คาสั่งโรงพยาบาลตาลสุม
ที่ ๒๔ / ๒๕๖๔
เรื่อง มาตรการปูองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ของโรงพยาบาลตาลสุม
……………………………………………………………..
ด้วยพระราชบัญญัติ ประรัฐธรรมนูญ ว่า ด้ว ยการปูองกันและปราบปรามการทุ จริต พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญั ติ ประกอบรั ฐ ธรรมนูญ ว่ า ด้ว ยการปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ (ฉบั บที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๒๓/๕ บัญญัติว่า “ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ต่ า งประเทศ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก ารระหว่ า งประเทศ เพื่ อ จู ง ใจให้ ก ารกระท าการ
ไม่ ก ระท าการ หรื อ ประวิ่ ง การกระท าอั น มิ ช อบด้ ว ยหน้ า ที่ ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น ห้ า ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นบุคคลที่มีความเกี่ ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทา
ไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมในที่เหมาะสมเพื่อปูองกันมิให้มีการ
กระทาความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรตรานี้ และต้องระวางโทษปรั บตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่า
ของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสองให้หมายความถึง ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ
หรือบุคคลใดซึ่งกระทาการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะมีอานาจหรือหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม
อาศัยอานาจตามความมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และเพื่อให้ เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดัง กล่าว จึงกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติแ ก่ บุคคลากร
แก่บุคลากรโรงพยาบาลตาลสุม ดังนี้
นโยบาย
โรงพยาบาลตาลสุ ม มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการปู อ งกั น และต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต
(Corruption) การหรือการรับสินบน (Bribery) กับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยถือว่าการกระทาใดๆ ที่เป็นการฝุาฝืน
กฎหมายดังกล่าว เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลและการปฏิบัติงาน ดังนั้น เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานในทุกระดับควรให้ความสาคัญและให้ความร่วมมือ ในการปูองกันและต่อต้านการทุจริต
แนวทางปฏิบัติ
บุคลากรโรงพยาบาลตาลสุม มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับว่าด้วย
เรื่อง การปูองกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน ดังนี้

๒/....

-๒
๑. บุคลากรโรงพยาบาลตาลสุมต้องให้ความสาคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of interest)
๒. การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับ การ
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
๓. การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ อาทิ ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว ให้แก่
บุคลากรโรงพยาบาลตาลสุม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลนั้น การกระทาหรือละเว้นกระทา การใดๆ
อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทาที่ไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้ รวมถึงไม่ควรส่งเสริม หรือมีส่วนร่วม ให้บุคคล
อื่นมีการกระทาดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชานนท์ พันธ์นิกุล)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลตาลสุม

ประกาศโรงพยาบาลตาลสุม
เรื่อง มาตรการปูองกันการรับสินบน ของโรงพยาบาลตาลสุม
………………………………………………….

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข ยังคงดาเนินการขับเคลื่อนมาตรการ ๓ ป
๑ ค (ปลุก/ปลูกจิตสานึก ปูองกัน ปราบปราม และเครือข่าย) เพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริต มุ่ง เน้นการ
ปูองกันการทุจริตให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นประเด็นสาคัญในการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริต
เชิงรุกภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีการดาเนินงาน ด้วยความโปร่งใส มีแนวทางในการปูองกัน
ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
โรงพยาบาลตาลสุม จึงได้กาหนดมาตรการปูองกันการรับสินบน เพื่อปูองกันการทุจริต และประพฤติ
มิชอบเป็นมาตรการสาคั ญ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสัง กัดโรงพยาบาลตาลสุมปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน (Corruption Free) ดังนี้
๑. หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลตาลสุม ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไป เกี่ยวข้องกับ
การให้หรือรับสินบน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๒.
หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลตาลสุม จะต้องให้ความสาคัญกับประโยชน์ส่วนรวม มากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
๓. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตาลสุม จะต้องไม่จูงใจหรือเสนอ หรือสัญญาว่าจะให้หรือให้ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิง
การกระทาการอันขัดต่อจริยธรรมจรรยาบรรณของหน่วยงานและมิชอบด้วยกฎหมาย
๔. การจัดซื้อจัด จ้างทุกประเภท ห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือให้สินบนจากการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง จะต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๕. การกระทาใดๆที่เข้าข่ายเป็นการให้หรือรับสินบน ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา
และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
จึ ง ประกาศมาเพื่ อ ทราบ และขอให้ ทุ ก หน่ ว ยงานถื อ ปฏิ บั ติ ต ามประกาศ และกรอบแนวทาง
ปฏิบัติการปูองกันการรับสินบน ตามที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชานนท์ พันธ์นิกุล)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลตาลสุม

กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลตาลสุม อาเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน
๑. มาตรการปูองกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ
แก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาล
ปีใหม่หรือใน โอกาสต่างๆ

มาตรการป้องกันการรับสินบน
- เจ้าหน้าที่ของ รัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือ
ครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติ
ประเพณีนิยม ที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้
- ห้ามทาการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินเพื่อมอบให้ หรือ
จัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลใน ครอบครัว
ของผู้บังคับบัญชา
- ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อัน
ควรได้ตามกฎหมาย
- ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่ใช่ญาติ
มีราคาหรือมูลค่าในการรับแต่ละคนแต่ละ โอกาสเกิน
สามพันบาท
- ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับหรือยอมจะรับ หรือยอม
ให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทน ตนหรือญาติ
ของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือปฏิบตั ิ
หน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา
- ใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร แทนการให้
ของขวัญ
- ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ
จรรยาข้าราชการอย่างเคร่งครัด
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐
๓. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , จรรยา
ข้าราชการ
๔. ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒ กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน
๒. มาตรการปูองกันการรับสินบนในกระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

๓. มาตรการปูองกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง

มาตรการป้องกันการรับสินบน
- ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทาการจัดซื้อ ทาการหารายได้ใน
ลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุก ประเภทจาก
บริษัทยา เข้ากองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล
- การจัดซื้อจัดจ้าง หากได้ส่วนลดหรือได้ส่วนแถม ต้อง
ให้ส่วนลดหรือส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ
- ห้ามเจ้าหน้าที่หรือกองทุน รับเงินจากผู้ใดโดยมีเงื่อนไข
แลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ห้ามเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ทา
การจัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรการปูองกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา
ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ
(มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม
การจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยา และ
เวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗
- ให้ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
- ให้ปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือ
ปูองกันการทุจริต เรื่อง มาตรการขั้นต่าของนโยบายและ
แนวทางปูองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่
ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี ตามมาตรา ๑๙ แห่ง พรบ.
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ห้ามเจ้าหน้าที่กระทาการใดๆที่เป็นการจูงใจหรือเสนอ
หรือสัญญาว่าจะให้หรือให้ เพื่อให้ได้มาซึ่ง สินบนจาก
เจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์
เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการ
กระทาอันขัดต่อจริยธรรม จรรยาบรรณของหน่วยงาน
และมิชอบด้วยกฎหมาย
- การจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ห้ามมิให้มีการรับสินบน
หรือให้สินบนจากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้อง
ดาเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้
ภายใต้กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย
เคร่งครัด

-๓กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน
๔. มาตรการปูองกันการรับสินบนประเด็นการรับเงิน
บริจาค และทรัพย์สินบริจาค

มาตรการป้องกันการรับสินบน
- ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงิน
บริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.
๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด
- ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ พัสดุ โดยใช้เงิน
บริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด
- การดาเนินการดังต่อไปนี้ จะต้องดาเนินการโดย
คณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของ
หน่วยงาน
๑. วางแผนการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
๒. พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
๓. วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
๔. จัดทารายงานการรับ - จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้
บริจาค
๕. ติดตามและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินและทรัพย์สิน
ที่มีผู้บริจาค
- ห้ามรับเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้บริจาคประสงค์เพื่อ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะ ให้
ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงิน บริจาค
ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๖๑

