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ค าน า 

 

  คู่มือการจัดการรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ตามแผนปฎิบัติการปูองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการจัดท าแผนปฎิบัติการ และรายงานการ
ปฎิบัติการเก่ียวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และเพ่ือปลูกผังวิธีการคิด ปลูกจิตส านึก ให้
องค์กรมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจิต ให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดยผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใต้ชมรมจริยธรรม  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนินการ  
โดยกระบวนการและวิธีการด าเนินงานต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
   โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) ได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ตามแผนปฎิบัติการปูองกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
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แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 

 
หลักการและเหตุผล 
  การจัดท าแผนปฎิบัติการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  ประจ าปีงบประมาณ 256๔ เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้
เกิดการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่องบนพ้ืนฐานการ
สร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่องบนพ้ืนฐานการสร้าง
วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ที่การพัฒนาระบบในส่วน  
ของการพัฒนาคนนั้นเริ่มพื้นฐานจากจิตใจ จิตส านึกเป็นส าคัญ ท าให้สังคมกระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญ
กับการสร้างวัฒนธรรมสุจริต   
  แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไป
ตามคู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๔ โดยมุ่งหมายที่จะบรรลุเปูาหมายตัวชี้วัด อย่างมีประสิทธิภาพ ที่เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560-
2564) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 -
2580) ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.256๔ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิหาคม 2562   

วัตถุประสงค์           

  1. เพ่ือการปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมชื่อสัตย์สุจริต 
  2. เพ่ือการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
  3. เพ่ือการสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติกับภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต 
  4. เพ่ือการปราบปรามการทุจริต 
  5. เพ่ือการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
  6. เพ่ือกระบวนการคุ้มครองจริยธรรม 
 
มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 
 1. ด้านความโปร่งใส 
  1.1 ผู้บริหาร และบุคลากรในโรงพยาบาลบางแก้ว  ทุกระดับต้องให้ความส าคัญและส่งเสริม
การปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส  พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  
สามารถตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานได้ 
  1.2 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 

๑ 



  1.3 มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธี อ่ืนใด   
ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ หรือกฎหมายอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง   รวมถึงด าเนินการ
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and 
Transparence Assessment : ITA)  เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
  1.4 ให้มีการจัดท าแผนการบริหารงานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
 2. ด้านความพร้อมรับผิด 
  2.1 บุคลากรโรงพยาบาลบางแก้ว ทุกคนจะต้องประพฤติตนในสัมมาชีพ  ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ยึดความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง จะยับยั้งชั่งใจไม่กระท าการโกงกินแผ่นดิน  หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่หา
ผลประโยชน์  บนความทุกข์ยากของประชาชน  บริหารและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ   กระตือรือร้น   
เต็มความสามารถมีความพร้อมที่จะให้บริการโดยมุ่งผลส าเร็จของาน และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดขอบหาร
ปฏิบัติงานผิดพลาด หรือเกิดความเสียหาย  ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
  2.2 ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง  และปฏิบัติตาม
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือคู่มือการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด  ลดการใช้อ านาจดุลพินิจในการ
ให้บริการผู้ปุวย 
  

 3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  3.1 ผู้บริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูและการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด  ก ากับดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัย หากพบว่ามีการกระท าความผิดต้องด าเนินการทางวินัย  ทางละเมิด  
และอาญาอย่างเคร่งครัด 
  3.2 บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต  ไม่มีการรับสินบน การรับหรือการ
เรียบร้องเงินสิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  
หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ 
   

 3.3 บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์ ทับซ้อน  สามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด 
สิ่งใดท าได้ สิ่งใดท าไม่ได้  สิ่งใดคือประโยชน์ส่วนตน  สิ่งใดคือประโยชน์ส่วนรวม  การปูองกันประโยชน์
สาธารณะ  ไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแทรกซ้อน  เช่น การให้ทรัพย์สินของทางราชการกับเรื่องส่วนตัว  
การชาร์จแบตเตอรี่ในโทรศัพท์มือถือท างาน เป็นต้น 
 
 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
  4.1 ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน  สร้างวัฒนธรรมแห่ง
ความซื่อสัตย์  ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนมีแนวความคิดการไม่ยองรับการทุจริตทุกประเภท  และไม่ทนที่จะเห็น
การทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
  4.2 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรภายใน  และกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ  ในการ
สอดส่องพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  รวมถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน้าที่ 
  4.3 สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต  และผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่บุคลากรโรงพยาบาลบางแก้ว 
  4.4 มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน  และการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
หน่วยงาน 

