
 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
------------------------- 

  ด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม 
ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาล สมเด็จ  
พระยุพราชปัว เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวยึดถือปฏิบัติเพ่ือเป็นการสร้าง สืบทอด
วัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานราชการจนเกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการ
ทุจริต เป็นพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต สำเร็จเป็นรูปธรรม สามารถควบคุมกำกับ ติดตามประเมินผลได้อย่างชัดเจน 
โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ 

1. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่  
กรอบแนวทางในการป้องกัน 
๑. ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์มิชอบ ไม่รับหรือถามนำถึงการให้หรือรับของขวัญ

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือ จากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควร
ได้ตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตาม
หลักเกณฑ์และจำนวนที่กฎหมายกำหนด 

๒. การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติ ประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน กรณี
จำเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หรือตามปกติ
ประเพณีนิยมเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องโดยของขวัญหรือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดที่รับหรือให้แก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละ
โอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 

๓. การต้อนรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ให้ตอนรับโดยสมควร หากมี
ความจำเป็นต้องจัดเลี้ยงรับรอง ให้จัดแบบเรียบง่ายและประหยัดรวมถึงการจัดหาที่พัก
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ และไม่จำเป็นต้องมีของขวัญหรือของที่ระลึก 

๔. มีความเป็นกลางทางการเมืองโดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่
พรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๕. การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อ
คอรัปชั่น หรืออาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบ
แทน 

 
 

2./6. การให้หรือ... 
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๖. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง

ตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพ่ือเป็น
ข้ออ้างในการติดสินบน 

การกำกับ ติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย 
1. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่รับสินบนต่อต้านการทุจริต 
2. จัดทำสื่อโปสเตอร์ติดประกาศไม่รับของขวัญหรืองดรับของขวัญไว้ในสถานที่ปฏิบัติงาน 
3. จัดทำหนังสือแจ้งประกาศเจตจำนงเพื่อเป็นแนวทางร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต 
4. ชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่

ทุกลำดับชั้น  
5. ชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน หน่วยงาน 
6. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของ สินบนหรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่ทุกลำดับชั้น  
7. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณอั์นนำไปสู่การรับสินบน 

 
2. มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการเบิกจ่าย ยาตามสิทธิสวัสดิการ 

รักษาพยาบาลข้าราชการ 
กรอบแนวทางในการป้องกัน 
1. ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการ จัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบ 

แทนทุกประเภทจากบริษัทยา เข้ากองทุนสวัสดิการ สถานพยาบาล 
2. ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อ  ต้องคำนึ งถึงปัจจัยด้ านต้นทุน (Cost) มาตรฐาน 

(Standard) ระยะเวลาในการส่งมอบ (Time) การให้บริการ (Service) และราคา 
(Price) ประกอบการตัดสินใจ 

3. ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อ กำหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ ค้าใน TOR ให้บริษัทคู่ค้าต้อง 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม มาตรา 103/7 มาตรา 123/5 และมีระบบอบรม เกณฑ์
จริยธรรมฯ แก่พนักงาน โดยให้เป็นคะแนนบวกใน price performance   

4. ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อ ใช้กลไกต่อรองราคาตามที่ คณะกรรมการพัฒนาระบบยา 
แห่งชาติกำหนด  

5. ให้เพ่ิมความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับสถานพยาบาลและระดับ 
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล  

 การกำกับ ติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย 
1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย อย่างจริงจัง 
2. ผลักดันให้มีการปฏิบัติตาม เกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมการขายยาอย่าง 

เป็นรูปธรรม ประชาสัมพันธ์ และปลูกฝั่งให้บุคลากรและ ภาคประชาชนมีความ 
ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเสนอขายยาอย่างเหมาะสม 

3. ให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรมให้บุคลากรรับทราบ 
และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตนตามเกณฑ์จริยธรรม 

4. สร้างมาตรการควบคุม ภายในที่เหมาะสมของ ภาคเอกชน เพื่อป้องกันการ ส่งเสริมการ
ขายยาที่ไม่ เหมาะสม 

3./3.มาตรการ.. 
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3. มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

กรอบแนวทางในการป้องกัน 
1. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากร 

ภายในหน่วยงานทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  
2. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงาน ใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ดำเนินงานหรือโครงการ

ที่เอ้ือผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับเงินและไมเ่กี่ยวกับเงิน  
3. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
4. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกและด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบ

ได ้
6. คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวม ของทางราชการเป็นหลัก และความถูกต้อง

ยุติธรรม ความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 
7. ดำเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัดคุ้มค่าเกิด 

ประโยชน์สูงสุด 
8. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพ่ือตนเอง/ผู้อ่ืน โดย
มิชอบ 

9. ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
10. ไม่ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง/พวกพ้องของตน 
11. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการ

พัสดุ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ำใจแต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 

12. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ให้รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นโดยทันที เพื่อพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือดำเนินการอื่นที่เหมาะสม เพ่ือให้
เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 

13. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบ
ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นขึ้นไป เพ่ือดำเนินการสอบ
ข้อเท็จจริง หรือดำเนินการทางวินัยโดยทันที 

4./14. ให้งานควบคุม... 
 



