
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลเจริญศิลป 

เรื่อง นโยบายและมาตรการปองกันการรับสินบน 

 โรงพยาบาลเจรญิศิลป จังหวัดสกลนคร 

“””””””””””””””””” 

                  เพ่ือใหการการดําเนนิงานของโรงพยาบาลเจริญศลิป จังหวัดสกลนคร เปนไปดวยความ

โปรงใส เปนธรรม ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมชิอบในการปฏบิัติงาน โรงพยาบาลเจริญศลิป จงึ

กําหนดนโยบายและมาตรการปองกันการรับสินบน ดังนี้ 

 

 วตัถุประสงค  

          1. เพ่ือกําหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการปองกันการให/ รับสนิบนหรือผลประโยชน

อื่นใด  

          2. เพ่ือกําหนดแนวทางการรับคารับรองหรอืของขวัญของผูบริหารและบุคลากรของ

โรงพยาบาลเจริญศลิป ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบยีบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  

 

นโยบาย 

          1. โรงพยาบาลเจริญศลิป สงเสริมคานยิมเก่ียวกับการตอตานการรับ/ ใหสนิบนหรือ 

ผลประโยชนอ่ืนใด รวมถึงปองกันการมสีวนรวมในการทุจรติประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ตลอดจน 

สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย/ ระเบยีบขอบังคับเก่ียวของ  

          2. ผูบริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาลเจริญศิลป จะตองไมเรียกรอง จัดหา รับสินบนหรือ 

ผลประโยชนอ่ืนใด เพ่ือประโยชน สวนตน หรือผูท่ีเก่ียวของกับตน  

         3. ผูบรหิาร และบุคลากรของโรงพยาบาลเจริญศลิป ตองไมเสนอวาจะทําให สัญญาวาจะทําให 

หรือรับสนิบนหรือผลประโยชนอื่นใด โดยมจีุดประสงคเพ่ือจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือ 

ประวงิการกระทําอันมิชอบดวยหนาท่ีและกฎหมาย  

         4. บุคลากรของโรงพยาบาลเจริญศลิปทุกระดับ มีหนาที่ในการสอดสองและรวมกนัปองกัน 

การรับ/ ใหสนิบนหรือผลประโยชน อื่น ๆ รวมถึง การทุจริตประพฤตมิชิอบทกุรูปแบบ โดยไมละเลย 

เพิกเฉยตอการกระทําท่ีเขาขายดังกลาว  



        5. โรงพยาบาลเจรญิศลิป ไมสนับสนุนใหมีการรับคาอํานวยความสะดวก เวนแตเปนการ กระทํา

ท่ีถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงเปนสิ่งที่ยอมรับไดตราบเทาท่ีกระบวนการดังกลาวเปดใหบรกิารกับ ทุกคน 

หรอืทําไดตาม ขอบเขตของกฎหมายเทานัน้  

        6. โรงพยาบาลเจริญศลิป ไมสนับสนุนการรับหรือใหคารับรองหรอืของขวัญ เพ่ือจูงใจให 

บุคลากร/ ผูรับ กระทําการอันมชิอบดวยหนาท่ีจนตองละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี ขาดความ 

เปนอสิระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอหนวยงาน เพื่อแลกกับประโยชน 

สวนตน  

         7. โรงพยาบาลเจริญศลิป คํานึงถึงความเปนธรรมและปกปองผูบรหิาร/ บุคลากร ที่ปฏิเสธการ 

ให/รับสนิบน ตลอดจนผูท่ีรายงาน/ ใหขอมูลเก่ียวกับการให/รับสินบนในหนวยงาน 

         8. หามผูบรหิารและบุคลากรของโรงพยาบาลเจริญศลิป รับการสนับสนุนใด ๆ จากหนวยงาน 

ภาคเอกชนโดยตรง กรณีหนวยงานภาคเอกชนมีความประสงคใหการสนับสนุนการดําเนนิงาน ขอให 

แจงความจํานงมายังคณะโดยไมระบุเจาะจงผูรับการสนับสนุน ทั้งนี้ คณะจะตัง้คณะกรรมการเพ่ือ 

พิจารณาการบอกรับการสนับสนุนและบุคลากรท่ีสมควรไดรับการสนับสนุน ดังกลาวตอไป  

        9. การกระทําผดิท่ีเก่ียวของกับการรับ/ ใหสนิบนหรอืผลประโยชนอื่นใด รวมถึงการเพิกเฉยตอ

การกระทํา ผดิ หรือการรับทราบวามีการกระทําความผดิแตไมดําเนนิการจัดการใหถูกตอง จะตอง

ไดรับการ ดําเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสม  

  

มาตรการ  

         1. กําหนดใหคณบดีประกาศเจตจํานงในการบริหารองคกรอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และ

เปนไป ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากร ผูรับบรกิาร ผูมสีวนไดสวนเสยี 

และบุคคลภายนอกทราบ 

          2. กําหนดบทบาทหนาท่ีของผูบริหารในระดับตาง ๆ ใหครอบคลุมถงึการประพฤตตินเปน

แบบอยางท่ีดี  การควบคุมกํากับตดิตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดําเนนิการเพ่ือปองกันการรับ/ ให

สนิบนหรือ ผลประโยชนอื่นใด รวมถึงปองกันการมสีวนรวมในการทุจริตประพฤตมิิชอบทุกรูปแบบ 

          3. กําหนดจรรยาบรรณ/บทบาทหนาที่ของบุคลากรทุกระดับ ใหครอบคลุมถึง  

              3.1 การงดรับ/ใหสนิบนหรอืผลประโยชนอื่นใดในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม   

              3.2 การไมเขาไปมีสวนรวมในการทุจริตประพฤตมิิชอบทุกรูปแบบ  

              3.3 การรวมกันสอดสองและรายงานการรบั/ ใหสินบนหรือผลประโยชนอื่น ๆ รวมถึง การ

ทุจริต ประพฤตมิชิอบทุกรูปแบบตอผูบังคับบัญชาหรือผานชองทางที่กําหนดไว โดยไมละเลยเพิกเฉย 

ตอการกรําที่เขาขายดังกลาว  

             3.4 การใหความรวมมอื/ ชวยเหลือในกระบวนการสอบสวน/ สอบขอเท็จจรงิท่ีเก่ียวของ  



          4. กําหนดใหกลุมงานบริหารท่ัวไป และ/หรอื คณะกรรมการชมรมจรยิธรรม จัดอบรมให

ความรูและสรางชองทางการรับรูแกบุคลากรเพ่ือปลูกฝงคานยิมเกี่ยวกับการ ตอตาน การทุจรติและ

ประพฤติมชิอบ การรับ/ ใหสินบนหรอืผลประโยชนอื่น ๆ การใหและรับของขวัญ/ คารบัรอง ตลอดจน

เสรมิสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบยีบขอบังคับเก่ียวของ  

         5. กําหนดใหกลุมงานบรหิารท่ัวไป จัดกิจกรรมเพ่ือเสรมิสรางวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากร

คณะ มีทัศนคต ิคานยิมในการปฏิบัตงิานอยางซ่ือสัตยสุจริต ถูกตอง เชื่อถือได และมุงประโยชน

สวนรวม ตลอดจนเผยแพรขอมูลใหบุคลากร ผูรับบริการ ผูมสีวนไดสวนเสีย และบุคคลภายนอก

รับทราบ  

         6. กําหนดใหกลุมงานบรหิารท่ัวไป จัดทําแนวทางปฏิบัติในการรับคารับรองหรอืของขวัญของ

ผูบริหารและ บุคลากรซ่ึงตองเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวีาดวยการใหหรอืการรับของขวัญ 

ของ เจาหนาท่ี รัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิเร่ือง 

หลักเกณฑการรับทรัพยสิน หรอืประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรฐั พ.ศ.๒๕๔๓ และ 

ท่ีแกไขเพิ่มเตมิ รวมทัง้ กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ  

        7. กําหนดใหกลุมงานบรหิารท่ัวไป จัดทําแบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพยสนิ หรือประโยชน

