ประกาศโรงพยาบาลละงู
เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลละงู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
-------------------------------------ด้วยโรงพยาบาลละงูมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลละงู เพื่อให้บุคลากร ใน
สังกัดโรงพยาบาลละงู ยึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการ
บริหารงานราชการ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต เป็นพฤติกรรมซื่อสั ตย์สุจริตสำเร็จเป็น
รูปธรรม สามารถควบคุมกำกับ ติดตามประเมินผลได้อย่างชัดเจน โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือ
ปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
ในเทศกาลปีใหม่
กรอบแนวทางในการป้องกัน
๑.๑. ต้องละเว้น จากการแสวงหาประโยชน์มิช อบ ไม่รับหรือถามนำถึงการให้ห รือ รับของขวั ญ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือ หลักทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย ยกเว้น
กรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่กฎหมายกำหนด
๑.๒. การให้ ข องขวั ญ แก่ ข ้ า ราชการชั ้ น ผู ้ ใ หญ่ ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ บุ ค คลในค รอบครั ว ของ
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติ ประเพณีนิยม ที่มีการให้ของขวัญแก่กัน กรณีจำเป็นต้องรับหรือต้องให้
ทรั พ ย์ ส ิ น หรื อ ประโยชน์ อ ื ่ น ใดโดยธรรมจรรยา หรื อ ตามปกติ ป ระเพณี น ิ ย มเพื ่ อ รั ก ษาไมตรี มิ ต รภาพ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยของขวัญ
หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับหรือให้แก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่
เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๑.๓. การต้อนรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ให้ต้ อนรับโดยสมควร หากมีความ
จำเป็นต้องจัดเลี้ยงรับรอง ให้จัดแบบเรียบง่ายและประหยัด รวมถึงการจัดหาที่พักให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และไม่จำเป็นต้องมีของขวัญหรือของที่
ระลึก
๑.๔. มีความเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรค
การเมืองทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
๑.๕. การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อคอรัปชั่น
หรืออาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือการสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน
๑.๖. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูก ต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุน ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
การกำกับติดตาม../

–๒–
การกํากับติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย
๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่รับสินบนต่อต้านการทุจริต
๒. จัดทำสื่อโปสเตอร์ติดประกาศไม่รับของขวัญหรืองดรับของขวัญไว้ในสถานที่ปฏิบัติงาน
๓. จัดทำหนังสือแจ้งประกาศเจตจำนงเพื่อเป็นแนวทางร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
๔. ชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้า ที ่ ทุก
ระดับชั้น
๕. ชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน
๖. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของ สินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น
๗. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์อันนำไปสู่การรับสินบน
๒. มาตรการป้องกัน การรับสิน บนในกระบวนการเบิ กจ่า ยยาตามสวั สดิการรัก ษาพยาบาล
ข้าราชการ
กรอบแนวทางในการป้องกัน
๒.๑. ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อ ทำการหารายได้ ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุก
ประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล
๒.๒. ให้ ห น่ว ยงานที่ท ำการจัดซื้ อ ต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านต้ นทุน (cost) มาตรฐาน (standard)
ระยะเวลาในการส่งมอบ (time) การให้บริการ (service) และราคา (price) ประกอบการตัดสินใจ
๒.๓. ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อ กำหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าใน TOR ให้บริษัทคู่ค้าต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๐๓/๗ และ ๑๒๓/๕
๒.๔. ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อ ใช้กลไกต่อรองราคา ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
กำหนด
๒.๕. ให้ เ พิ ่ ม ความเข้ ม งวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั ้ ง ในระดั บ สถานพยาบาล และระดั บ
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล
การกํากับติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย
๑. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
๒. ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายยาอย่างเป็นรูปธรรม
ประชาสัมพันธ์และปลูกฝังให้บุคลากรและภาคประชาชน มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการ
เสนอขายยาอย่างเหมาะสม
๓. ให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม ให้บุคลากรรับทราบ และ
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการปฏิบัติตนตามเกณฑ์จริยธรรม
๔. สร้างมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมของภาคเอกชน เพื่อป้องกันการส่งเสริมการขายยาที่ไม่
เหมาะสม
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางในการป้องกัน
๓.๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายใน
หน่วยงาน ทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
๓.๒. ห้ามไม่ให้บุคลากรในหน่วยงาน ใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ดำเนินงานหรือโครงการ ที่เอื้อ
ผลประโยชน์กับตนเอง ทั้งที่เกี่ยวกับเงินและไม่เกี่ยวกับเงิน
๓.๓. ยึดถือกฎหมาย../

–๓–
๓.๓. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด
๓.๔. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ
๓.๕. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกและด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้
๓.๖. คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูกต้องยุติธรรม
ความสมเหตุสมผลประกอบด้วย
๓.๗. ดำเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน /ทรัพย์สินของหน่วยงาน อย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด
๓.๘. ไม่เรียกรับ ยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ เพื่อตนเอง/ผู้อื่น โดยมิชอบ
๓.๙. ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
๓.๑๐. ไม่ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือพวกพ้องของตน
๓.๑๑. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ ผู้
ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็น
ธรรม
๓.๑๒. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุ พึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้
รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยทันที เพื่อพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือ
ดำเนินการอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม
๓.๑๓. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัส ดุ เห็นว่า มีการทุจริต หรือข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบน ให้รีบ
ดำเนิน การรวบรวมข้อเท็ จ จริง และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นขึ้น ไปเพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริง หรือดำเนินการทางวินัยโดยทันที
๓.๑๔. ให้งานควบคุมและตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประเมินความเสี่ยง เพื่อคัดเลือก
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรวจสอบตามความเหมาะสม ตามมาตรฐานการดำเนินงาน ITA เพื่อพิจารณาเป็น
ประจำทุกปี
การกํากับติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย
๑. ตรวจสอบชื่อสกุลของผู้เสนองาน ว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่
๒. ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองาน ว่ามีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรในหน่วยงานหรือไม่
๓. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงานโครงการ ทั้งผลประโยชน์ส่วนตนเอง
และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
๔. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่า มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การรับสินบน
การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญ
หรืออื่นๆ
๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
กรอบแนวทางในการป้องกัน
๔.๑. การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ส่วนราชการผู้รับบริจาค คำนึงถึงผลได้ผลเสีย
และประโยชน์ที่ทางราชการพึงได้รับ และจะพึงต้องให้ตอบแทนทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ
๔.๒. การรับบริจาค../

–๔–
๔.๒. การรับบริจาคที่มีเงื่อนไขเป็นการผูกพัน จะต้องไม่ให้ประโยชน์ต่อผู้ใดโดยเฉพาะ
๔.๓. การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีภาระติดพัน หรือมีภาระต้องเรียกร้อง หรือซ่อมบำรุงรักษา
ส่วนราชการผู้รับบริจาค จะต้องพิจารณาว่า ผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องเสียไปหรือไม่
๔.๔. ในกรณีที่ส่วนราชการ ได้รับบริจาคเงิน หรือทรัพย์สิน ที่ไม่ตรงกับอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
นั้น ให้ส่วนราชการที่ได้รับการบริจาคมา ส่งมอบให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดูแล
และบริหารทรัพย์สินของแผ่นดินต่อไป ในกรณีที่มีผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้ทางราชการทุกกรณี ให้มีการ
รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น จนถึงหัวหน้าส่วนราชการ และให้ถือว่าเป็นการรับบริจาคในนามของส่วน
ราชการ
การกํากับติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย
๑. ให้หน่วยงานมีคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน
๒. วางแผนการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
๓. พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
๔. วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
๕. จัดทำรายงานการรับ – จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
๖. ติดตามและตรวจสอบการรับ – จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
๕. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการ
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ตามที่กฎหมายกำหนดและมาตรการจัดหาพัสดุ
กรอบแนวทางในการป้องกัน
๕.๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕.๒. ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๒.๓.๑/๑๑๐๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อสาขาวิชาชีพ และรายชื่อสายงาน ที่สามารถรับระยะเวลาต่อเนื่อง
ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.๓. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
๕.๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การกํากับติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย
๑. รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ ๖ เดือน และ
๑๒ เดือน
๒. การปฏิบัติหน้าที่../

–๕–
๒. การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
๓. หัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกค่าตอบแทน การขออนุญาตไป
ราชการ เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาล
๔. ผู้บังคับบัญชา พึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กำชับ ให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด กรณีพบว่า มีการประพฤติปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยทันที เพื่อพิจารณาแก้ไข
ยกเว้น หรือดำเนินการอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม
๖. มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติมจากที่
หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
กรอบแนวทางในการป้องกัน
๖.๑. หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้พระราชบัญญัติฯ กฎกระทรวง ระเบียบ
และประกาศ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ ภายใต้ขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐ จะกำหนดเงื่อนไข ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน
สนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อเป็นเงื่อนไข หรือเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้
๖.๒. เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๖.๑ จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกแล้ว
หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติม
จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้หน่วยงาน
ของรัฐ แจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว ทำหนังสือแสดงเจตนา ในการให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน
สนับสนุน หรือส่วนอื่นใด ต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ
๖.๓. ให้หน่วยงานของรัฐ ตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติม
จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุด้วย อนึ่ง
เอกสารการส่งมอบพัสดุ ตามสัญญา จะปรากฏส่วนพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด มาในฉบับ
เดียวกัน หรือจะแยกคนละฉบับก็ได้
๖.๔. พัส ดุของหน่ว ยงานของรัฐ ไม่ว ่าจะได้มาด้วยประการใด ให้ห น่ว ยงานของรัฐ จัดให้มี การ
ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
การกํากับติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย
๑. หากพบว่ามีการกระทำความผิด ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว และ
หากการกระทำนั้น มีมูลความผิด ให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้
หากพบว่า กรณีเป็นการกระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้ส่งเรื่องให้ห น่วยงานที่มี อ ำนาจ
ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน
๒. รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒
เดือน
๗. มาตรการการจัดสวัสดิการ../

–๖–
๗. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล
กรอบแนวทางในการป้องกัน
๗.๑. กลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาล จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบดังนี้
๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการพิจารณา
อนุมัติให้ใช้น้ำกระแสไฟฟ้า หรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่น เพื่อจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘
๓. ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัด
สวัสดิการในเชิงธุรกิจ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘
๔. ประกาศคณะกรรมการสวัส ดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธ ีการประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
๕. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย การจัด
สวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทีจ่ ังหวัด
ไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
๖. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่
๔๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๓๔)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงิน ได้ สำหรับการบริจาคให้
ก่อน แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ
๗. หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
การกํากับติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย
๑. หากพบว่ามีการกระทำความผิดต้องดำเนินการทางวินัยทางละเมิดและทางอาญาอย่างเคร่งครัด
๒. รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒
เดือน
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
โรงพยาบาลละงู