๒ 



 5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
  5.1 ส่ง เสริมให้ผู้บริหาร  หัวหน้าฝุาย /งาน  มีแนวทางในการมอบหมายงานให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ 
  5.2 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร  หัวหน้าฝุาย/งาน ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้ง  โยกย้าย  และการพิจารณาความดีความชอบ  โดยค านึงถึงพฤติกรรมด้าน
ศีลธรรม  และด้านคุณธรรม  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานใช้หลักคุณธรรมในการด าเนินชีวิต 
  5.3 บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึด
หลักความถูกต้อง เป็นธรรม  เท่าเทียม  ไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
  6.1 สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารแก่บุคลากรภายใน และ
ผู้รับบริการภายนอก  เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว  ทั่งถึง และมีประสิทธิภาพ 
  6.2 มีการสื่อสารนโยบาย  มาตรการ  แผนงาน  ระเบียบ  ข้อบังคับมาตรฐานหรือคู่มือการ
ปฏิบัติงาน  การให้บริการ  ผลการปฏิบัติงาน  รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน  และสื่อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความโปร่งใส  การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  รวมถึงการปูองกันปราบปรามการ
ทุจริต  ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ  เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 
 
มาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ 
 

  มาตรการยับยั้งการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เพ่ือส่งเสริมการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริตเกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  แสดงความมุ่งมั่น
ในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นแบบอย่างที่ดี  ยืนหยัดท า
ในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  ถูกกฎหมาย  โปร่งใส  และตรวจสอบได้  ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ดังต่อไปนี้ 
  2.1 มาตรการการใช้รถยนต์ของราชการ  ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ  พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2.2 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน  ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  2.3 มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ประชุมและสัมมนา  ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการ และการประชุมระหว่างประเทศ  
พ.ศ.2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2.4 มาตรการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.5 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอน  คู่มือด าเนินงาน  ไม่เลือก
ปฏิบัติ     ไม่สร้างขั้นตอนเกินความจ าเป็น  ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเที่ยงธรรม ฯลฯ 
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มาตรการป้องกันการรับสินบน 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือได้ว่าเป็นเป็นปัญหาที่

เกิดข้ึนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และได้กลายมาเป็นปัญหาที่ส าคัญท่ีสุดปัญหาหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งยังไม่มีที
ว่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงปัญหาการทุจริตการรับสินบน การ
รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลหรือประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็น
สาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร โรงพยาบาลศรีนครินทร์
(ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวข้างตน จึงได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติจัดท าเป็นคู่มือ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือปูองกันการรับสินบนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) จั งหวัด
พัทลุง 

การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 (มาตร 103) ข้อ 5 
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ได้ต่อไปนี้ 

1. จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
2. จากบุคคลอ่ืน ราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอการไม่เกินสามพันบาท การรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท โดยมีความจ าเป็นต้องรับเพ่ือรักษามิตรไมตรี มิตรภาพ  
ต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทันทีที่สามารถกระท าได้ 

ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริหารหรือ
สิ่งอ่ืนๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้และหรือได้รับ นอกเหนือจาก เงินเดือน รายได้ และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ ของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใด สามารถตีค่า ตีราคาเป็นเงินหรืออาจ
ไม่สามารถตีค่า ตีราคาได้ 

ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้  หมายสิ่ง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิด
เป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิ การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตัว การเข้าถึงประโยชน์หรือการ
สัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอ่ืนๆ 

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

หากมีความจ าเป็นต้องรับเพราะเพ่ือรักษาไมตรี ควรกระท า ดังต่อไปนี้ 
1. แจ้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการวินิจฉัย 
2. มีเหตุผล รับได้-รับไว้ 
3. ไม่ควรรับ-ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ 
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มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศการปีใหม่ 
1. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญ

ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 
2. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ 

มาตรการป้องกันการรับสินบนการในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ 
รักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2560 

1. ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุก
ประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 

2. ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อต้องค านึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (Cost) มาตรฐาน (Standard) 
ระยะเวลาในการส่งมอบ (Time) การให้บริการ (Service) และราคา (Price) ประกอบการตัดสินใจ 

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

4. ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระยาแห่งชาติก าหนด 
5. ให้เพ่ิมความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับสถานพยาบาลและระดับหน่วยงาน

ต้นสังกัดของสถานพยาบาล 
6. ให้สถานพยาบาลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม การส่งเสริมการขายยา 

และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบของสื่อที่มีความเข้าใจง่าย สร้างเครือข่ายที่ประกอบ
ไปด้วยบุคคลในสถานพยาบาลและประชาชน การเฝูาระวังและตรวจสอบ การส่งเสริมการขายยา และการใช้ยา
อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงมีช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งข้อมูลการกระท าผิดให้แก่หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบ
โดยตรง   

มาตรการป้องกันการรับสนิบนในการจดัซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลศรนีครนิทร์(ปัญญานนัทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง 
1. ยึดถือแนวทางปฏิบัติกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
2. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและความโปร่งใส่ สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
4. ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูกต้อง ยุติธรรม 

ความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 
5. ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
6. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วน

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

ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์อย่างเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 
10. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ให้รายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นโดยทันที เพ่ือ
พิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือด าเนินการอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 
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11. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบ
ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ชั้นขึ้นไป เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือด าเนินการทางวินัยโดยทันที 

มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
การรับทรัพย์สินบริจาคหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียบ ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

ประโยชน์อ่ืนใด หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

การรับทรัพย์สินที่เป็นการรับสินบนตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินจากบุคคลใดๆ 
หากเป็นการได้รับทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องตามมาตรา 103 แล้วจะต้องได้รับโทษทางอาญาตามโทษท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรา 122 แต่หากเป็นการรับทรัพย์สินที่เป็นการเรียก รับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้รับทรัพย์สินจะต้องได้รับโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานเป็น เจ้าพนักงานเรียกรับ
สินบน ตามมาตร 149 และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้กระท าความผิดกฎหมายจะต้อง ได้รับโทษทางอาญา ซึ่งกฎหมาย
ได้ระวางโทษ จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือ จ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหาร
ชีวิต หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้กระท าความผิดอาจจะต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานใน
องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามมาตรา 6 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้กระท า
ความผิดจะต้องได้รับโทษในทางอาญาซึ่งกฎหมายได้ระวางโทษ จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือ จ าคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต ดังนั้น การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องพิจารณา
ว่าในการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจะต้องค านึงถึงกฎหมายว่าเป็นกรณีการรับทรัพย์สินที่มีกฎหมาย
อนุญาตให้รับได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งตามหลักการรับทรัพย์สินหรือไม่ หรือเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รับทรัพย์สิน อย่างเช่น กรณีท่ีเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น 

เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
1. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
2. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ

บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
3. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป  
ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากกว่าสามพันบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้ว โดยมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐ
นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะ
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควร
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้
ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นสังกัดโดยเร็ว 
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การเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน

บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2. ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงาน เพ่ือปูองกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้
หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

3. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 

4. จัดท าคู่มือการก าหนดมาตรการปูองกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมถึงการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรการเลื่อน
ต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ 
 

มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด 
มาตรการการใช้รถราชการ 

1. ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. 2535 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การ
ซ่อมบ ารุงส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. 2526 อย่างเคร่งครัด 

2. การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมี
เหตุจ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นเร่งด้วน ให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้
มีอ านาจเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว 

3. ห้ามเจ้าหน้าที่น ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืนน าไปใช้ทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ 

4. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่า
ซ่อมบ ารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด 

มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
1. ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ พ.ศ. 2540 ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนที่เก่ียวข้อง 

2. ให้หน่วยงานมีการควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขและเปูาประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุข และระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง 
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มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
1. ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ

การจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเปูาหมายและ

รายละเอียดการด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องกับการแก้ไขและพัฒนางาน
ของหน่วยงาน หรือองค์กรอย่างชัดเจน 

มาตรการจัดหาพัสดุ 
1. ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

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

ระเบียบพัสดุ 
3. ให้มีกระบวนการปูองกัน ตรวจสอบ และด าเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอ้ือ

ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้มีความเกี่ยวข้องใน
ประโยชน์ดังกล่าว 

4. ห้ามเจ้าหน้าที่ท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดหาพัสดุก่อนกระบวนการจัดซื้อพัสดุ 

ตัวอย่างการคอร์รัปชั่น/ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากนักธุรกิจ/ประชาชนที่ท าผิดกฎหมาย เพ่ือไม่ให้ถูกปรับ 
2. เจ้าหน้าที่เรียบรับสินบนจากการก าหนดสเปคเพ่ือให้บริษัทแห่งหนึ่งชนะการประมูล 
3. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ช่วยให้บริษัทไม่ถูกลงโทษจากความผิด ในข้อหาหนีภาษีเนื่องจากเป็น

บริษัทของภรรยา 
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับของขวัญจากผู้บริหารบริษัทเอกชน จึงช่วยเหลือลูกของผู้บริหารคนนั้น

ให้ได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 
5. เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทของตน หรือบริษัทของครอบครัวได้รับงาน

เหมาะของรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน 
6. การช่วยให้ญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ 
7. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
8. การรับผลประโยชน์จากการที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ 

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ 
1. เว็บไซต์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)  http://www.srinagarindhosp.net/ 
2. ติดต่อด้วยตนเองที่ ตึกอ านวยการ ห้องผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)  

หรือ หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง 
3. ทางไปรษณีย์  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ ) 109 หมู่ที่  9 ต าบลบ้านนา    

อ าเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง  
4. ทางโทรศัพท์ 074-605600  โทรสาร 074-605616 
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