
 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 

เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

*********************************** 

ดวยการทุจริตการรับสินบนหรือการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐเปนรูปแบบหนึ่ง

ของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมและเปนเรื่องที่เชื่อมโยงเก่ียวเนื่องกับจริยธรรม

ของเจาหนาที่ของรัฐอันเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดความเสียหายตอการบริหารงานและภาพลักษณขององคกร  

การรับทรัพยสินของเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริตตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๓ เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินไดเมื่อการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืน

ใดนั้นไดมีกฎหมายหรือกฎขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอนุญาตใหเจาหนาที่ของรัฐ

รับไดและการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑที่กําหนดซึ่งการรับทรัพยสินในกรณี

นี้อาจจะเรียกวา “สินน้ําใจ” ดังนั้นการรับสินน้ําใจเจาหนาที่ของรัฐจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนดดวยหากเจาหนาที่ของรัฐละเลยหรือไมสามารถแยกแยะไดวาการรับทรัพยสินนั้นเปนเรื่องสินน้ําใจ

หรือสินบนแลวจะทําใหเจาหนาที่ผูนั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษตอเจาหนาที่ของรัฐผูรับทรัพยสินนั้นดวยแตถา

เจาหนาที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือจําแนกในเรื่องหลักเกณฑของการรับทรัพยสินไดแลวก็จะสามารถปองกัน

ไมใหมีการละเมิดประมวลจริยธรรมรวมถึงสามารถแกไขปญหาเจาหนาที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือ

การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตลอดจนปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของภาครัฐ

ได  

โรงพยาบาลเวียงหนองลอง ตระหนักและมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหโปรงใสยึดมั่นในคุณธรรมปลอด

จากการทุจริตประพฤติมิชอบจึงไดจัดทํามาตรการปองกันการรับสินบนเพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการปองกันการรับ

สินบนการใชอํานาจหนาที่การเอ้ือประโยชนตอตนเองหรือผูอ่ืนการแสวงหาผลประโยชนรวมกันกับองคกรธุรกิจ

เอกชนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากผูอ่ืนที่เก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหวางประโยชนสวน

บุคคลและประโยชนสวนรวมและเปนการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดย

ธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐใหถูกตองตามที่กฎหมายกฎหรือขอบังคับที่เก่ียวของกําหนดโดยใหสถานศึกษา

ขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดถือปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐตาม

มาตรการปองกันการรับสินบนดังตอไปนี้  

๑. มาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับของขวัญ  

“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวาการรับทรัพยสินหรือประโยชน

อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให

กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม  

“ประโยชนอื่นใด” หมายความวาสิ่งที่มูลคาไดแกการลดราคาการรับความบันเทิงการรับบริการการรับ

การฝกอบรมหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  

 

 



 

เจาหนาที่ของรัฐ (ทุกตําแหนง) จะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดไดตอเมื่อมีกฎหมายกฎหรือมีขอบังคับ

โดยอาศัยอานาจของกฎหมายใหรับไดการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดนอกเหนือจากกฎหมายกฎหรือขอบังคับ

ขางตนจึงตองมาพิจารณาตามหลักเกณฑการรับทรัพยสินโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐตามประกาศ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดย

ธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของ

เจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหแก

สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องแนวทางการสงเสริมการ

ปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไรลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมาตรการปองกันการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบ

แทนเพ่ือโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยมีแนวปฏิบัติในการ

รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐการเรี่ยไรและการรับฝากนักเรียน (แปฺะเจี๊ยะ) ดังนี้ 
๑. ใหเจาหนาที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติ : การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด

ของเจาหนาทีของรัฐตามมาตรา ๑๐๓ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสํานักกฎหมาย

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติอยางเครงครัด  

๒. หามเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัดรับหรือถามถึงการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดนอกเหนือจาก

ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมายกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายใหรับไดการ

รับทรัพยสินในเรื่องนี้จึงไดแกการรับเงินเดือนการรับเงินคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการคาที่พักในการเดินทางไป

ราชการการรับสวัสดิการตางๆ ที่ทางราชการจัดใหทั้งในรูปแบบเปนสวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการฯ ตาม

ระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของสวนราชการรวมถึงคาสมนาคุณวิทยากรคาอาหารหรือคาอาหารในระหวาง

อบรมประชุมหรือสัมมนาเวนแตการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา

ของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังตอไปนี้  

๒.๑ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติไดแกการรับทรัพยสินฯ จากปูยาตายายลูกหลานเหลน

พ่ีลุงปานาอาหรือจากญาติของคูสมรสในลักษณะของชั้นตางๆ ในความเปนญาติเชนเดียวกันกับที่ไดกลาวถึงขางตน

ความเปนญาติจึงมไีดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้นการรับทรัพยสินฯ ในกรณีนี้จึงไมสามารถนําไปใชในการอางการ

รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนิติบุคคลไดประกอบกับการรับทรัพยสินจากญาติเจาหนาที่ของรัฐสามารถรับ

ไดโดยไมจํากัดจํานวนในการรับทั้งนี้จะรับไดในจํานวนเทาไรจึงข้ึนอยูกับความสามารถในการใหของญาติที่เปนผูให

ทรัพยสินฯ  

๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติเนื่องในโอกาสตางๆ โดยปกติตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคมเทานั้นและตองมีมูลคาในการรับจากแต

ละบุคคลแตละโอกาสไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๓ การรับคารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมใิชญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหารมอบบัตรกํานัล
ของหางสรรพสินคาตองรับเนื่องในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือใหกัน
ตามมารยาทสังคมเทานั้นและมูลคาของการรับรองและของขวัญนั้นตองมีมูลคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป  

 
 



 

๓. หลักเกณฑการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดตามขอ ๑ ใหใชบังคับแกผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่

ของรัฐมาแลวไมถึง ๒ ปดวย  

๔. หามเจาหนาที่ของรัฐใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชา

นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกันโดยการใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น

เจาหนาที่ของรัฐจะใหของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่มีมูลคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได  

๕. หามเจาหนาที่ของรัฐยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน

อ่ืนใดจากผูท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐเวนแตเปนการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดที่ให

ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท  

๖. ควรใชบัตรอวยพรการลงนามในสมุดอวยพรหรือใชบัตรแสดงความยินดีแทนการใหของขวัญเพื่อเปน

การปองกันการฝาฝนกฎระเบียบอีกทั้งเพ่ือประโยชนในการเสริมสรางทัศนคติในการประหยัดใหแกเจาหนาที่ของ

รัฐ  

๗. ในกรณีที่เปนการรับทรัพยสินที่มีมูลคาเกิน ๓,๐๐๐ บาทซึ่งเจาหนาที่ของรัฐมีความจําเปนอยางย่ิงที่

ตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลซึ่งในการรับนี้เจาหนาที่ของรัฐผูรับฯ จะตอง

แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชาซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ

ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานสถาบันหรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด

ในทันทีที่สามารถกระทําไดเพื่อใหผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปนความเหมาะสม

และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูให

ในทันทีหากเปนกรณีที่ไมสามารถคืนไดก็ใหสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนฯ ใหกับหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผู
นั้นสังกัดโดยเร็ว 

การแจงใหเปนไปตามแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดแนบทายมาตรการนี้  

๘. ใหเจาหนาที่ในสังกัดปฏิบัติตามอยางเครงครัด  

๙. หามการเรี่ยไรในหมูขาราชการหรือการใชสวัสดิการใดๆ ของสวนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญใหแก

ขาราชการชั้นผูใหญผูบังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของขาราชการชั้นผูใหญโดยเด็ดขาด  

๑๐. ในการใหบริการใหถือปฏิบัติตามมาตรการปูองกันการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อ

โอกาสในการใหบริการอยางเครงครัด 

๒. มาตรการปองกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ  

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขไดออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการดานยาและ

เวชภัณฑที่ไมใชยาของสวนราชการและหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม

๒๕๕๗ เพ่ือใหการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของสวนราชการและหนวยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถตรวจสอบไดโดยจัดใหมีระบบการกากับประเมินตรวจสอบการใช

ยาและเวชภัณฑที่มิใชยา (Utilization Evaluation) รวมถึงใหสวนราชการประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม

วาดวยการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาไวในท่ีเปดเผยและเปนลายลักษณอักษร 

หนวยงานกําหนดใหหามจัดซื้อทําการหารายไดในลักษณะผลประโยชนตางตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาหรือ

บริษัทเวชภัณฑมิใชยาเขากองทุนสวัสดิการของหนวยงาน 

 

 



 

๓. มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจางกลไกการสงเสริมการปฏิบัติเพื่อปองกัน

การรับสินบน  

๑. เสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล

และประโยชนสวนรวมและการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกตองตาม

กฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่สามารถแยกแยะประโยชนสวนตัวกับประโยชน

สวนรวมหรือความแตกตางระหวางสินน้ําใจและสินบนไดรวมถึงการแจงเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุมเสี่ยงตอ

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามกฎระเบียบอาทิชวงเทศกาลปใหมเปนตน  

๒. สนับสนุนสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ทุกระดับเห็นความสําคัญและมีจิตสํานึกในการตอตาน

การทุจริตคอรรัปชั่นรวมทั้งจัดใหมีมาตรการควบคุมภายในเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นการใหหรือรับสินบนใน

ทุกรูปแบบ  

๓. กํากับดูแลใหการดําเนินการเบิกจายคาใชจายของหนวยงานในสังกัดเปนไปตามกฎหมายกฎระเบียบท่ี

เก่ียวของโดยเครงครดั  

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาท่ีของรัฐครอบคลุมการปฏิบัติหนาที่

ราชการของเจาหนาที่ทุกระดับทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรการเลื่อนตําแหนงการ

ฝกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจางการพิจารณาอนุมัติอนุญาตโดยผูบังคับบัญชาทุกระดับจะ

ทําความเขาใจกับผูใตบังคับบัญชาเพ่ือนําไปใชปฏิบัติในโครงการกิจกรรมที่อยูในความรับผิดชอบและควบคุมดูแล

การปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวปฏิบัตินี้  

๕. ใหความเปนธรรมและคุมครองเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดที่แจงเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต

คอรรัปชั่นการรับหรือการใหสินบนในทุกรูปแบบรวมถึงเจาหนาที่ที่ปฏิเสธตอการกระทําโดยใชมาตรการคุมครองผู

รองเรียนหรือผูที่ใหความรวมมือในการแจงเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวของตามที่กําหนดไวในกระบวนการ

จัดการขอรองเรียน  

๖. การฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๔๔ เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนผูกระทําความผิดทางวินัยผูบังคับบัญชาจะตองดําเนินการทางวินัยเจาหนาที่

ของรัฐผูนั้น  

๗. เจาหนาที่ของรัฐที่ไดมีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่เปนการฝาฝนการรับทรัพยสินฯ ตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา ๑๐๓ จะตองรับโทษตาม

มาตรา ๑๒๒ มีโทษจําคุกไมเกินสามป ปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกเจาหนาที่ของรัฐฯ เพ่ือจูงใจใหกระทําการไม
กระทําการหรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่มีโทษจําคุกไมเกินหาปปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับตามที่ กําหนดไวในมาตรา ๑๒๓/๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

๘. เจาหนาที่ของรัฐรับทรัพยสินจากผูใหทรัพยสินที่เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาที่ของรัฐหรือจาก
การใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่และไดเรียกรับทรัพยสินจากการปฏิบัติหนาที่นั้นๆ 
การรับทรัพยสินในกรณีนี้จึงเปนการเรียกรับสินบนของเจาหนาที่รัฐและเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นจะมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๙ มีโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบปหรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตสองพัน
บาทถึงสี่หมื่นบาท  

 



 

9. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดาเนินการอยางสมาเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมายและสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

๔.มาตรการปองกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค  

เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่องความเสี่ยงกับการทุจริตคอรรัปชั่นกรรมการผูบริหารและ

พนักงานในทุกระดับตองปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังในเรื่องตอไปนี้  

๔.๑ ของกํานัลการเลี้ยงรับรองและคาใชจายการให/รับของกํานัลการเลี้ยงรับรองใหเปนไปตามที่กาหนด

ในคูมอืจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางานของโรงพยาบาล  

๔.๒ เงินบริจาคเพ่ือการกุศลหรือเงินสนับสนุนการให/รับเงินบริจาคเงินเรี่ยไรตองเปนไปอยางโปรงใส

ถูกตองตามกฎหมายโดยตองมั่นใจวาเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไมไดถูกนําไปใชเพื่อเปนขออางในการติดสินบน  

๔.๓ ความสัมพันธทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจางหามใหหรือรับสินบนในการดําเนินงานทุกชนิดกับคูคา

คูสัญญาหนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานที่ดําเนินงานตองดําเนินการใหเปนไปอยางโปรงใสและตามกฎหมายที่

เก่ียวของกําหนดไว 

๕. มาตรการปองกันการทุจริตและแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

**มาตรการการใชรถราชการ**  

๑. ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใชรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแกไขเพิ่มเติม

และระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการใชรถราชการการเก็บรักษาการซอมบํารุงรถสวนกลางป

๒๕๒๖ โดยเครงครดั  

๒. การเก็บรักษารถราชการใหเก็บในสถานที่เก็บหรือในสวนราชการหากมีกรณีจําเปนใหบันทึกขออนุญาต

หัวหนาสวนราชการผูมีอานาจเปนครั้งคราว  

๓. หามใหเจาหนาที่นํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัวหรือใหบุคคลอื่นนําไปใชทั้งในและนอกเวลา

ราชการ  

๔. ควบคุมกํากับดูแลและตรวจสอบการใชรถการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงคาซอมบํารุงโดยมีกระบวนการ

ตรวจสอบรับรองใหเปนไปตามระเบียบราชการที่กําหนดไว  

**มาตรการการเบิกคาตอบแทน**  

๑. ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอบังคบักระทรวงสาธารณสุขวาดวยการเบิกจายคาตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบียบการ

เบิกจายคาตอบแทนที่เก่ียวของใหถูกตอง 

๒. ควบคุมกากับดูแลตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
**มาตรการการจัดทาโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา**  
๑. ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงานและการจัดประชุม

ระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพ่ิมเติม  
๒. การจัดทําโครงการศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาตางๆ ใหมีเปาหมายและรายละเอียดการดําเนินงาน

ที่สอดคลองการแกปญหาและการพัฒนางานของหนวยงานหรือองคกรอยางชัดเจน  
 
 
 



 
๓. จัดใหมีการตรวจสอบติดตามสรุปประเมินผลและรายงานผลการดําเนินโครงการทุกโครงตอผูบริหาร

หนวยงาน  
๔. การจัดหาพัสดุในโครงการตองจัดหาโดยเจาหนาที่พัสดุและตอลงทะเบียนรับ - จายพัสดุตามระเบียบ

พัสดุ 
**มาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกําหนด**  

๑. ใหดําเนินการตามพรบ.พัสดุ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ป พ.ศ. ๒๕60 และที่

แกไขเพ่ิมเติม  

๒. ใหมีกระบวนการปองกันตรวจสอบการมีผลประโยชนทับซอน  

๓. หามเจาหนาที่ที่ไมใชเจาหนาที่พัสดุจัดหากอนกระบวนการจัดซื้อพัสดุ 

กลไกการกํากับติดตามประเมินผล  

๑. จัดทําการประเมนิความเสี่ยงจากการทําธุรกรรมตางๆ ของบริษัทที่อาจมีขั้นตอนและกระบวนการที่

เขาขายเสี่ยงตอการคอรรัปชั่นโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทําการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดทุจริต

คอรรัปชั่นขององคกรเปนประจําทุกป  

๒. จัดใหมีมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงทางดานคอรรัปชั่นโดยระบุเหตุการณที่มีความ

เสี่ยงสูงจากการคอรรัปชั่นที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ

พรอมทั้งติดตามความคืบหนาของการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปองกันการคอรรัปชั่นอยางสม่ําเสมอโดยจะมีการ

ทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงใหมีความเหมาะสมที่จะปองกันความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  

ระบบการควบคุมภายใน   

๑. จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในเพื่อปองกันการคอรรัปชั่นและเพื่อใหเกิด

ความมั่นใจวาระบบการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดขึ้นชวยใหบริษัทฯ บรรลุเปาหมายท่ีวางไวไดรวมท้ังตรวจสอบ

การปฏิบัติงานภายในองคกรใหเปนไปตามขอกําหนดกฎระเบียบโดยกระบวนการดังกลาวครอบคลุมท่ีเกี่ยวของกับ

มาตรการตอตานการคอรรัปชั่น  

๒. จัดใหมีการตรวจสอบโดยฝายตรวจสอบภายในอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกป (การรับสินบน : กลุม

บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการจัดทําขอมูลสถิติการการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดพรอมทั้งปญหา

อุปสรรคแนวทางการแกไขแลวรายงานใหผูอานวยการโรงพยาบาลทราบทุกไตรมาส) 

6. มาตรการการรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หนวยงาน

ของรัฐกําหนดไวในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  

1. สวนราชการ หนวยงาน หรือหนวยบริการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร

สวนภูมิภาค ตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางภายใตพระราชบัญญัติฯ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออก

ตามความในพระราชบัญญัติฯ ภายใตขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหนวยงาน

ของรัฐนั้น ทั้งนี้ สวนราชการ หนวยงาน หรือหนวยบริการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ

บริหารสวนภูมิภาค จะกําหนดเงื่อนไขสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอ่ืนใดเพิ่มเติมจากที่สวน

ราชการฯ กําหนดไวในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อเปนเงื่อนไขหรือเปน

เกณฑในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอไมได  

 
 



 
2. เมื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามขอ 1. จนไดผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือกแลว หากผู

ยื่นขอเสนอรายนั้นประสงคที่จะใหสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่สวน

ราชการ หนวยงาน หรือหนวยบริการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค

กําหนดไวในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ใหสวนราชการฯ แจงใหผูเสนอราย

ดังกลาวทําหนังสือแสดงเจตนาในการใหสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอ่ืนใดเพิ่มเติมตอสวน

ราชการ หนวยงาน หรือหนวยบริการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

ทั้งนี้ ตองไมมีเงื่อนไขใดๆ ตอสวนราชการฯ  

3. ใหสวนราชการ หนวยงาน หรือหนวยบริการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ

บริหารสวนภูมิภาค ตรวจรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอ่ืนใดเพิ่มเติมจากท่ีสวนราชการฯ 

กําหนดไวในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดวย  

อนึ่ง เอกสารสงมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฏสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอ่ืนใด

เพ่ิมเติมมาในฉบับเดียวกัน หรือจะแยกเปนคนละฉบับก็ได 

4. พัสดุของสวนราชการ หนวยงาน หรือหนวยบริการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ไมวาจะไดมาดวยประการใด ใหสวนราชการฯ จัดใหมีการควบคุมดูแลพัสดุที่มีอยูใน

ความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ดวย  

5. สวนราชการ หนวยงาน หรือหนวยบริการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ 

บริหารสวนภูมิภาค ตองจัดทํารายงานการรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอ่ืนใดเพิ่มเติมจาก

ที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามแบบรายงาน

การรับสวนแถมพิเศษฯ ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

7.มาตราการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล  
1. กําหนดระเบียบสวัสดิการของสวนราชการมอบอานาจใหคณะอนุกรรมการสวัสดิการของหนวยงานจัด

สวัสดิการประเภทใด หรือทุกประเภทตามที่เห็นสมควร โดยจะมอบอานาจใหกาหนดระเบียบการจัดสวัสดิการ ดา

เนินการจัดสวัสดิการ จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ และ/หรือจัดทาบัญชีรับจายเงินกองทุนสวัสดิการของหนวยงานเปน

การเฉพาะแยกจากกองทุนสวัสดิการของสวนราชการดวยก็ได  

2. กําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขใหหนวยงานตางๆ ที่มีความประสงคจะจัดสวัสดิการของหนวยงานแยก

ตางหากจากสวัสดิการของสวนราชการจัดทําคําขอใหคณะกรรมการสวัสดิการของสวนราชการมอบอํานาจให

คณะอนุกรรมการสวัสดิการของหนวยงานรับผิดชอบการจัดสวัสดิการประเภทใด หรือทุกประเภทตามที่

เห็นสมควร  

3. ในกรณีที่คณะกรรมการสวัสดิการของสวนราชการมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการสวัสดิการของ

หนวยงานแลว คณะอนุกรรมการสวัสดิการของสวนราชการตองรับผิดชอบตอการดําเนินการของผูรับมอบอํานาจ

ในขอบเขตที่ไดรับมอบอานาจ ดังนี้  

 
 
 
 



 
1. ใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลใหการกําหนดระเบียบการจัดสวัสดิการ ดําเนินการจัดสวัสดิการ 

จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ และ/หรือจัดทําบัญชีรับจายเงินกองทุนสวัสดิการของหนวยงานเปนไปตามระเบียบ

สวัสดิการของสวนราชการ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 

2547  
2. ใหคณะอนุกรรมการสวัสดิการของหนวยงานรายงานผลการจัดสวัสดิการของหนวยงานตอ

คณะกรรมการสวัสดิการของสวนราชการเปนระยะ และประจําป  

3. ใหมีการตรวจสอบการเงินและบัญชีของสวัสดิการของหนวยงานหรือกองทุนสวัสดิการของหนวยงาน

เปนระยะ และประจํา 
 

      ประกาศ ณ วันที่   5 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 

(นางสาวมัลลิกา   โมกขะสมติ) 
                           นายแพทยชํานาญการพิเศษ  
                     ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


