
 

      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร.0–5567–3136 โทรสาร. 0–5567–3137 
ที่  สท 0032.301.1/020   วันที่  23  มีนาคม  2565 

เร่ือง   รายงานผลตามกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบนและมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

  ตามที่กลุ่มงานาบริหารทั่วไป  ได้ก าหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับ
สินบน และให้มีการก ากับติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางการป้องกันการรับสินบน กรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Evidence-Based Integrity @ Transparency 
Assessment ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดัชนีชี้วัดที่ 5 ในข้อ MOIT 13 การก าหนดมาตรการและระบบใน
การป้องกันการรับสินบน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตามแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และแสดง
หลักฐานช่องทางที่เผยแพร่พร้อม Print Screen จากเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐานนั้น 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับ
สินบนและมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ พบว่าระหว่าง เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565            
(ไตรมาสที่ 2) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามแนวทางารวมทั้งมาตรการที่ได้ก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด ดังนั้น 
จึงขอสรุปผลการก ากับ ติดตาม พอสังเขป ดังนี้ 

1. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 

บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และ
รับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่  โดยไม่มีการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ การเรี่ยไร การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดได้ถูกต้องเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103 และ
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2553 บุคาลากรทุกระดับในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ได้แสดงความปรารถนา
ดีต่อกันในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยการใช้บัตรอวยพรและอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้
ของขวัญ 

2. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
บุคลากรในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ได้ด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของ

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  อย่างเคร่งครัดและไม่มีเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
บุคลากรในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนและระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน
ประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
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4. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการส มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดท า
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายก าหนด และมาตรการการจัดพัสดุตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

5. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอ่ืนใด
เพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐก าหนด 
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้ยึดถือและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ 
ภายใต้ของเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงาน 

6. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 
บุคลากรในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้ด าเนินการตามมาตรฐานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการ

กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐรวมไปถึงการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี
ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่พบว่ามีการกระท าผิดที่ต้องด าเนินการทางวินัยทาง
ละเมิดและทางอาญา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป 
 

   
 
                 (นางภัทรพร  ปิลาผล) 
                     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
         
 
 
          

          ทราบ / ด าเนินการ 
 
 
 
 

                      (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
 
 
 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

 เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

……………………………………………………………………… 
 ตามประกาศการแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ไม่ทนต่อการทุจริต 
(Srisatchanalai Hospital Zero Tolerance) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ก าหนดข้อปฏิบัติตามค่านิยม ในการ
บริหารงาน 5 ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ ของงาน    
กล้าหาญ ท าในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณกระทรวง สาธารณสุข รัฐบาล
ได้ก าหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญและ ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุก
ส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็น รูปธรรม จึง
ได้มีการก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
ปลอดจากทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑. บุคลากรของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง กับการรับ
สินบนหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
  ๒. บุคลากรของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพ่ือ ประโยชน์
ส่วนตัวหรือประโยชน์ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย หรือ
ประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในลักษณะอ่ืนใด 
  ๓. บุคลากรของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จะต้องไม่เสนอว่าจะท าให้ สัญญาว่าจะท าให้ หรือเรียกรับ
สินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิ่งการ
กระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 
  ๔. เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา หรือตาม
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยทันที 
  ๕. ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การ
ด าเนินการต้องเป็นอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  6. ส าหรับการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ  ให้ถือ
ปฏิบัติตามนโยบายการให้และรับของขวัญ กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ให้แสดงความปรารถนาดี โดย      
บัตรอวยพร สมุดอวยพร อวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ท ากิจกรรมจิตอาสา ให้บุคลากรยึดหลักคุณธรรม ๕ ประการ 
คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู และค่านิยม MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 

/7.การฝ่าฝืน... 
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                    7. การฝ่าฝืนมาตรการของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จะด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่ บุคลากร
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยผู้ฝ่าฝืนมาตรการนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระท า ความผิดหรือรับทราบ
ว่ามีการกระท าผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง และหากปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรการนี้เป็น การกระท าทุจริตต่อหน้าที่ 
หรือการกระท าผิดอาญาโดยเจตนา โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยจะด าเนินคดี ตามกฎหมาย 
  8. การด าเนินการใดๆ ตามมาตรการนี้ให้ใช้แนวทางการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ ตลอดจนแนวทาง การ
ปฏิบัติอื่นใดที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เห็นสมควรก าหนดในภายหลังเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการนี้  
 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งคัด 
 
