กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง พ.ศ.2564
มาตรการ
กรอบแนวทาง
1. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ - เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บั งคับบัญชาหรือครอบครัว ของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติ
แก่ข้าราชการชั้น ผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศการปีใหม่ ประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้
หรือในโอกาสต่างๆ
- ห้ า มท าการเรี่ ย ไรเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ มอบให้ หรื อ จั ด หาของขวั ญ ให้ ผู้ บั ญ ชา หรื อ บุ ค คลในครอบครั ว
ของผู้บังคับบัญชา
- ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควร
ได้ตามกฎหมาย
- ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่ใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับแต่ละคนแต่ละโอกาสเกินสามพันบาท
- ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับหรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้ อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับ ของขวัญแทนตนหรือญาติ
ของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา
- ใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร แทนการให้ของขวัญ
- ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาข้าราชการอย่างเคร่งครัด กฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2540
3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ
4. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2563
5. ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
2. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยา - ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทาการจัดซื้อ ทาการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยา
ตามสิทธิ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
เข้ากองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล
- การจัดซื้อจัดจ้าง หากได้ส่วนลดหรือได้ส่วนแถม ต้องให้ส่วนลดหรือส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ
- ห้ามเจ้าหน้าที่หรือกองทุน รับเงินจากผู้ใดโดยมีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ห้ามเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ทาการจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักพยาบาลข้าราชการ (มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560)
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการ ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557
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3. มาตรการป้องกันรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ให้ปฏิบัติตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
- ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องมาตรการขั้นต่าของนโยบายและแนวทาง
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่ง พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ห้ ามเจ้าหน้าที่กระทาการใด ๆ ที่เป็นการจูงใจหรือเสนอ หรือสัญญาว่าจะให้หรือให้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินบน
จากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจ ให้กระทาการ ไม่กระทาการหรือประวิงการ
กระทาอันขัดต่อจริยธรรม จรรยาบรรณของหน่วยงานและมิชอบด้วยกฎหมาย
- การจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ห้ามมิให้มีการรับสินบนจากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องดาเนินการด้วยความ
โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมาย กฎ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
- ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
4. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรั บเงินบริจาค - ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบนบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. 2561
และทรัพย์สินบริจาค
อย่างเคร่งครัด
- ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาค
ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครัด
- ให้ปฏิบัติตามประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับ
บริจาคและทรัพย์สินบริจาค
- การดาเนินการดังต่อไปนี้ จะต้องดาเนินการโดย คณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน
1. วางแผนการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
2. พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
3. วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์ทีมีผู้บริจาค
4. จัดทารายงานการรับ –จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
5. ติดตามและตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
- ห้ามรับเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้บริจาคประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์
แก่ผู้ใดโดยเฉพาะกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. 2561
2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561
3. ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
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5. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินัย
ของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ
ในสั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข
5.1 มาตรการการใช้รถราชการ
- เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทุกระดับ รับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยรถราชการ
พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ
รักษา การซ่อมบารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526 อย่างเคร่งครัด
- ห้ามนารถราชการไปใช้ส่วนตัว
- กลุ่มงานฝ่ายบริหารทั่วไป สามารถตรวจสอบการใช้รถราชการได้ รวมถึงควบคุม การใช้น้ามันรถได้
- พัฒนา ปรับเปลี่ยนระบบการขอใช้รถยนต์ราชการจากการเขียนขอใช้รถลงในแบบฟอร์ม มาเป็นการขอใช้รถยนต์
ราชการผ่านระบบ Electronic
5.2 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินตามระเบีย บการเบิก ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ตามคาสั่ งที่ไ ด้รับ อนุมั ติ
ให้ปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบการเบิก – จ่าย ไม่ให้มีกรณีเบิกจ่ายซ้าาซ้อน
5.3 มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน - การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ จะต้องมีเป้าหมาย รายละเอียดการประชุมและ
ประชุม และสัมมนา ตามที่กฎหมายกาหนด
สัมมนาที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน
- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดาเนินการที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ จานวนผู้เข้าอบรมฯ
ระยะเวลาและการจัดต่างๆที่สอดคล้องและเป็นไป ตามระเบียบการจ่ายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
5.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ
- กากับ ดูแล ตรวจสอบ และกาชับเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
6. มาตรการแนวทางปฏิบั ติการ รั บ ส่ ว นแถมพิเศษ - ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว 255 ลงวันที่ 29
ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติมจากที่ พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการรับของแถมอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดแนวทางดังนี้
หน่วยงานของรัฐกาหนดไว้ในขอเขตของงาน
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึง
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ อย่างเคร่งครัด
2. หากผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประสงค์จะให้ขอแถม และหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็น ประโยชน์ต่อทางราชการก็สามารถรับได้ แต่จะต้องมีหนังสือแสดงความจานงบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ
และหน่วยงานของรัฐจะต้อง ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
ให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 ทั้งนี้ ในการรับบริจาค หน่วยงานของรัฐต้องตรวจรับพัสดุ และนาพัสดุลงบัญชีหรือ
ทะเบียนเพื่อควบคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง พ.ศ.2564
มาตรการ
กรอบแนวทาง
7. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล
- ให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการอย่างเคร่งครัด
- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการดาเนินการจัดสวัสดิการของหน่วยบริการ ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
2. ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไงการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจระเบียบเงินสวัสดิการเชิงธุรกิจ
3. ระเบียบคณะกรรมการสวัส ดิการ สานักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน
หน่วยงาน ส่วนภูมิภาคสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2554
4. คู่มือการดาเนินการจัดสวัสดิการของหน่วยบริการ ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข
การกากับติดตามและประเมินมาตรการ
1. สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง จะจัดให้มีการตรวจสอบ กากับ ติดตามและประเมินผลมาตรการการต่อต้านการให้และรับสินบนให้มีความเหมาะสม และทันต่อ
สถานการณ์
2. สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง จะจัดให้มีการประเมินและปรับปรุงมาตรการตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก
ที่มีนัยสาคัญ เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

