จากบุคคลอื่น ราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอการไม่เกินสามพันบาท การรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นท่ีมีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท โดยมีความจำเป็นต้องรับเพื่อรักษามิตรไมตรี มิตรภาพ  
ต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทันทีท่ีสามารถกระทำได้ 

ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง ส่ิงใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน ส่ิงของ บริหารหรือ
ส่ิงอื่นๆ ท่ีมีมูลค่า) ท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้และหรือได้รับ นอกเหนือจาก เงินเดือน รายได้ และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่า ตีราคาเป็นเงินหรืออาจ
ไม่สามารถตีค่า ตีราคาได้ 

ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้  หมายส่ิง ส่ิงใดๆ หรือบริการใดๆ ท่ีไม่สามารถคิด
เป็นราคาท่ีจะซื้อขายได้ อาทิ การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตัว การเข้าถึงประโยชน์หรือการ
สัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ 

ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ ให้ท่ีพัก การ
เดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกำนัล บัตรลดราคาสินค้าหรือ
บริการ และเงิน เป็นต้น 

หากมีความจำเป็นต้องรับเพราะเพื่อรักษาไมตรี ควรกระทำ ดังต่อไปนี้ 
1. แจ้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการวินิจฉัย 
2. มีเหตุผล รับได้-รับไว้ 
3. ไม่ควรรับ-ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ 
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มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศการปีใหม่ 
1. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญ

ให้แก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการช้ันผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 
2. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ 

มาตรการป้องกันการรับสินบนการในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ 
รักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2560 

1. ห้ามไม่ให้หน่วยงานท่ีทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุก
ประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 

2. ให้หน่วยงานท่ีทำการจัดซื้อต้องคำนึ งถึงปัจจัยด้านต้นทุน (Cost) มาตรฐาน (Standard) 
ระยะเวลาในการส่งมอบ (Time) การให้บริการ (Service) และราคา (Price) ประกอบการตัดสินใจ 

3. ให้หน่วยงานท่ีทำการจัดซื้อกำหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าใน TOR ให้บริษัทคู่ค้าต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน 103/7 มาตรา 123/5 และมีระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรมฯ แก่พนักงาน โดยให้เป็น
คะแนนบวกใน Price Performance 

4. ให้หน่วยงานท่ีทำการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาระยาแห่งชาติกำหนด 
5. ให้เพิ่มความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ท้ังในระดับสถานพยาบาลและระดับหน่วยงาน

ต้นสังกัดของสถานพยาบาล 
6. ให้สถานพยาบาลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม การส่งเสริมการขายยา 

และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบของส่ือท่ีมีความเข้าใจง่าย สร้างเครือข่ายท่ีประกอบ
ไปด้วยบุคคลในสถานพยาบาลและประชาชน การเฝ้าระวังและตรวจสอบ การส่งเสริมการขายยา และการใช้ยา
อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงมีช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งข้อมูลการกระทำผิดให้แก่หน่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบ
โดยตรง   

มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซ้ือจัดจ้างของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง 
1. ยึดถือแนวทางปฏิบัติกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
2. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
3. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยจิตสำนึกและความโปร่งใส่ สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
4. คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูกต้อง ยุติธรรม 

ความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 
5. ดำเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
6. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ท่ีมีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเอง/ผู้อื่น โดยมิชอบ 
7. ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
8. ไม่ให้ข้อมูลภายในท่ีเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง/พวกพ้องของตน 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีมีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ  

ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์อย่างเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 
10. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง ให้รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ันโดยทันที เพื่อ
พิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือดำเนินการอื่นท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 
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11. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบ
ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
ช้ันขึ้นไป เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือดำเนินการทางวินัยโดยทันที 

มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
การรับทรัพย์สินบริจาคหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียบ ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

ประโยชน์อื่นใด หมายความว่า ส่ิงท่ีมีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝึกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

