
 
คําสั่ง โรงพยาบาลหวยทับทัน 

ท่ี      57  /2563 
เรื่อง  มาตรการปองกันการทุจริต การรับสินบน และแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐในสังกัด

โรงพยาบาลหวยทับทัน ประจําปงบประมาณ 2564 
-------------------------------------------------------- 

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓0 กันยาย 25๖๐ รับทราบมาตรการปองกันการทุจริตใน
กระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดกิารการรักษาพยาบาลขาราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอให
กระทรวงสาธารณสขุเปนหนวยงานหลักรวมกับกระทรวงการคลังและหนวยงานที่เก่ียวของพิจารณาดําเนินการ
ในสวนที่เก่ียวของ เพื่อปองกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจายคารักษาพยาบาลของผูใชสิทธิขาราชการ 
นอกจากนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังไดกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการ
ทุจริต  การบริหารงานที่โปรงใส และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญ
และพบบอย ซึ่งประกอบดวย มาตรการการใชรถราชการ มาตรการการเบิกคาตอบแทนมาตรการการจัดทํา
โครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และมาตรการการจัดหาพัสดุ นั้น 

เพื่อใหหนวยงาน หนวยบริการ ตลอดจนบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลหวยทับทัน  ถือปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันทุจริตขางตนโดยเครงครัดและเพ่ือเปนการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและปองกันการ
กระทําผิดวินัย โรงพยาบาลหวยทับทันจึงกําหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการปองกันการทุจริตและแกไขการ
กระทําผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด ดังตอไปนี้ 

ขอ 1. ไมกระทําพฤตกิรรมใดที่แสดงใหเห็นวาเปนการรับสินบนหรือติดสินบนแกผูมีสวนได 
สวนเสียในเรื่องที่ตนทําหนาท่ีรับผิดชอบทั้งทางตรงและทางออม เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนในทางมิชอบ ดังนี้ 

  ๑.1 ไมรับหรือใหของขวัญ ของที่ระลึก ที่เปนเงินสด เช็ด พันธบัตร หิน ทองดํา อัญมณี 
อสังหาริมทรัพย หรือสิ่งของในทํานองเดียวกันกับผูมีสวนเก่ียวของกับท่ีตนไดเขาไปติดตอประสานงาน 
ท้ังหนวยงานราชการ และหนวยงานเอกชน 

๑.๒ ไมรับทรพัยสิน สิ่งของ ของขวัญ ของกํานัลใดๆ หรือประโยชนอ่ืนอันเปนการ 
ชักนําใหเกิดการละเวนการปฏิบัติหนาที่ของตน 

1.๓ ไมเปนตัวกลางรับหรือเสนอเงิน ทรัพยสิน สิ่งของ หรือประโยชนอื่นใดกับผูท่ี 
เก่ียวของกับหนวยงานราชการหรือองคกรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไมควรได หรือทําใหเจาหนาที่ของรัฐ 
ละเวนการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และขอปฏิบัติทางกฎหมายที่กําหนดไว 

๑.๔ ในกรณีที่จําเปนตองรับหรือใหของขวัญจากผูมีสวนไดสวนเสียที่มิใชญาติควรตรวจสอบ
ใหแนใจวาไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย ขอบังคับ โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ใหแกกันในหนาท่ีการงานควรมี
ราคาไมเกินกวาที่กฎหมายกําหนด และเหมาะสมตามปกติประเพณีนิยม 

(๑) ของขวัญหรือผลประโยชนใด เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงาน
หนวยงานและลงทะเบียนไว 

(๒) ถาของขวัญหรือผลประโยขนที่มีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท  และ
เจาหนาที่มีความจําเปนตองรบั ใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวาสมควรใหขาราชการหรือเจาหนาท่ี
ของรัฐนั้นๆรับทรัพยสินดังกลาวหรือไม 



(3) ถาของขวัญหรือผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาดมากกวา ๑5,๐๐๐ บาท ใหสงมอบเปน
ทรัพยสินขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตให
ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงาน  ของขวัญ
ในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เปนตน 

ขอ 2 มาตรการปองกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ขาราชการ  กําหนดใหหนวยงานและหนวยบริการในสังกัดตองสงเสริมและควบคุมการใชยาอยางสมเหตุสมผล 
จดัใหมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในในระตับหนวยบริการ เชน ระบบตรวจสอบสิทธิบุคคล 
ระบบตรวจสอบการใชสิทธิ  ทั้งน้ี เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการสวมสิทธิการชอ็บปงยา การเวียนใชสิทธิ 
หรือการจายยาโดยมิไดมีอาการเจ็บปวยจริง เปนตน 

