มาตรการป้องกันการรับสินบน
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อให้ การการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม ปลอดจาก
การทุจริ ตและประพฤติมิชอบในการปฏิบตั ิงาน คณะจึงกําหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังนี ้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกําหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการป้องกันการให้ / รับสินบนหรื อผลประโยชน์อื่นใด
2. เพื่อกําหนดแนวทางการรับค่ารับรองหรื อของขวัญของผู้บริ หารและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
มาตรการ
1. กํ าหนดให้ คณบดีป ระกาศเจตจํ านงในการบริ ห ารองค์ ก รอย่างซื่อ สัต ย์ สุจ ริ ต โปร่ งใส และเป็ นไป
ตามหลัก ธรรมาภิ บ าล โดยเผยแพร่ ป ระชาสัม พัน ธ์ ใ ห้ บุค ลากร ผู้รั บ บริ ก าร ผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย
และบุคคลภายนอกทราบ
2. กําหนดบทบาทหน้ าที่ของผู้บริ หารในระดับต่าง ๆ ให้ ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
การควบคุม กํากับติตตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดําเนินการเพื่อป้องกันการรับ/ ให้ สินบนหรื อ
ผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงป้องกันการมีสว่ นร่วมในการทุจริ ตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
3. กําหนดจรรยาบรรณ/บทบาทหน้ าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ ครอบคลุมถึง
3.1 การงดรับ/ให้ สนิ บนหรื อผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ ทังทางตรงและทางอ้
้
อม
3.2 การไม่เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการทุจริ ตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
3.3 การร่ วมกัน สอดส่อ งและรายงานการรั บ / ให้ สินบนหรื อผลประโยชน์ อื่ น ๆ รวมถึง การทุจ ริ ต
ประพฤติมิชอบทุกรู ปแบบต่อผู้บงั คับบัญชาหรื อผ่านช่องทางที่กําหนดไว้ โดยไม่ละเลยเพิกเฉย
ต่อการกระทําที่เข้ าข่ายดังกล่าว
3.4 การให้ ความร่วมมือ/ ช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน/ สอบข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ อง
4. กําหนดให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรื อ คณะกรรมการดําเนินงานศิริราชองค์กรคุณธรรมและ ความ
โปร่ งใส จัดอบรมให้ ความรู้ และสร้ างช่องทางการรับรู้ แก่บุคลากรเพื่อปลูกฝั งค่านิยมเกี่ ยวกับ การ
ต่ อ ต้ า น การทุจ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ การรั บ /ให้ สิ น บนหรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ๆ การให้ แ ละรั บ
ของขวัญ/ ค่ารับรอง ตลอดจนเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับกฎหมาย/ระเบียบข้ อบังคับที่
เกี่ยวข้ อง
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5. กําหนดให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้ างวัฒนธรรมองค์กรให้ บคุ ลากรคณะมีทศั นคติ
ค่านิยมในการปฏิบตั ิงานอย่างซื่อสัตย์สจุ ริ ต ถูกต้ อง เชื่อถือได้ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจน
เผยแพร่ข้อมูลให้ บคุ ลากร ผู้รับบริ การ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และบุคคลภายนอกรับทราบ
6. กําหนดให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดทําแนวทางปฏิบตั ิในการรับค่ารับรองหรื อของขวัญของผู้บริ หารและ
บุคลากรซึง่ ต้ องเป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการให้ หรื อการรับของขวัญของเจ้ าหน้ าที่รัฐ
พ.ศ.๒๕๔๔ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
รวมทัง้ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
