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ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลรัตภูมิ 
ที ่                   วันที่  14  มกราคม  2563 
เรื่อง   ประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ 
 

  ตามที่คณะทำงานกำหนดกรอบ มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติงานฯ ได้จัดทำประกาศ
มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และการปฏิบัติตามมาตรการและกรอบแนวทางในการดำเนินงาน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้   
 

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จึงขอเสนอประกาศฯ ดังกล่าว เพื่อพิจารณาดังนี้    
๑. เพ่ือทราบ /แจ้งทกุหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
๒. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.rattaphumhospital.go.th  ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ของโรงพยาบาลรัตภูมิ  
 

                                                                                                        
        (นางนิภาพร  ปานแก้ว) 
                       นักจัดการงานทั่วไป 
      
 

ผลการพิจารณา  ( /) อนุมัติ        (   ) ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก................................................ 
  

                            
     (นายสุวิทย์  คงชูช่วย) 
                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน และกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส 

ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

…………………………………………………… 
 

  โรงพยาบาลรัตภูมิ  ได้ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการ โดยการสร้างค่านิยมมัธยัสถ์ของบุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาลรัตภูมิ  และมีการดำเนินการ
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งสินบน (Bride)  เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้บุคลากรประพฤติ หรือปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง  ทำให้เกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่  
 

  ดังนั้น  เพ่ือป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจทำให้เกิดความไม่โปร่งใส  ไม่เป็นธรรม จากการรับ
สินบนของบุคลากร  โรงพยาบาลรัตภูมิจึงได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน และกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างฯ  ดังรายละเอียดที่แนบ  เพ่ือให้บุคลากรของ
โรงพยาบาลถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
   

   สั่ง   ณ    วันที่    14  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 

                                                                                      
             (นายสุวิทย์  คงชูชว่ย) 
        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ กรอบแนวทางการดำเนินงานการป้องกันการรบัสินบน โรงพยาบาลรัตภูมิ 
 

สินบน  (Bride)  หมายถึง  ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้  ที่ให้แก่บุคคลเพ่ือจูงใจ
ให้ผู้นั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ กล่าวคือ  
ทรัพย์สิน  หมายถึงทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ เช่น เงิน บ้าน รถ 
ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ หมายความรวมถึง 

1. การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า 
2. การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
3. การเข้าค้ำประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 
4. การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 
5. การขายหรือการให้เช่าซื้อทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าท่ีเป็นจริงตามกฎหมายในห้องตลาด 
6. การซื้อหรือการเช่าทรัพย์สินสูงกว่ามูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏในห้องตลาด 
7. การให้เช่าสถานที่  ยานพาหนะ หรือ ทรัพย์สิน โดยคิดค่าเช่า หรือ ค่าบริการ หรือ ค่าบริการน้อยกว่า

ที่คิดแก่บุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค้า 
8. การให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือ คิดค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค้า 
9. การให้ส่วนลดในสินค่าหรือทรัพย์สินที่จำหน่าย โดยให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้แก่บุคคลอ่ืนโดยปกติทาง

การค้า 
10. การเดินทาง หรือให้ขนส่งบุคคลหรือสิ่งของ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่

บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 
11. การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพหรือการบันเทิงอ่ืนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่

บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 
12. การให้บริการวิชาชีพอิสระ เช่น  แพทย์  ทันตแพทย์  พยาบาล  สถาปนิก  วิศวกร  นักกฎหมายหรือ

นักบัญชี  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค้า 
13. การให้รางวัล 
14. การชำระเงินล่วงหน้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
15. การอ่ืนใดซึ่งเป็นการกระทำ ที่ทำให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ หรือ ไม่ต้องออก

ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ประกาศกำหนด 
 
วัตถุประสงค์ในการรับสินบน   เพ่ือจูงใจให้กระทำการหรือประวิงเวลาการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ 
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โรงพยาบาลรัตภูมิ ได้กำหนดกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  ประกอบด้วย  
 

1. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาใน 
เทศการต่างๆ เช่น  วันขึ้นปีใหม่ วันคล้ายวันเกิด  วันขึ้นบ้านใหม่  การเลื่ อนชั้นเลื่อนตำแหน่ง 
หน่วยงาน ไดจ้ัดทำประกาศโรงพยาบาลรัตภูมใินเรื่องดังกล่าว และ แจ้งทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 

2. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่กำหนด  โดยหน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์และ
แจ้งข้าราชการทุกคนถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  
นอกจากนี้ได้กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ 
- ห้ามทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาหรือบริษัท

เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาเข้ากองทุนเงินสวัสดิการของหน่วยงาน 
- นำประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยา

และเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องมาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

3. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยได้กำหนดมาตรการและกรอบ
แนวทางในการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ  
รวมทั้งได้นำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่   
เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ มาถือปฏิบัติ  

4. มาตรการป้องกันการรับสินบน สำหรับประเด็นการรับเงินบริจาค และ ทรัพย์สินบริจาค ให้ดำเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์บริจาคของหน่วยงานบริการ                     
พ.ศ.2561 รวมถึงดำเนินการตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  

5. ได้นำมาตรการป้องกันการทุจริต  และแก้ไขการกระทำวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยได้ดำเนินการตามมาตรการต่อไปนี้ตามท่ีกฎหมายกำหนด ได้แก่ 

5.1  มาตรการการใช้รถราชการ 
5.2  มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
5.3  มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ประชุม และ สัมมนา    
5.4  มาตรการการจัดหาพัสดุ  
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กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 

คำอธิบายความหมาย 
 ของขวัญ   หมายถึ ง เงิน  ทรัพย์สิ น  หรือประโยชน์ อ่ืน ใดที่ ให้ แก่กัน เพ่ืออัธยาศัย ไมตรี  
และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพ่ือการ
สงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับ  
การลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ หรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ ว 
หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
 ประโยชน์อ่ืนใด  หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ  
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 ปกติประเพณีนิยม  หมายถึง เทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้หมายความ
รวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดีการแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้
ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติในสังคมด้วย 
 หน่วยงานของรัฐ  หมายถึง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ ในกำกับดูแลของรัฐทุกระดับ 
ทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
 ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่แบ่งเป็นการภายในของหน่วยงาน 
ของรัฐ และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงกว่า และได้รับมอบหมายให้มีอำนาจบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลด้วย 
 บุคคลในครอบครัว  หมายถึงคู่สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา 
หรือมารดาเดียวกัน 
 
หลักเกณฑ์การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 (1) เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกตปิระเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 
  (2) การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่า  
เกินจำนวนที่คณะกรรมการป.ป.ช.กำหนดไว้มิได้ไม่เกิน 3,000 บาท 
  (3) เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทำการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใด หรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพ่ือมอบให้  
หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได้     
  (4) ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวรับของขวัญ จากเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามิได้  เว้นแต่เป็นการรับของขวัญในกรณีปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้น 
มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท  
  (5) เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวรับของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้  ถ้ามิใช่กรณีการรับของขวัญตามปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้น 
มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 
  (6) ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ผู้มาติดต่องาน หรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์
จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาทิ การขอใบรับรอง การจัดซื้อจัดจ้าง การได้รับสัมปทาน ฯลฯ 
  (7) ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ ของรัฐรับของขวัญแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทราบในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กำหนดไว้ 
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ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบนี้ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้  

  (1) ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมืองให้ถือว่าประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
คุณธรรมและจริยธรรม และให้ดำเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
  (2) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนนอกจาก 1 หรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่าเป็นผู้ กระทำผิดทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชา
ดำเนินการลงโทษทางวินัย  
(อ้างอิง : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544) 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 มาตรา 103 กำหนด เรื่อง การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัว 
และส่วนรวมไว้เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกแยกแยะประโยชน์  
ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ 

  มาตรา 100 คือ กฎหมาย ป.ป.ช. ที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
  มาตรา 103 คือ กฎหมาย ป.ป.ช. ที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  
จากบุคคล นอกจากกฎหมายบัญญัติให้รับได้ เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา  
ตามหลักเกณฑแ์ละจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 
  ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกตำแหน่งและบังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึง 2 ปี 
 