-๔กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน
๕. มาตรการปูองกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิด
วินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
๕.๑ มาตรการการใช้รถราชการ

มาตรการป้องกันการรับสินบน

๕.๒ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน

- ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงิน ตามระเบียบการเบิก
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ตามคาสั่งที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบการเบิก - จ่าย ไม่ให้มี
กรณีเบิก – จ่ายซ้าซ้อน

๕.๓ มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกาหนด

- การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ
สัมมนาต่างๆจะต้องมีเปูาหมาย รายละเอียดการประชุม
และสัมมนาที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนางาน
ของหน่วยงานหรือองค์กรอย่าง ชัดเจน
- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการ
ดาเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ จานวนผู้เข้า
อบรมฯ ระยะเวลาและการจัดต่างๆที่สอดคล้องและ
เป็นไปตามระเบียบการจ่ายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
- กากับ ดูแล ตรวจสอบ และกาชับเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่มี
หน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ปฏิบัติตาม พรบ.การ จัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
อย่างเคร่งครัด

๕.๔ มาตรการการจัดหาพัสดุ

- เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ทุกระดับ รับทราบและถือ
ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสานักงาน
สาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การใช้ การเก็บรักษา การ
ซ่อมบารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ อย่าง
เคร่งครัด
- ห้ามนารถราชการไปใช้ส่วนตัว
- ฝุายบริหารทั่วไปสามารถตรวจสอบการใช้รถราชการได้
รวมถึงควบคุมการใช้น้ามันรถได้
- พัฒนา ปรับเปลี่ยนระบบการขอใช้รถยนต์ราชการจาก
การเขียนขอใช้รถลงในแบบฟอร์ม มาเป็น การขอใช้
รถยนต์ราชการผ่านระบบโปรแกรม Electronic

-๕–
กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน
๖. มาตรการแนวทางปฏิบัติการรับส่วนแถมพิเศษ
ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่
หน่วยงานของรัฐ กาหนดไว้ในขอบเขตของงาน

มาตรการป้องกันการรับสินบน
- ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/
ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติในการรับของแถม อย่างเคร่งครัด โดย
กาหนดแนวทางดังนี้
๑. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึง
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ อย่างเคร่งครัด
๒. หากผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ประสงค์จะให้ของแถม และหน่วยงานของ รัฐ พิจารณา
แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการก็สามารถรับได้
แต่จะต้องมีหนังสือแสดงความ จานงบริจาคให้แก่
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของรัฐจะต้องถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ทั้งนี้
ใน การรับบริจาคหน่วยงานของรัฐต้องตรวจรับพัสดุ และ
นาพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุม ตาม ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)
๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติในการรับของแถม อย่างเคร่งครัด

-๖–
กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน
7. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล
มาตรการปูองกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการรับสินบน
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการ อย่างเคร่งครัด
- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการดาเนินการจัด
สวัสดิการของหน่วยบริการ ในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ ลงวันที่
๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจระเบียบเงินสวัสดิการ
เชิงธุรกิจ
๓. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มี คณะกรรมการ
สวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๔
๔. คู่มือการดาเนินการจัดสวัสดิการของหน่วยบริการ
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การกากับติดตามและประเมินผลมาตรการป้องกันการรับสินบน
๑. โรงพยาบาลตาลสุม จะจัดให้มีการตรวจสอบ กากับ ติดตามและประเมินผลมาตรการการต่อต้านการให้
และรับสินบนให้มีความเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์
๒. โรงพยาบาลตาลสุม จะจัดให้มีการประเมินและปรับปรุงมาตรการตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ
๑ ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีนัยสาคัญ เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(นายชานนท์ พันธ์นิกุล)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลตาลสุม

