กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง พ.ศ.๒๕๖๕
มาตรการ
๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้
และรับของขวัญแก่ขา้ ราชการ หรือ
ผูบ้ งั คับบัญชาเทศกาลปี ใหม่หรือใน
โอกาสต่าง ๆ

๒.มาตรการป้องกันการรับสินบนใน
กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

มาตรการป้องกันการรับสินบน
-เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผบู้ งั คับบัญชาหรือครอบครัวของผูบ้ งั คับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยม ที่มีการให้ของขวัญแก่กนั มิได้
- ห้ามทาการเรีย่ ไรเงินหรือทรัพย์สนิ เพื่อมอบ หรือจดหาของขวัญให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือบุคคล
ในครอบครัวของผูบ้ งั คับบัญชา
-ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดของบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อนั ควรได้ตามกฎหมาย
-ห้ามรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดซึง่ ไม่ใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับแต่ละคนแต่ละ
โอกาสเกินสามพันบาท
-ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับหรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผอู้ ื่นเรียกรับฟรืแยอมจะรับของขวัญ
แทนตน หรือญาติของตน ไม่วา่ ก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือปฎิบตั ิหน้าที่ไม่วา่ จะเกี่ยวข้อง
หรือไม่ เกี่ยวข้องกับการปฎิบตั ิหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็ นการให้โดยธรรมจรรยา
-ใช้บตั รอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร แทนการให้ของขวัญ
-ปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาข้าราชการอย่างเคร่งครัด
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔
๒.มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๐
๓.ประมวลจริยฏรรมข้าราชการพลเรือน ,จรรยาข้าราชการ
๔.ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือ่ งหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓
๕.ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง เรือ่ งมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้
และรับของขวัญแก่ขา้ ราชการแก่ขา้ ราชการชัน้ ผูใ้ หญาหรือผูบ้ งั คับบัญชา ในโอกาสต่างๆ
-ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทาการจัดซือ้ ทาการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ตา่ งตอบแทนทุก
ประเภทจากบริษัทยา เข้ากองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล
-การจัดซือ้ จัดจ้าง หากได้สว่ นลดหรือส่วนแถม ต้องให้สว่ นลดหรือส่วนแถมเป็ นราคาสุทธิ
-ห้ามเจ้าหน้าที่หรือกองทุน รับเงินจากผูใ้ ดโดยมีเงื่อนไขกแลกกับการจัดซือ้ จัดจ้าง
-ห้ามเจ้าหน้าทีเ่ รียกรับผลประโยชน์จากคูส่ ญ
ั ญาที่ทาการจัดซือ้ จัดจ้าง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑ มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ กันยายน พศ.๒๕๖๐)
๒.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมกการจัดซือ้ จัดหา และการส่งเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มใิ ช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗

กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง พ.ศ.๒๕๖๕
มาตรการ
๓.มาตรการป้องกันการรับสินบนใน
กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง

๔.มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สนิ
บริจา

มาตรการป้องกันการรับสินบน
-ให้ปฏิบตั ิตาม พรบ.จัดซือ้ จัดจ้างและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
-ให้ปฎิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรือ่ งมาตรการขัน้ ต่าของ
นโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้าง ที่ผปู้ ระกอบการต้องจัดให้มี ตาม
มาตรา ๑๙ แห่ง พรบ.จัดซือ้ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
-ห้ามเจ้าหน้าที่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการจูงใจหรือเสนอ หรือสัญญาว่าจะให้หรือให้ เพื่อให้
ได้มาซึง่ สินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทา
การหรือประวิงการกระทาอันขัดต่อจริยธรรม จรรยาบรรณของหน่วยงาน และมิชอบด้วย
กฎหมาย
-การจัดซือ้ จัดจ้างทุกประเภท ห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือให้สนิ บนจากการดาเนินการจัดซือ้
จัดจ้างจะต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
-ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง เรือ่ งมาตรการป้งกันการรับสินบนใน
กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
- ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สน
ิ บริจาคของหน่วย
บริการ พ.ศ.๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด
-ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้างและการ
พัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๖๑ อย่าง
เคร่งครัด
-ให้ปฏิบตั ิตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง เรือ่ ง มาตรการป้องกันการรับ
สินบนประเด็นการรับบริจาคของหน่วยงาน
-การดาเนินการดังต่อไปนี ้ จะต้องดาเนินการโดย คณะรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สน
ิ
บริจาคของหน่วยงาน
๑.วางแนการรับบริจาคเงินและทรัพย์สนิ ที่มีผบู้ ริจาค
๒.พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สนิ ที่มีผบู้ ริจาค
๓.วาแผนการใช้จา่ ยเงินและทรัพย์สนิ ที่มีผบู้ ริจาค
๔.จัดทารายงานการรับ – จ่ายเงินและทรัพย์สนิ ที่มีผบู้ ริจาค
๕.ติดตามและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินและทรัพย์สนิ ที่มีผบู้ ริจาค
- ห้ามรับเงินหรือทรัพย์สนิ ที่ผบู้ ริจาคประสงค์เพื่อแลกเปลีย่ นผลประโยชน์ หรือมีเงื่อนไขผูกพัน
ที่จะให้ประโยชน์แก่ผใู้ ดโดยเฉพาะ

กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง พ.ศ.๒๕๖๕
มาตรการ

มาตรการป้องกันการรับสินบน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สนิ บริจาคของหน่วยบริการพ.ศ.
๒๕๖๑
๒.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้
เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ..๒๕๖๑
๓.ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง เรือ่ งมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็น
การรับบริจาคและทรัพย์สนิ บริจาค

๕.มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไข
การกระทาผิดวินยั ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
๕.๑มาตรการการใช้รถราชการ

๕.๒ มาตรการเบิกค่าตอบแทน
๕.๓ มาตรการการจัดทาโครงการ
ฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ
สัมมนาตามที่กฏหมายกาหนด

-เจ้าหน้าทุก่ หน่วยงาน ทุกระดับ รับทราบและถือปฏิบตั ิตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่

ด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสานักงานสาธารณสุข วาด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ อย่าง
เคร่งครัด
- ห้ามนารถราชการไปใช้สว่ นตัว
- ฝ่ ายบริหารทั่วไป สามารถตรวจสอบการใช้รถราชการได้ วมถึงควบคุมการใช้นนั้ รถได้
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินตามระเบียบการเบิกค่าตอบแทนยอกเวลาราชการ ตามคาสั่งที่
ได้รบั อนุมตั ิให้ปฎิบตั ิงาน รวมถึงการตรวจสอบการเบิกจ่าย ไมให้มีกรณีเบิกจ่ายซา้ ซ้อน
-การจัดทาโครงการฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่าง ๆ จะต้องมีเป้าหมาย
รายละเอียด การประขุมและสัมมนาที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนางานของ
หน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน
-การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องเป็ นไปตามผลการดาเนินงานที่เป็ นจริง ทัง้ ด้านกิจกรรม
ต่าง ๆ จานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม ระยะเวลา และการจัดต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็ นไปตาม
ระเบียบการจ่ายและข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้อง

กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง พ.ศ.๒๕๖๕
มาตรการ

มาตรการป้องกันการรับสินบน

๕.๔ มาตรการ -กากับ ดูแล ตรวจสอบ และกาชับเจ้าหน้าที่พสั ดุ ที่มีหน้าทีจ่ ดั ซือ้ /จ้าง ให้ปฎิบตั ติ าม พรบ การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภ
การจัดหาพัสดุ ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
กฎหมายและระเบีบบที่เกี่ยวข้อง
๑.ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราขจอมบุง เรือ่ งมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินยั ของเจ้าหน้าที่ของ
๖.มาตรการ
-ให้เจ้าหน้าท่ทกุ หน่วยงาน ปฏิบตั ิตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สดุ ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๒๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม
แนวทาง
เรือ่ ง แนวทางการปฏิบตั ิในการรับของแถมอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดแนวทางดังนี ้
ปฏิบตั ิการรับ ๑.ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างภายใต้ พรบ.การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมถึงกฎกระทยวง ระเบียบ แ
ส่วนแถมพิเศษ ทค่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี ้ อย่างเคร่งครัด
ส่วนชดเชย
๒.หากผูช้ นะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกประสงค์จะให้ของแถม และหน่วยงานของรัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นประโ
ส่วนสนับสนุน ราชการก็สามารถรับได้ แต่จะต้องมีหนังสือแสดงความจานงบริจาคให้แก่หน่วยราชการของรัฐ และหน่วยงานของรัฐจะต้องถือปฏ
หรือส่วนอื่นใด ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สนิ ที่มีผบู้ ริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ ทัง้ นี ้ ในการรับบริจาค หน่วยงา
เพิ่มเติมจากที่ ตรวจรับพัสดุห และนาพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหา
หน่วยงานของ พ.ศ.๒๕๖๐
รัฐกาหนดไว้ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในขอบเขต
๑.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สดุ ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรืองแนวทางการปฏิบตั ิใน
ของงาน
แถมอย่างเคร่งครัด
๗.มาตรการ
-ให้เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้องปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบ ประกาศ คาสั่งทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการอย่างเคร่งครัด
การจัด
-ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิตามคูม
่ ือการดาเนินการจัดสวัสดิการของหน่วยบริการ ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร
สวัสดิการ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ภายในของ
๑.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
สถานพยาบาล ๒.ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ เรืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการจัดสวัส
ธุรกิจ
๓.ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สานักงานปลัอกระทรวงสาธาณสุข ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค ส
ปลัดกระทรวงสารณสุข
๔.คูม่ ือการดาเนินการจัดสวัสดิการของหน่วยบริการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การกากับติดตามและประเมินมาตรการ
๑.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จะจัดให้มกี ารตรวจสอบ กากับ ติดตามและประเมินผลมาตรการการต่อต้านให้และ
รับสินบนให้มีความเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์
๒.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จะจัดให้มกี ารประเมินและปรับปรุงมาตรการตามความาเหมาะสม อย่างน้อย ปี ละ
๑ ครัง้ หรือเมือมีการเปลีย่ นแปลงของปั จจัยภายนอกที่มีนยั สาคัญ เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง

