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ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 รับทราบมาตรการปูองกันการทุจริต
ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ
ให้ กระทรวงสาธารณสุ ขเป็ น หน่ ว ยงานหลั กร่ว มกับกระทรวงการคลั งและหน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้ องพิจ ารณา
ดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อปูองกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ใช้สิทธิ
ข้า ราชการ นอกจากนี้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ยั งได้ กาหนดมาตรการส าคั ญเร่ งด่ ว น เชิ ง รุ ก
ในการปูองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส และการแก้ ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อย ซึ่งประกอบด้วย มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และมาตรการการจัดหาพัสดุ นั้น
เพื่อให้หน่วยงาน หน่วยบริการ ตลอดจนบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ถือปฏิบัติ
ตามมาตรการปูองกันทุจริตข้างต้นโดยเคร่งครัด และเพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและปูองกัน
การกระทาผิดวินัย โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งจึงกาหนดแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไข
การกระทาผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 มาตรการปู อ งกั น การทุ จ ริ ต ในกระบวนการเบิ ก จ่ า ยยาตามสิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก าร
การรักษาพยาบาลข้าราชการ กาหนดให้หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดต้องส่งเสริมและควบคุมการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล จัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในในระดับหน่วยบริการ เช่น ระบบ
ตรวจสอบสิ ท ธิ บุ ค คล ระบบตรวจสอบการใช้ สิ ท ธิ ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น การปู อ งกั น การทุ จ ริ ต ในการสวมสิ ท ธิ
การช็อบปิ้งยา การเวียนใช้สิทธิ หรือการจ่ายยาโดยมิได้มีอาการเจ็บปุวยจริง เป็นต้น
ข้อ 2 มาตรการการใช้รถราชการ กาหนดให้การใช้รถยนต์ราชการของหน่วยงานและหน่วย
บริ ก ารในสั ง กั ด จะต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยรถยนต์ ร าชการ พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบีย บส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา
การซ่อมบารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526 โดยต้องมี การจัดทาเอกสารครบถ้วนตามที่ระเบียบ
กาหนด เช่น บัน ทึกการใช้รถ แบบคาขอใช้รถ เป็นต้น มี ระบบควบคุม การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง ระบบ
ควบคุมการบารุงรักษา ระบบควบคุมมิให้เจ้าหน้าที่นารถราชการไปใช้ในการส่วนตัว เช่น การใช้รถราชการไป
และกลับ ระหว่างที่ทางานกับบ้ านพัก การนารถราชการไปจอดในที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้รถ
ราชการไปในกิจการหรือภารกิจที่มิใช่ราชการ เป็นต้น
ข้ อ 3 มาตรการการเบิ ก ค่ า ตอบแทน ก าหนดให้ ก ารเบิ ก ค่ า ตอบแทนของเจ้ า หน้ า ที่
ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานหรือหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 เช่น หลักเกณฑ์
วิธี การ และเงื่ อนไขการจ่ ายเงิน ค่า ตอบแทนแนบท้ ายข้อ บั งคั บ กระทรวงสาธารณสุ ขว่ าด้ ว ยการจ่ า ยเงิ น
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
จ่ า ยเงิน ค่า ตอบแทนเจ้ าหน้ า ที่ที่ ป ฏิ บั ติง านให้ กับ หน่ ว ยบริ การในสั งกั ด กระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ. 2548 หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวง
/สาธารณสุข...

-2สาธารณสุ ข ว่าด้ ว ยการจ่ ายเงิน ค่า ตอบแทนเจ้ าหน้ าที่ ที่ปฏิ บัติง านให้ กั บหน่ว ยบริก าร ในสั งกั ดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 เป็นต้น หรือการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พ.ศ. 2550 โดยในการเบิกค่าตอบแทนไม่ว่าในกรณี ใด ๆ นอกจากจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดแล้ว จะต้องมีการควบคุมให้มีการปฏิบัติงานจริง การควบคุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน
นอกเวลาที่ เ หมาะสมกั บ ภาระงาน มี ร ะบบควบคุ ม การแลกเปลี่ ย นเวรหรื อ การเรี ย กเวรเสริ ม ให้ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม เพื่อปูองกัน มิให้ มีการเบิกจ่ ายค่าตอบแทนอันเป็นเท็จ หรือทุจริตในการเบิกค่าตอบแทนหรือไม่
เหมาะสมกับประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ เป็นต้น
ข้อ 4 มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมถึงการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กาหนดให้ การดาเนินการและการเบิกจ่ายเงินต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลั งว่า ด้ว ยการเบิ กค่าใช้ จ่า ยในการฝึ กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรื อระเบียบกระทรวงการคลั ง ว่าด้ว ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี โดยในการควบคุมการเบิกจ่ายให้คานึงถึงข้อเท็จจริง
และความเหมาะสม เป็ น ไปด้ ว ยความประหยั ด และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ราชการ โดยพาะอย่ า งยิ่ ง จะต้ อ ง
มีการอบรม ศึก ษาดูงาน ประชุ ม สั มมนา และเดินทางไปราชการจริง ทั้งนี้ เพื่อมิให้ เกิดการเบิกจ่ายเงิ น
อันเป็นเท็จหรือทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน
ข้อ 5 มาตรการการจัดหาพัสดุ กาหนดให้ในการจัดหาพัสดุต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง มติ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดยคานึงถึง
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการจัดหาพัสดุจะต้องมีระบบควบคุมปูองกันมิให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
อาศัยโอกาสที่มีอานาจหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือ
ระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องเป็นจริง มีความโปร่งใส เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในกระบวนการ
จัดหาพัสดุและปูองกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดหาพัสดุ
ทั้งนี้ ให้กากับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุมิให้เรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่น จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง คู่สัญญาของหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่ว่ าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อ กระท าการหรือ ไม่ กระท าการและไม่ว่า การนั้ นจะชอบหรื อมิ ช อบ
ด้วยหน้าทีก่ ็ตาม
ข้ อ 6 ในการด าเนิ น การตามมาตรการข้ อ 1 ถึ ง ข้ อ 5 ให้ ห น่ ว ยงานและหน่ ว ยบริ ก าร
ทุกหน่วยจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง
ข้อ 7 หากพบว่ามีการฝุาฝืนมาตรการตามข้อ 1 ถึงข้อ 5 เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
กระทาผิดจะต้องถูกดาเนินการทางวินัย อาญา และความรั บผิดทางละเมิด แล้วแต่กรณี โดยให้ผู้บังคับบัญชา
รายงานตามลาดับชั้น หากผู้บังคับบัญชารายใดพบเห็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ซึ่งฝุาฝืนมาตรการตามข้อ 1
ถึงข้อ 5 แล้วละเลยไม่รายงาน จะถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระทาผิดวินัยด้วย
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

(นางสาวนงนุช มารินทร์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

คู่มือการกาหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

มาตรการป้องกันการรับสินบน
ของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย (เรื่องทั่วไป)
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่
ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และได้กลายมาเป็นปัญหาที่สาคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งยังไม่มี
ทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงปัญหาการทุจริตการรับสินบน การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็น
สาเหตุสาคัญทาให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติจัดทาเป็นคู่มือ เพื่อเป็นแนว
ทางการในการปฏิบัติปูองกันการรับสินบนของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์ ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ใน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 (มาตรา 103) ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้
1. จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
2. จากบุคคลอื่นราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท โดยมีความจาเป็นต้องรับเพื่อรักษามิตรไมตรี
มิตรภาพ ต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทันทีที่สามารถกระทาได้
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการหรืออื่นๆ ที่มี
มูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้และหรือได้รับ นอกเหนือจาก เงินเดือน รายได้และผลประโยชน์
จากการจ้างงานในราชการปกติ ของขวัญและประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่า ตีราคาเป็นเงินหรืออาจไม่สามารถตี
ราคาได้
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ หมายรวมถึง สินค่าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ ให้ที่พัก
การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกานัล บัตรลดราคา
สินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น
ของขวัญและประโยชน์ อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ หมายถึง สิ่ งใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไ ม่
สามารถคิดเป็นราคาที่ซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน การเข้าถึง
ประโยชน์หรือสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากว่าคนอื่นๆ
หากมีความจาเป็นต้องรับเพราะเพื่อรักษาไมตรี ควรจะทาดังนี้
1. แจ้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการวินิจฉัย
2. มีเหตุผล รับได้-รับไว้
3. ไม่ควรรับ-ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ
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มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
ในเทศการปีใหม่
1. ห้ ามการเรี่ ย ไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้ส วัส ดิการใดๆ ของส่ ว นรวมเพื่อการจัดหา
ของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด
2.ควรใช้บั ตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตร แสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญ

มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
1. ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทาการจัดซื้อทาการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ ต่างตอบแทน
ทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล
2. ให้หน่วยงานที่ทาการจัดซื้อต้องคานึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (cost) มาตรฐาน (standard)
ระยะเวลาในการส่งมอบ (time) การให้บริการ (service) และราคา (price) ประกอบการตัดสินใจ
3. ให้หน่วยงานที่ทาการจัดซื้อกาหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าใน TOR ให้บริษัทคู่ค้าต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 103/7 มาตรา 123/5 และมีระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรมฯ แก่พนักงาน
โดยให้เป็นคะแนนบวกใน price performance
4. ให้หน่วยงานที่ทาการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนา ระบบยา
แห่งชาติกาหนด
5. ให้เพิ่มความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับสถานพยาบาลและระดับ
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล
6. ให้สถานพยาบาลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จ ริยธรรม การส่งเสริมการ
ขายยา และการใช้ย าอย่ างสมเหตุผ ลให้ ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบของสื่ อที่มีความเข้าใจง่าย สร้าง
เครือข่ายที่ประกอบไปด้วยบุคลากรในสถานพยาบาลและประชาชน การเฝูาระวังและตรวจสอบ การส่งเสริม
การขายยา และการใช้ย าอย่ างไม่เหมาะสม รวมถึงมีช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งข้อมูล การกระท า
ความผิดให้แก่หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง

มาตรการปูองกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุง้ จังหวัดเชียงราย
1. ยึดถือแนวทางปฏิบัติกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด
2. วางตัวเป็นกลางในการดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสานึกและด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้
4. คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูกต้อง ยุติธรรม
ความสมเหตุสมผลประกอบด้วย

-35. ดาเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
6. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเอง/ผู้อื่น โดยมิชอบ
7. ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
8. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝุายใดฝุายหนึ่ง/พวกพ้องของตน
9. ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีมิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุผู้
ร้องเรียนร้องทุกข์อย่างเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
10. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กาชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติตามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้รายงาน
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้นโดยทันที เพื่อพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือดาเนินการ
อื่นที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม
11. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือข้อกล่าวหาว่ามีก ารรับสินบนให้รีบดาเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริง และจัดทารายงานเสนอต่อผู้อานวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นขึ้นไป
เพื่อดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือดาเนินการทางวินัยโดยทันที

มาตรการปูองกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
“การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่ า การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
การรับทรัพย์สินที่เป็นการรับสินบนตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินจากบุคคลใดๆ หาก
เป็นการได้รับทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องตามมาตรา 103 แล้วจะต้องได้รับโทษทางอาญาตามโทษที่ กาหนดไว้ใน
มาตรา 122 แต่หากเป็นการรับทรัพย์สินที่เป็นการเรียก รับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้รับทรัพย์สินจะต้องได้รับโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานเป็น เจ้าพนักงาน
เรียกรับสินบน ตาม มาตรา 149 และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ ได้กระทาความผิดกฎหมายจะต้อง รับโทษในทาง
อาญาซึ่งกฎหมายได้ระวางโทษ จาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือ จาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่
หมื่นบาทหรือประหารชีวิตหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้กระทา ความผิดอาจจะต้องรับโทษตามกฎหมายว่ าด้วย
ความผิ ด ของพนั กงานในองค์ก ารหรื อ หน่ว ยงานของรัฐ พ.ศ.2502 แล้ ว แต่ก รณี ทั้งนี้ ตามมาตรา 6 ซึ่ ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้กระทาความผิดจะต้องได้รับโทษในทาง อาญาซึ่งกฎหมายได้ระวางจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึง
ยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต ดังนั้น การรับทรัพย์สิน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องพิจารณาว่าในการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจะต้องคานึงถึง
กฎหมายว่าเป็นกรณีการรับทรัพย์สินที่มีกฎหมายอนุญาตให้รับได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งตามหลักการรับทรัพย์สิน
หรือไม่ หรือเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน อย่างเช่นกรณีที่เป็นการเรียกรับสินบนของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น

-4เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้
(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทาได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม และสมควร
ที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคาสั่งว่า
ไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่
สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว

การเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน
1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสาคัญและมีจิตสานึกในการต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุม กากับ การปฏิบัติงาน เพื่อปูองกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การ
ให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
3. ก ากั บ ดู แ ลให้ ก ารด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด เป็ น ไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
4. จัดทาคู่มือการกาหนดมาตรการปูองกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมถึงการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อน
ตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตร แสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ
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มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รฐั ในสังกัด
ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ
1. ให้ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไข
เพิ่มเติม และระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อม
บารุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ.2526 โดยเคร่งครัด
2. การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมีเหตุ
จาเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจาเป็นเร่งด่วน ให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้มี
อานาจเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว
3. ห้ามเจ้าหน้าที่นารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนาไปใช้ทั้งในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ
4. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิงค่า
ซ่อมบารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดาเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด
มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
1. ให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ พ.ศ.2540 ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
ให้กับหน่ วยบริการในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 และระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่
เกี่ยวข้อง
2. ให้หน่วยงานมีการควบคุม กากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข
และเปู า ประสงค์ การเบิ ก จ่ า ยเงิน ค่า ตอบแทนต่ างๆ ตามระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ข้ อบั งคั บกระทรวง
สาธารณสุขและระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง
มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกาหนด
1. ให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการจัด
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเปูาหมายและรายละเอียด
การดาเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงาน
หรือองค์กรอย่างชัดเจน
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1. ให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ให้ มีกระบวนการปู องกัน ตรวจสอบ และดาเนินการ การมี ผ ลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอื้ อ
ประโยชน์ของเจ้ าหน้ าที่ผู้ เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัส ดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้มี ความเกี่ยวข้องใน
ประโยชน์ดังกล่าว
3. การจัดหาพัสดุในโครงการ ต้องจัดหาโดยงานพัสดุ และต้องลงทะเบียนรับ-จ่ายพัสดุตามระเบียบพัสดุ
4. ห้ามเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดหาพัสดุก่อนกระบวนการจัดซื้อพัสดุ
ตัวอย่างคอร์รัปชั่น/ผลประโยชน์ทับซ้อน
1. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากนักธุรกิจ/ประชาชนที่ทาผิดกฎหมายเพื่อไม่ให้ถูกปรับ
2. เจ้าหน้าที่เรียกสินบนจากการกาหนดสเปฺคเพื่อให้บริษัทแห่งหนึ่งชนะการประมูล
3. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ช่วยให้บริษัทไม่ถูกลงโทษจากความผิดในข้อหาหนีภาษีเนื่องจากเป็นบริษัทของ
ภรรยา
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชนจึงช่วยเหลือลูกของผู้บริหารคนนั้นให้
ได้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น
5. เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อานาจหน้าที่ทาให้บริษัทของตนหรือบริษัทของครับครัวได้รับงานเหมาของรัฐ
หรือฝากลูกหลานเข้าทางาน
6. การรับผลประโยชน์จากการที่ดารงตาแหน่งหน้าที่
7. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
8. การช่วยให้ญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานที่ตนมีอานาจ
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
1. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย http://www.wcrhospital.go.th
2. ติดต่อด้วยตนเองที่ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หรือ ห้องรับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาล
เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
3. ทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 54 หมู่ 15 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
4. โทรศัพท์ 0 5395 3137-8 /โทรสาร 0 5395 3139