 

(4) 
14. ให้งานควบคุมและตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ประเมินความเสี่ยงเพ่ือ

คัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างมาตรวจสอบตามความเหมาะสม ตามมาตรฐานการ
ดำเนินการงาน ITA เพ่ือพิจารณาเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ ๒ โครงการ / เรื่อง 

การกำกับ ติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย 
1. ตรวจสอบชื่อสกุลของผู้ เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรใน 

หน่วยงานหรือไม่  
2. ตรวจสอบสถานที่อยู่สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง

กับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่  
3. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย กับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์

ส่วนตนเองและ ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่  
4. ตรวจสอบบุคลากรใน หน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น 

การรับสินบน การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญหรืออ่ืนๆ 

4. มาตรการป้องกันการรับ สินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 
กรอบแนวทางในการป้องกัน 
1. การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ส่วนราชการผู้รับบริจาคคำนึงถึงผลได้

ผลเสีย และประโยชน์ที่ทางราชการจะพึงได้รับ และจะพึงต้องให้ตอบแทนทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตเป็นสำคัญ 

2. การรับบริจาคท่ีมีเงื่อนไขเป็นการผูกพันจะต้องไม่ให้ประโยชน์ต่อผู้ใดโดยเฉพาะ 
3. การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีภาระติดพัน หรือมีภาระต้องเรียกร้องหรือซ่อม

บำรุงรักษาส่วนราชการผู้รับบริจาคจะต้องพิจารณาว่าผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่ากับ
ค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องเสียไปหรือไม่ 

4. ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่ไม่ตรงกับอำนาจหน้าที่ของส่วน
ราชการนั้น ให้ส่วนราชการที่ได้รับการบริจาคมาส่งมอบให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่ง
มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลและบริหารทรัพย์สินของแผ่นดินต่อไป ในกรณีที่มีผู้บริจาค
เงินหรือทรัพย์สินให้ทางราชการทุกกรณีให้มีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น
จนถึงหัวหน้าส่วนราชการ และให้ถือว่าเป็นการรับบริจาคในนามของส่วนราชการ 

การกำกับ ติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย 
1. ให้หน่วยงานมีคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน  
2. วางแผนการรับบริจาคและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค  
3. พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค  

5./4. วางแผนการ... 
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4. วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค  
5. จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค  
6. ติดตามและตรวจสอบการรบั - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 

 
5. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิก
ค่าตอบแทน มาตรการการทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่
กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ 
กรอบแนวทางในการป้องกัน 
1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ , ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๒.๓.๑/๑๑๐๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อสาขาวิชาชีพ และรายชื่อสายงานที่สามารถรับ
ระยะเวลาต่อเนื่องได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบ
ท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

4. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
การกำกับ ติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย 
1. รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ  6 

เดือนและ 12 เดือน 
2. การปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 
3. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกค่าตอบแทน การขอ

อนุญาตไปราชการเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

6./4. ผู้บังคับ... 
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4. ผู้บังคับบัญชาพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กำชับให้ผู้ปฏิบัติ งานประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
โดยทันที เพ่ือพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือดำเนินการอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความ
ถูกต้องและเป็นธรรม 

6.   มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพิ่มเติมจากที่
หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ 

กรอบแนวทางในการป้องกัน 

1. หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติฯ และ
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ ภายใต้
ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้
หน่วยงานของรัฐจะกำหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ ชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืน
ใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุเพ่ือเป็นเงื่อนไขหรือเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ไม่ได ้

2. เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 1 จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
แล้ว หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษ พิเศษ ชดเชย ส่วน
สนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายดังกล่าวทำหนังสือแสดงเจตนาในการให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน 
หรือส่วนอื่นใดๆต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ 

3. ให้หน่วยงานของรัฐตรวจรับของแถมแถมพิเศษ พิเศษ ชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วน
อ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ ด้วยอนึ่ง เอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฏ
ส่วนพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดๆ มาในฉบับเดียวกันหรือจะแยก
คนละฉบับก็ได ้

4. พัสดุของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การ
ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

7./การกำกับ... 
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การกำกับ ติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย 

1. หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยเร็ว และหากการกระทำนั้นมีมูลความผิดให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากพบว่ากรณีเป็นการกระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
หน่วยงานอ่ืน เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการตามลำดับขั้นตอน 

2. รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ  6 
เดือนและ 12 เดือน 

7.  มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 
กรอบแนวทางในการป้องกัน 
1. กลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบดังนี้ 
1.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ .ศ. 

2547 
1.2 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ

พิจารณาอนุมัติให้ใช้น้ำ กระแสไฟฟ้า หรือสิ่งสาธารณูปโภคอ่ืนเพ่ือจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2548 

1.3 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2548 

1.4 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการ
ประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการ ลงวันที่ 29 กันยายน 
2558 

1.5 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
การจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานกระทรวง
สาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ .ศ. 2545 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม 

1.6 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่  424) พ .ศ . 2547 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 134) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข
การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้ก่อนแก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ 

1.7 หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 



 

8./การกำกับ... 
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การกำกับ ติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย 
1. หากพบว่ามีการกระทำความผิดต้องดำเนินการทางวินัยทางละเมิดและทางอาญาอย่าง

เคร่งครัด 
2. รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ  6 

เดือนและ 12 เดือน 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

  ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

 

          (นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัติ) 
                                                                  นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 