ขอ 3 มาตรการการใชรถราชการ กําหนดใหการใชรถยนตราชการของหนวยงานและหนวย
บริการในสังกัดจะตองถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถยนตราชการ พ.ศ. 2523" 
และที่แกไขเพิ่มเดิม ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักเกณฑการใช การเก็บรักษา 
การซอมบํารุงรถสวนกลางและรถรบัรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยตองมกีารจัดทําเอกสารครบถวนตามที่ระเบียบการ 
กําหนด เชน บันทึกการใชรถ แบบคําขอใชรถ เปนตน มีระบบควบคุมการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบ 
ควบคุมการบํารุงรักษา ระบบควบคุมมิใหเจาหนาท่ีนํารถราชการไปใชในการสวนตัว เชน การใชรถราชการไป 
และกลับระหวางท่ีทํางานกับบานพัก การนํารถราชการไปจอดในที่อ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต หรือการใชรถ 
ราชการไปในกิจการหรือภารกิจที่มิใชราชการ เปนตน 

ขอ 4 มาตรการการเบิกคาตอบแทน  กําหนดใหการเบิกคาตอบแทนของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ใหหนวยงานหรือหนวยบรกิารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ตองถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การจายเงินคาตอบแทนแนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ เชน หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนแนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจายเงินคาตอบแทน
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๕2  หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนแนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจายเงิน
คาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หรือหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจายเงินคาตอบแทนแนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการ
จายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔   
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตัน หรือการเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทั่วไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยในการ
เบิกคาตอบแทนไมวาในกรณี ใด ๆ นอกจากจะตองพิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
แลว จะตองมีการควบคมุใหมีการปฏิบัติงานจริง การควบคุมระยะเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาที่เหมาะสมกับ
ภาระงาน มีระบบควบคุมการแลกเปลี่ยนเวรหรือการเรียกเวรเสริมใหถูกตองเหมาะสม เพื่อปองกันมิใหมีการ
เบิกจายคาตอบแทนอันเปนเท็จหรือทุจริตในการเบิกคาตอบแทนหรือไม เหมาะสมกับประโยชนที่ทางราชการ
จะไดรับ เปนตัน 

ขอ 5 มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมถึงการเบิก 
คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ กําหนดใหการดําเนินการและการเบิกจายเงินตองถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดนิทาง 
ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม แลวแตกรณ ีโดยในการควบคุมการเบิกจายใหคํานึงถึงขอเท็จจริง 
และความเหมาะสม เปนไปดวยความประหยัดและเปนประโยชนตอราชการ  โดยเฉพาะอยางย่ิงจะตอง 
 



มีการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และเดินทางไปราชการจริง  ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดการเบิกจายเงิน 
อันเปนเท็จหรือทุจริตในการเบิกจายเงิน 

ขอ 6 มาตรการการจัดหาพัสดุ กําหนดใหในการจัดหาพัสดตุองถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง มติ หนังสือเวียนที่เก่ียวของโดยเครงครดั โดยคํานงึถึง 
ความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด  ในการจัดหาพัสดุจะตองมีระบบควบคุมปองกันมิใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 
อาศยัโอกาสที่มีอํานาจหนาท่ีไปแสวงหาประโยชนกับตนเองหรือผูอ่ืนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือ 
ระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจาง มีความโปรงใส เพื่อปองกันการทุจริตในกระบวนการจัดหาพัสดุและปองกันมิให
เกิดผลประโยชนทับซอนในกระบวนการจัดหาพัสดุ 

ทั้งนี้ ใหกํากับดูแลเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุมิใหเรียกรับ  ยอมจะรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  จากผูขายผูรับจาง  คูสัญญาของหนวยงานหรือผูมีสวนเก่ียวของไมวา
จะโดยทางตรงหรือทางออม  เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการ  และไมวาการนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่
ก็ตาม 

ขอ 7 ในการดําเนินการตามมาตรการขอ ๑ ถึงขอ 6 ใหกลุมงาน/งานจัดใหมีระบบควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง โดยแจงใหเจาหนาท่ีในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอยางทั่วถึง 

ขอ 8 หากพบวามีการฝาฝนมาตรการตามขอ 1 ถึงขอ 6 เจาหนาที่ที่มีสวนเก่ียวของในการ
กระทําผิดจะตองถูกดําเนินการทางวินัย อาญา และความรับผิดทางละเมิด แลวแตกรณี โดยใหผูบังคับบัญชา
รายงานตามลําดับชั้น หากผูบังคับบัญชารายใดพบเห็นการกระทําของเจาหนาที่ซึ่งฝาฝนมาตรการตามขอ ๑ 
ถงึขอ 6 แลวละเลยไมรายงาน จะถือวาผูบังคับบัญชานั้นกระทําผิดวินัยดวย 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด   

                  ประกาศ ณ วันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563   

   
        
         (นายสุรเดชช ชวะเดช)    
           ผูอาํนวยการโรงพยาบาลหวยทับทัน    