หลักเกณฑ์และจำนวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับได้จากบุคคลโดยธรรมจรรยา 

  (1) รับจากญาติตามจำนวนที่เหมาะสมตามสมควรแก่ฐานะของผู้ให้ตามสมควรแก่เหตุการณ์ 
  (2) รับจากบุคคลอ่ืน (รวมถึงนิติบุคคลทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ) ที่มี ราคาหรือมูลค่า 
ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 
  (3) รับจากการให้ที่เป็นลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
 
กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท 

  (1) หากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจำเป็นที่ต้องรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3 ,000 บาท เพ่ือรักษา
ไมตรี หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจำเป็นสมควรที่จะให้ เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
  (2) หากผู้บังคับบัญชามีคำสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ต้องคืนทรัพย์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที 
หากไม่สามารถคืนได้ ให้ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่ตนสังกัดโดยเร็ว 
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  (3) กรณีผู้รับดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการ  
หรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ให้แจ้งต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน 
  (4) กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ สภาพ หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งต่อ
ประธานสภานั้นๆ 
  (5) กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้ว ยังไม่ถึง 2 ปี ให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 

 โรงพยาบาลรัตภูมิ   ได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทนต่อการทุจริต   
โดยไดจ้ัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 

1. การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร และ บุคลากรที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
2. การจัดกิจกรรมปลูก ปลุก และสร้างจิตสำนึกที่ดี เช่น กิจกรรมจิตอาสา  การทำบุญตักบาตร  การ

ช่วยเหลือผู้ยากไร้ หรือ ผู้ด้อยโอกาส  
3. การขับเคลื่อนค่านิยมบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” MOPH Code of Conduct  
4. การขับเคลื่อนข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560  

เมือ่วันที่  4  ตุลาคม  2560    
 

การกำกับติดตามการดำเนินการตามแนวทางท่ีกำหนด   
1. กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ ติดตามการปฏิบัติตามกรอบแนวทางท่ีกำหนดจากระบบรายงาน

อุบัติการณ์ / ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ ทุก 6 เดือน และตามแนวทางที่กำหนดอ่ืนๆ  
2. กรณีพบว่าบุคลากรของหน่วยงานมีการกระทำผิดหรือสงสัยว่ามีการกระทำผิดในเรื่องดังกล่าว จะ

มีการดำเนินการตามกฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด   

โทษของผู้ท่ีฝ่าฝืน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  ที่ไม่เป็นตามมาตรา103 ต้องได้รับโทษจำคุก  

ไม่เกิน 3 ปี  หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  โดยถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
ความผิดตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

 
 
 
 
 

  ทั้งนี้ให้บุคลากรโรงพยาบาลรัตภูมทิุกคนถือปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นอย่างเคร่งครัด 
 
 
 

นายสุวิทย์  คงชูช่วย 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูม ิ

 
 
 

หากการรับทรัพย์สินเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็น
การกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149  
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 2,000-40,000 บาท 
หรือประหารชีวิต 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน :   โรงพยาบาลรัตภูมิ 
วัน/เดือน/ปี  :   14 มกราคม  2563 
หัวข้อ         :   ประกาศโรงพยาบาลรตัภูมิ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

     ๑. ประกาศโรงพยาบาลรัตภูม ิ เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน และกรอบแนวทางในการดำเนินงาน 
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 
 
      
 
Link ภายนอก  :  www.rattaphumhospital.go.th 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 

นางนภิาพร  ปานแก้ว 
 

นายสวุิทย์  คงชูชว่ย 
(นางนภิาพร  ปานแก้ว) (นายสวุิทย์  คงชูชว่ย) 

ตำแหน่ง นักจัดการงานทัว่ไป ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรตัภูม ิ
วันที่...........เดือน....................................พ.ศ..............       วันที่...........เดือน....................................พ.ศ..............       

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

นายอธวิัฒน ์  บวัดำ 
(นายอธวิัฒน ์  บวัดำ) 

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วันที่...........เดือน........................................พ.ศ. ............. 

 
 
 

 

http://www.rattaphumhospital.go.th/