อื่นใด รวมถึงการดําเนนิการท่ีเก่ียวของ กรณีการรับทรัพยสนิหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตาม

หลักเกณฑ หรอืมีราคาหรอืมูลคามากกวาท่ีกําหนดไว 

         8. สงเสริมใหหนวยงานและบุคลากรแสดงความปรารถนาดตีอกันในโอกาสตาง ๆ โดยการใช

บัตรอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรอืการลงนามในสมุดอวยพร แทนการใหของขวัญ  

         9. กําหนดใหมีการดําเนนิการทางวนิัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสม ตอ

ผูบริหาร/ บุคลากรคณะซึ่งถูกตัดสนิวาไดกระทําผดิเก่ียวของกับการรับ/ ใหสินบนหรอืผลประโยชนอ่ืน

ใด รวมถึง การเพิกเฉยตอการกระทําผดิ หรอืการรับทราบวามีการกระทําความผดิแตไมดําเนนิการ 

จัดการให ถูกตอง   

        10. กําหนดใหมีกระบวนการใหความเปนธรรมและปกปองผูบรหิาร/ บุคลากรท่ีปฏิเสธการให/

รับสนิบน ตลอดจนผูที่รายงาน/ ใหขอมูลเกี่ยวกับการให/ รับสินบนในหนวยงาน  

        11. ใหการสนับสนุน ยกยอง ชมเชย ใหรางวัลแกผูบรหิาร/ บุคลากรท่ีมีความซ่ือตรง ซ่ือสัตย

สุจรติ มธีรรมาภบิาลในการปฏบัิตงิาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนนิการเพื่อปองกันการทุจรติ 

และการมี ผลประโยชนทับซอน  

        12. กําหนดใหงานบรหิารจัดการความเสี่ยง ดําเนนิการการประเมินความเสี่ยงและบริหารความ

เสี่ยง ที่ครอบคลุมถึงการให/รับสินบนหรือผล ประโยชนอื่นใด  



        13. กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สนับสนุนและสงเสริมใหมกีระบวนการ

ตรวจสอบและ ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการตอตานการรบั/ ใหสนิบนหรือ

ผลประโยชนอื่นใด รวมทัง้การทุจรติและประพฤตมิิชอบทุกรปูแบบ  

       14. กําหนดใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรายงานผลการดําเนนิการในการตรวจสอบ รวมถึงการ

ดําเนนิการ ท่ี เกี่ยวของกับการปองกันการรับ/ ใหสนิบนหรอืผลประโยชนอื่นใด ตอที่ประชุม

คณะกรรมการบรหิาร ทราบอยางนอยปละ 1 คร้ัง  

 

กรอบแนวทางปฏิบัตใินการรับคารับรองหรือของขวัญของผูบริหารและบุคลากร  

             1. ผูบริหารและบุคลากรจะไมรับทรัพยสนิหรอืประโยชนอื่นใด นอกเหนือจากทรัพยสนิหรือ

ประโยชนอัน ควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิหง

กฎหมาย เวนแต การรับทรัพยสนิหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ไดแก การรับทรัพยสนิหรือ

ประโยชนอื่นใดจากญาติซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตาม ฐานานุรูป   การรับทรัพยสินหรอื

ประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นท่ีไมใชญาติ ที่มีราคาหรอืมูลคาในการรับ  จากแตละบุคคล แตละโอกาส 

ไมเกิน 3,000 บาท  การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนัน้เปนการใหในลักษณะใหกับบุคคล

ท่ัวไป  

            2. บุคลากรจะใหของขวัญแกผูบังคับบัญชา/ ผูบรหิาร หรอืบุคคลในครอบครัวของ

ผูบังคับบัญชา/ ผูบรหิาร นอกเหนอืจากกรณีปกตติามประเพณีนยิมที่มีการใหของขวัญแกกันมไิด ท้ังนี้ 

การให ของขวัญตามปกตปิระเพณีนยิมขางตน ตองมีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละบุคคลแตละ

โอกาส ไมเกิน 3,000 บาท อน่ึง บุคลากรจะเรี่ยไรเงินหรอืทรัพยสินอื่นใดหรอืใชเงนิสวัสดิการใด ๆ 

เพื่อมอบให หรือจัดหาของขวัญใหผูบังคับบัญชา/ ผูบริหาร หรือบุคคลในครอบครัว ของผูบังคับบัญชา/ 

ผูบริหาร ไมวาในกรณีใด ๆ มไิด  

             3. ผูบริหารและบุคลากรจะรับหรือยนิยอมหรอืรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตน รับ

ของขวัญ จากผูท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัตหินาท่ีของตนไดเฉพาะกรณีการรับของขวัญท่ีใหตามปกติ

ประเพณีนยิม และของขวัญนัน้มีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาส ไมเกิน 

3,000 บาท ผูที่ เกี่ยวของในการปฏิบัตหินาท่ี ตามที่ระบุขางตน ไดแก    

             -  ผูซ่ึงมีคําขอใหคณะ/ หนวยงานในคณะดําเนนิการอยางหนึ่งอยางใด   

             -  ผูซ่ึงประกอบธุรกิจหรือมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจท่ีทํากับคณะ เชน การจัดซ้ือจัดจาง   

             -  ผูซ่ึงกําลังดําเนนิการใดๆ ท่ีคณะ/ หนวยงานของคณะเปนผูควบคุมหรอืกํากับดูแล   

             -  ผูซ่ึงอาจไดรับประโยชนหรอืผลกระทบจากการปฏิบัติหรอืละเวนการปฏิบัตหินาท่ีของ

ผูบริหาร หรือบุคลากร 

 



               การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศ ซ่ึงผูใหมิไดระบใุหเปนของสวนตัว 

หรือมีราคา หรือมูลคาเกนิกวา 3,000 บาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตผุลความ

จําเปนท่ีจะตอง รับไวเพ่ือรักษาไมตรี มติรภาพ หรือความสัมพันธอันดรีะหวางบุคคล ใหผูรบัรายงาน

รายละเอยีด ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสนิหรือประโยชนดังกลาวตอผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

หากผูบังคับ บัญชาเห็นวาไมมเีหตุท่ีจะอนุญาตใหผูนั้นยึดถอืทรัพยสนิหรือประโยชนดังกลาวนัน้ไวเปน

ประโยชน สวนบุคคล ใหผูรับนัน้สงมอบทรัพยสนิใหคณะโดยทันที  

               การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคาหรือมูลคา

มากกวาท่ี กําหนดไวขางตน ซ่ึงผูบริหารและบุคลากรไดรับมาแลวโดยมคีวามจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับไว

เพ่ือรักษา ไมตรี มติรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ผูรับนัน้ตองแจงรายละเอยีด

ขอเท็จจริง เกี่ยวกับ การรับทรัพยสนิหรือประโยชนดังกลาวตอผูบังคับบญัชาทราบโดยทันทีท่ีสามารถ

กระทําได เพื่อให ผูบังคับบัญชาวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหผูรับ

นัน้รับ ทรัพยสนิ หรือประโยชนน้ันไวเปนสทิธขิองตนหรือไม ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชามีคําสั่งวาไมสมควร

รับ ทรัพยสิน หรือประโยชนดงักลาว ใหคืนทรัพยสนิหรือประโยชนนัน้แกผูใหโดยทันที ในกรณีท่ีไม

สามารถคืนใหได ใหผูรับนัน้สงมอบทรัพยสนิหรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธขิองคณะโดยเร็ว เมื่อได

ดําเนนิการดังกลาว ขางตนแลว ใหถอืวาผูรับนัน้ไมเคยไดรับทรัพยสนิหรือประโยชนดังกลาวเลย  

                

 

                                                                                                                                                            

                                                                             (นายสัจพงษ โชคคติวัฒน) 
                                                                    นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
                                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลเจรญิศิลป 
 

 

 