การรับทรัพย์สินท่ีเป็นการรับสินบนตามกฎหมาย เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับทรัพย์สินจากบุคคลใดๆ 
หากเป็นการได้รับทรัพย์สินท่ีไม่ถูกต้องตามมาตรา 103 แล้วจะต้องได้รับโทษทางอาญาตามโทษท่ีกำหนดไว้ใน
มาตรา 122 แต่หากเป็นการรับทรัพย์สินท่ีเป็นการเรียก รับสินบนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ท่ีได้รับทรัพย์สินจะต้องได้รับโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานเป็น เจ้าพนักงานเรียกรับ
สินบน ตามมาตร 149 และเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ท่ีได้กระทำความผิดกฎหมายจะต้อง ได้รับโทษทางอาญา ซึ่งกฎหมาย
ได้ระวางโทษ จำคุกต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือ จำคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท หรือประหาร
ชีวิต หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้กระทำความผิดอาจจะต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานใน
องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ตามมาตรา 6 ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ท่ีได้กระทำ
ความผิดจะต้องได้รับโทษในทางอาญาซึ่งกฎหมายได้ระวางโทษ จำคุกต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือ จำคุกตลอดชีวิต และ
ปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท หรือประหารชีวิต ดังนั้น การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องพิจารณา
ว่าในการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจะต้องคำนึงถึงกฎหมายว่าเป็นกรณีการรับทรัพย์สินท่ีมีกฎหมายอนุญาต
ให้รับได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งตามหลักการรับทรัพย์สินหรือไม่ หรือเป็นกรณีท่ีกฎหมายห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐรับ
ทรัพย์สิน อย่างเช่น กรณีท่ีเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เป็นต้น 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
1. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป 
2. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ

บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
3. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป  
ในกรณีท่ีเป็นการรับทรัพย์สินท่ีมีมูลค่ามากกว่าสามพันบาท ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับมาแล้ว โดยมี

ความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรท่ีเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีท่ีสามารถกระทำได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะ
ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบัน หรือองค์กรท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคำส่ังว่าไม่สมควร
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนให้
ได้ ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้เป็นสิทธิของหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้
นั้นสังกัดโดยเร็ว 
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การเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน

บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีถูกต้องตาม
กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปช่ัน รวมท้ังจัดให้มีมาตรการควบคุม กำกับ การปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้
หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

3. กำกับดูแลให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 

4. จัดทำคู่มือการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ครอบคลุมถึงการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรการเล่ือน
ตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ 
 

มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด 
มาตรการการใช้รถราชการ 

1. ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. 2535 และ
แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การ
ซ่อมบำรุงส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. 2526 อย่างเคร่งครัด 

2. การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานท่ีเก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมี
เหตุจำเป็นไม่มีสถานท่ีเก็บท่ีปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นเร่งด้วน ให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้
มีอำนาจเป็นการช่ัวคราวหรือเป็นครั้งคราว 

3. ห้ามเจ้าหน้าท่ีนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ท้ังในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ 

4. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเช้ือเพลิง ค่า
ซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด 

มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
1. ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ พ.ศ. 2540 ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ี
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ให้หน่วยงานมีการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขและเป้าประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุข และระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนท่ีเกี่ยวข้อง 
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มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด 
1. ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ

การจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและ

รายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขและพัฒนางาน
ของหน่วยงาน หรือองค์กรอย่างชัดเจน 

มาตรการจัดหาพัสดุ 
1. ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. การจัดหาพัสดุในโครงการ ต้องจัดหาโดยงานพัสดุ และต้องลงทะเบียนรับ-จ่ายพัสดุ ตาม

ระเบียบพัสดุ 
3. ให้มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอื้อ

ประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้มีความเกี่ยวข้องใน
ประโยชน์ดังกล่าว 

4. ห้ามเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีพัสดุ จัดหาพัสดุก่อนกระบวนการจัดซื้อพัสดุ 

ตัวอย่างการคอร์รัปชั่น/ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. เจ้าหน้าท่ีเรียกรับสินบนจากนักธุรกิจ/ประชาชนท่ีทำผิดกฎหมาย เพื่อไม่ให้ถูกปรับ 
2. เจ้าหน้าท่ีเรียบรับสินบนจากการกำหนดสเปคเพื่อให้บริษัทแห่งหนึ่งชนะการประมูล 
3. ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ช่วยให้บริษัทไม่ถูกลงโทษจากความผิด ในข้อหาหนีภาษีเนื่องจากเป็น

บริษัทของภรรยา 
4. เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับของขวัญจากผู้บริหารบริษัทเอกชน จึงช่วยเหลือลูกของผู้บริหารคนนั้น

ให้ได้เล่ือนตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 
5. เจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้อำนาจหน้าท่ีทำให้บริษัทของตน หรือบริษัทของครอบครัวได้รับงาน

เหมาะของรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทำงาน 
6. การช่วยให้ญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานท่ีตนมีอำนาจ 
7. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
8. การรับผลประโยชน์จากการท่ีดำรงตำแหน่งหน้าท่ี 

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ 
1. เว็บไซต์โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)  http://www.srinagarindhosp.net/ 
2. ติดต่อด้วยตนเองท่ี ตึกอำนวยการ ห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)  

หรือ หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง 
3. ทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 109 หมู่ ท่ี 9 ตำบลบ้านนา   อำเภอ 

ศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุง  
4. ทางโทรศัพท์ 074-605600  โทรสาร 074-605616 
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http://www.srinagarindhosp.net/