    ประกาศ ณ วันที่  23  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
                                                                     ( นายสุทนต์  ทั่งศิริ ) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

.......................................................................... 
    โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตตาม
หลักธรรมมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบซึ่ง
กระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้างอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดข้อสงสัยว่ามีการทุจริตโดยรับสินบนหรือไม่ 
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จึงได้ก าหนดมาตรการการบริหารงานด้านการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือ
เป็นแนว ทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ 
โดยมี มาตรการก าหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด  
 ๒. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ  
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้  
 ๔. ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลักและความถูกต้อง ยุติธรรม 
 ๕. ความสมเหตุสมผลของการด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานอย่าง ประหยัด 
คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 
 6. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพ่ือตนเอง/ผู้อ่ืน โดยมิชอบ 
 ๗. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ข้อมูลภายใน ที่เป็น
การเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง/พวกพ้องของตนเอง 
 8. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ ผู้ร้องเรียน
ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 
 9. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุ จึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้รายงาน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ทราบโดยทันที เพ่ือพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือด าเนินการอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือให้
ความถูกต้องและเป็นธรรม 
 ๑๐. หากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบ 
ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และรายงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เพ่ือด าเนินการ  ตามขั้นตอน
ข้อเท็จจริงต่อไป 
 
 
 
 
 

/๑๑. ให้งานตรวจสอบ… 
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 ๑๑. ให้งานตรวจสอบภายใน ออกตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยงเพ่ือคัดเลือกโครงการ จัดซื้อ
จัดจ้างมาตรวจสอบตามความเหมาะสม และรายงานให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อย่างน้อยปีละ สองครั้ง 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งคัด 
 
    ประกาศ ณ วันที่  23  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
                                                                     ( นายสุทนต์  ทั่งศิริ ) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน 

.......................................................................... 
 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ให้ความส าคัญ และตระหนักถึงวิธีการป้องกันการทุจริต การรับสินบน หรือการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ อั นเป็นสาเหตุส าคัญ     
ท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันการรับ
สินบน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑. เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกรณีการให้หรือ รับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดอย่างเคร่งครัด  
  ๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย รับหรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือ ประโยชน์อ่ืนใด
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดย อาศัยอ านาจตามกฎหมาย
ให้รับได ้
  ๓. ห้ามเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลใน ครอบครัว
ของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ ของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,000 บาท มีได้ 
  ๔. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,000 บาท โดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง รับไว้
เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับจะต้องแจ้ง รายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ 
  ๕. ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับ เงินบริจาค
และทรัพย์สินบริจาค ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด 
  6. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญ 
ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 
  ๗. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  8. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดให้ เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งคัด 
 
    ประกาศ ณ วันที่  23  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
                                                                 ( นายสุทนต์  ทั่งศิริ ) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัย  

ของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕ 

……………………………………………………………………… 
  ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกป้องกันการทุจริต 
การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ   ที่เป็นปัญหาส าคัญ
และ พบบ่อย ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda 
Base) โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริต   ตามหลักธรรมมาภิบาล      
เพ่ือสร้าง ความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จึงมีมาตรการก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. มาตรการการใช้รถราชการ  
  ๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน  
  ๓. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
  ๔. มาตรการจัดหาพัสดุ  
 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  ๑. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยหลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม              
เป็นแบบอย่างท่ีดีท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และ
ประชาชน 
 ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base) 
ด้านการป้องกันทุจริตและแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย   จึงขอประกาศ
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือเป็นการสร้าง  สืบทอด วัฒนธรรมสุจริต 
และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการจนเกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมกันต่อต้านทุจริต เป็นพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริต ส าเร็จเป็นรูปธรรม สามารถควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผลได้อย่างชัดเจน ดังนี้ 
 
 
 
 
 

/นโยบายหลัก... 
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 นโยบายหลัก 
  ๑. มุ่งเน้นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ในต าแหน่ง
หน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
  ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  ๓. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการจัดซื้อ จ้าง เหมา แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอ่ืนใด  ให้สอดคล้อง
กับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง รวมถึงด าเนินการตามเกณฑ์ การประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ (ITA) 
 

 แนวทางปฏิบัติ  
  ๑. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามระเบียบ 
   ๑.๑ ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ 
   ๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม 
ระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๑.๔ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
   ๑.๕ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และอ่ืน ๆ          
ที่เก่ียวข้อง 
  ๒. หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
  ๓. หากพบว่ามีการกระท าผิด ต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งคัด 

    ประกาศ ณ วันที่  23  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 
  
                                                                 ( นายสุทนต์  ทั่งศิริ ) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
มาตรการรับของแถม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

……………………………………………………………………… 
 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนผลักดันและปฏิบัติตามนโยบาย            
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง           
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงได้น าแนวทางการปฏิบัติในการรับของแถมของคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือให้การรับของ   
แถมของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงอาศัยอ านาคตามมาตรา ๒๔ 
วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้ 
 ๑.  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความนพระราช บัญญัติฯ นี้ 
ภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้น 
 ๒. เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑ จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก  แล้วหากผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้นประสงค์จะให้ของแถม และโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าการรับของ แถมดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการก็สามารถรับของแถมได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือแสดงความ จ านงในการบริจาค
ให้แก่โรงพยาบาลฯ และให้โรงพยาบาลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วย 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งคัด 

    ประกาศ ณ วันที่  23  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 
  
                                                                 ( นายสุทนต์  ทั่งศิริ ) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
เรื่อง มาตรการการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

…………………………………………………………………………… 
  เพ่ือให้การจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นไปอย่างถูกต้อง         
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 แห่งระเบียบคณะกรรมการ
สวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ.2554 นั้น 
  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จึงได้ก าหนดมาตรการ แนวทางเพ่ือป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการ          
จัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาล เงินบริจาคและรายได้อ่ืนๆ ที่เข้าสู่กองทุนสวัสดิการ การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ 
การตรวจสอบสถานะของกองทุนสวัสดิการ การตรวจบัญชีรายรับ รายจ่าย ของกองทุนสวัสดิการซึ่งอาจเป็นช่องทางใน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรการ แนวทางฯ โดยมีสาระพอสังเขป ดังนี้ 

1. การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ 
- จดัตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ 

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 แห่ งระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่
จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ.2554 

2. เงินบริจาคและรายได้อื่นๆ 
- ก าหนดเกณฑ์จริยธรรมเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องการรับเงินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก 

บริษัทยา บริษัทขายอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงมีเกณฑ์จริยธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งงานเภสัชกรรมยาเวชภัณฑ์ 
และเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
       - ก าหนดกรอบหรือหลักเกณฑ์การหา/การรับรายได้อ่ืนๆ เพ่ือป้องกันปัญหาการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ (Conflict of interest) ระหว่างผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนกับผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่
รัฐที่เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการในลักษณะการบริจาคเงิน/รายได้ ที่เข้ากองทุนสวัสดิการภายในโรงพยาบาลฯ จะต้อง
ไม่สัมพันธ์กับการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลฯ 
      - ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาคของหน่วย
บริการ พ.ศ.2561 การรับเงินหรือทรัพย์สินบริจาคต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียและผลประโยชน์ของโรงพยาบาลฯที่
จะได้รับ ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจและไม่เป็นไปเพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้
ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ 
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  3.  การใช้จ่ายเงินกองทันสวัสดิการ 
      - ก าหนดประเภทกิจกรรมหรือสวัสดิการว่า สวัสดิการประเภทใดบ้างที่สามารถจัดให้มีการ
ด าเนินการได้หรือไม่สามารถด าเนินการได้ 
      - ก าหนดกรอบหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ
ภายในโรงพยาบาลฯ 6 ประการ ได้แก่ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมี
ส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า เพ่ือให้การจัดสรรสวัสดิการแก่สมาชิกกองทุน เป็นไปด้วย
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
  4. การตรวจสอบสถานะของกองทุนสวัสดิการ การตรวจบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุน
สวัสดิการ 
      - ให้คณะอนุกรรมการของโรงพยาบาลฯ รายงานผลการด าเนินงาน ข้อมูลรายละเอียดที่มาและ
ค่าใช้จ่ายเงินสวัสดิการ รวมถึงประเด็นปัญหา อุปสรรค เพื่อให้เป็นไปตามข้ันตอนและกลไกการตรวจสอบ 
      - คณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ มีการรายงานข้อมูลรายรับของกองทุนสวัสดิการในส่วนของเงิน
บริจาคต่อคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
     - กองทุนสวัสดิการที่จัดตั้งขึ้น ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินโดยผู้ตรวจสอบ
รับรองบัญชีซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (External Audit) ในอีกชั้นหนึ่งก่อนจะมีรายงานผลการด าเนินการจัดสวัสดิการ
ของโรงพยาบาลและผลการตรวจสอบการเงินและบัญชี ต่อคณะกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งคัด 
 
    ประกาศ ณ วันที่  23  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
                                                                     ( นายสุทนต์  ทั่งศิริ ) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 