7. กําหนดให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดทําแบบรายงานการรับของขวัญ ทรั พย์ สิน หรื อประโยชน์อื่นใด
รวมถึงการดําเนินการที่เกี่ยวข้ อง กรณีการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
หรื อมีราคาหรื อมูลค่ามากกว่าที่กําหนดไว้
8. ส่งเสริ มให้ หน่วยงานและบุคลากรแสดงความปรารถนาดีตอ่ กันในโอกาสต่าง ๆ โดยการใช้ บตั รอวยพร
บัตรแสดงความเสียใจ หรื อการลงนามในสมุดอวยพร แทนการให้ ของขวัญ
9. กําหนดให้ มีการดําเนินการทางวินยั ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมต่อผู้บริ หาร/
บุคลากรคณะซึง่ ถูกตัดสินว่าได้ กระทําผิดเกี่ยวข้ องกับการรับ/ให้ สินบนหรื อผลประโยชน์อื่นใด รวมถึง
การเพิกเฉยต่อการกระทําผิด หรื อการรับทราบว่ามีการกระทําความผิดแต่ไม่ดําเนินการจัดการให้
ถูกต้ อง
10. กําหนดให้ มีกระบวนการให้ ความเป็ นธรรมและปกป้องผู้บริ หาร/ บุคลากรที่ปฏิเสธการให้ /รับสินบน
ตลอดจนผู้ที่รายงาน/ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ / รับสินบนในหน่วยงาน
11. ให้ การสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย ให้ รางวัลแก่ผ้ บู ริ หาร/บุคลากรที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีธรร
มาภิบาลในการปฏิบตั ิงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริ ต และการ มี
ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
12. กําหนดให้ งานบริ หารจัดการความเสี่ยง ดําเนินการการประเมินความเสี่ยงและบริ หารความเสี่ยง
ที่ครอบคลุมถึงการให้ /รับสินบนหรื อผล ประโยชน์อื่นใด
13. กําหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สนับสนุนและส่งเสริ มให้ มีกระบวนการตรวจสอบและ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการต่อต้ านการรับ/ให้ สินบนหรื อผลประโยชน์อื่นใด
รวมทังการทุ
้
จริ ตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
14. กําหนดให้ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องรายงานผลการดําเนินการในการตรวจสอบ รวมถึงการดําเนินการ
ที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันการรับ/ ให้ สนิ บนหรื อผลประโยชน์อื่นใด ต่อที่ประชุมผู้บริ หารคณะ และ/หรื อ
คณะกรรมการอํานวยการศิริราชองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส ทราบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
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ภาคผนวก
กรอบแนวทางปฏิบัติในการรับค่ ารับรองหรือของขวัญของผู้บริหารและบุคลากร
1. ผู้บริ หารและบุคลากรจะไม่รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรื อประโยชน์ อัน
ควรได้ ตามกฎหมาย หรื อกฎ ข้ อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้ นแต่
การรับทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ได้ แก่
 การรั บทรั พย์สินหรื อประโยชน์ อื่นใดจากญาติซึ่งให้ โดยเสน่หาตามจํ านวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป
 การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ ที่มีราคาหรื อมูลค่าในการรั บ
จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกิน 3,000 บาท
 การรับทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดที่การให้ นนเป็
ั ้ นการให้ ในลักษณะให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
2. บุค ลากรจะให้ ข องขวัญ แก่ ผ้ ูบัง คับ บัญ ชา/ ผู้บ ริ ห าร หรื อ บุค คลในครอบครั ว ของผู้บัง คับ บัญ ชา/
ผู้บ ริ ห าร นอกเหนื อ จากกรณี ป กติ ต ามประเพณี นิ ย มที่ มี ก ารให้ ข องขวัญ แก่ กัน มิ ไ ด้ ทัง้ นี ้ การให้
ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมข้ างต้ น ต้ องมีราคาหรื อมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส
ไม่ เ กิ น 3,000 บาท อนึ่ ง บุ ค ลากรจะเรี่ ยไรเงิ น หรื อทรั พ ย์ สิ น อื่ น ใดหรื อใช้ เงิ น สวั ส ดิ ก าร
ใด ๆ เพื่ อ มอบให้ หรื อ จั ด หาของขวัญ ให้ ผู้บัง คับ บัญ ชา/ผู้ บริ ห าร หรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของ
ผู้บงั คับบัญชา/ผู้บริ หารไม่วา่ ในกรณีใด ๆ มิได้
3. ผู้บริ หารและบุคลากรจะรั บหรื อยินยอมหรื อรู้ เห็นเป็ นใจให้ บุคคลในครอบครั วของตน รับของขวัญ
จากผู้ที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนได้ เฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ให้ ตามปกติประเพณีนิยม
และของขวัญนันมี
้ ราคาหรื อมูลค่าในการรั บจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกิน 3,000 บาท ผู้ที่
เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ตามที่ระบุข้างต้ น ได้ แก่
 ผู้ซงึ่ มีคําขอให้ คณะ/ หน่วยงานในคณะดําเนินการอย่างหนึง่ อย่างใด
 ผู้ซงึ่ ประกอบธุรกิจหรื อมีสว่ นได้ สว่ นเสียในธุรกิจที่ทํากับคณะ เช่น การจัดซื ้อจัดจ้ าง
 ผู้ซงึ่ กําลังดําเนินการใดๆ ที่คณะ/ หน่วยงานของคณะเป็ นผู้ควบคุมหรื อกํากับดูแล
 ผู้ซงึ่ อาจได้ รับประโยชน์หรื อผลกระทบจากการปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้บริ หาร
หรื อบุคลากรคณะ
การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้ มิได้ ระบุให้ เป็ นของส่วนตัว หรื อมีราคา
หรื อมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ไม่ว่าจะระบุเป็ นของส่วนตัวหรื อไม่ แต่มีเหตุผลความจําเป็ นที่จะต้ อง
รับไว้ เพื่อรั กษาไมตรี มิตรภาพ หรื อความสัมพันธ์ อันดีระหว่างบุคคล ให้ ผ้ ูรับรายงานรายละเอียด
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์ดงั กล่าวต่อผู้บงั คับบัญชาทราบโดยเร็ ว หากผู้บงั คับ
บัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ ผ้ ูนนยึ
ั ้ ดถือทรัพย์สินหรื อประโยชน์ดงั กล่าวนันไว้
้ เป็ นประโยชน์
ส่วนบุคคล ให้ ผ้ รู ับนันส่
้ งมอบทรัพย์สนิ ให้ คณะโดยทันที
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การรั บทรั พ ย์ สิน หรื อประโยชน์ อื่ นใดที่ ไม่เ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ หรื อ มีร าคาหรื อ มูลค่ามากกว่า ที่
กําหนดไว้ ข้างต้ น ซึง่ ผู้บริ หารและบุคลากรได้ รับมาแล้ วโดยมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้ เพื่อ รักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรื อความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล ผู้รับนันต้
้ องแจ้ งรายละเอียดข้ อเท็จจริ ง เกี่ยวกับ
การรั บทรัพย์สินหรื อประโยชน์ดงั กล่าวต่อผู้บงั คับบัญชาทราบโดยทันทีที่สามารถกระทําได้ เพื่อให้
ผู้บงั คับบัญชาวินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจําเป็ น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้ ผ้ รู ับนันรั
้ บ ทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์นนไว้
ั ้ เป็ นสิทธิของตนหรื อไม่ ในกรณีที่ผ้ บู งั คับบัญชามีคําสัง่ ว่าไม่สมควรรับ ทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์ดงั กล่าว ให้ คืนทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์นนแก่
ั ้ ผ้ ใู ห้ โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถ คืนให้ ได้
ให้ ผ้ ูรั บ นัน้ ส่งมอบทรั พ ย์ สิน หรื อ ประโยน์ ดัง กล่า วให้ เ ป็ นสิท ธิ ข องคณะ โดยเร็ ว เมื่อ ได้ ดํ าเนิ นการ
ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ให้ ถือว่าผู้รับนันไม่
้ เคยได้ รับทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์ดงั กล่าวเลย
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