ประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
------------------------ด้วย โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม
ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอประกาศมาตรการการปูองกันการรับสินบนของโรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติยึดถือปฏิบัติเพื่อเป็นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต
และแสดงเจตจ านงสุ จ ริ ตในการบริ ห ารงานราชการจนเกิด เป็นวั ฒ นธรรมในการร่ว มต่อต้ านการทุจริ ต เป็ น
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุ จริต สาเร็จเป็นรู ปธรรม สามารถควบคุมกากับ ติดตามประเมินผลได้อย่างชัดเจน โดยให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
1. มาตรการป้ อ งกั น การรั บ สิ น บนการให้ แ ละรั บ ของขวั ญ แก่ ข้ า ราชการชั้ น ผู้ ใ หญ่ ห รื อ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
กรอบแนวทางในการป้องกัน
๑. ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์มิชอบ ไม่รับหรือถามนาถึงการให้หรือรับของขวัญ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือ จากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควร
ได้ตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตาม
หลักเกณฑ์และจานวนที่กฎหมายกาหนด
๒. การให้ ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้ บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัว ของ
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติ ประเพณีนิยมที่ มีการให้ของขวัญแก่กัน กรณี
จาเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือตามปกติ
ประเพณีนิยมเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ตรวจสอบให้
แน่ ใ จว่ า ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยของขวั ญ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์ อื่นใดที่รับหรือให้ แก่กันนั้น ต้องมีมูล ค่าในการรับจากแต่ล ะบุคคล แต่ล ะ
โอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
๓. การต้อนรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ให้ตอนรับโดยสมควร หากมี
ความจาเป็นต้องจัดเลี้ยงรับรอง ให้จัดแบบเรียบง่ายและประหยัด รวมถึงการจัดหาที่พัก
ให้ เป็ น ไปตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ และไม่จาเป็นต้องมีของขวัญหรือของที่ระลึก
๔. มีความเป็นกลางทางการเมืองโดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือการกระทาอันเป็นการฝักใฝุ
พรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม
๕. การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจนามาซึ่งความเสี่ยงต่อ
คอรัปชั่น หรืออาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบ
แทน

6. การให้หรือ...

-2๖. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็น
ข้ออ้างในการติดสินบน
การกากับ ติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย
1. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่รับสินบนต่อต้านการทุจริต
2. จัดทาสื่อโปสเตอร์ติดประกาศไม่รับของขวัญหรืองดรับของขวัญไว้ในสถานที่ปฏิบัติงาน
3. จัดทาหนังสือแจ้งประกาศเจตจานงเพื่อเป็นแนวทางร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
4. ชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่
ทุกลาดับชั้น
5. ชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการ ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน หน่วยงาน
6. สร้างจิตสานึกการไม่รับของ สินบนหรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่ทุกลาดับชั้น
7. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์อันนาไปสู่การรับสินบน
2. มาตรการป้ อ งกั น การรั บ สิ น บนในกระบวนการเบิ ก จ่ า ย ยาตามสิ ท ธิ สวั ส ดิ ก าร
รักษาพยาบาลข้าราชการ
กรอบแนวทางในการป้องกัน
1. ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทาการ จัดซื้อทาการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบ
แทนทุกประเภทจากบริษัทยา เข้ากองทุนสวัสดิการ สถานพยาบาล
2. ให้ ห น่ ว ยงานที่ ท าการจั ด ซื้ อ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ด้ า นต้ น ทุ น (Cost) มาตรฐาน
(Standard) ระยะเวลาในการส่งมอบ (Time) การให้บริการ (Service) และราคา
(Price) ประกอบการตัดสินใจ
3. ให้หน่วยงานที่ทาการจัดซื้อ กาหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ ค้าใน TOR ให้บริษัทคู่ค้าต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม มาตรา 103/7 มาตรา 123/5 และมีระบบอบรม เกณฑ์
จริยธรรมฯ แก่พนักงาน โดยให้เป็นคะแนนบวกใน price performance
4. ให้หน่วยงานที่ทาการจัดซื้อ ใช้กลไกต่อรองราคาตามที่ คณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แห่งชาติกาหนด
5. ให้เพิ่มความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้ง ในระดับสถานพยาบาลและระดับ
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล
การกากับ ติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย
1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการบังคับใช้กฎหมาย อย่างจริงจัง
2. ผลักดันให้มีการปฏิบัติตาม เกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมการขายยาอย่าง
เป็ น รู ป ธรรม ประชาสั ม พั น ธ์ และปลู ก ฝั่ ง ให้ บุ ค ลากรและ ภาคประชาชนมี ค วาม
ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของการเสนอขายยาอย่างเหมาะสม
3. ให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรมให้บุคลากรรับทราบ
และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตนตามเกณฑ์จริยธรรม
4. สร้างมาตรการควบคุม ภายในที่เหมาะสมของ ภาคเอกชน เพื่อปูองกันการ ส่งเสริมการ
ขายยาที่ไม่ เหมาะสม
3.มาตรการ...

-33. มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางในการป้องกัน
1. ห้ ามมิใ ห้ เ จ้ าหน้ า ที่พั ส ดุ จัด ซื้อ จัดจ้ างกับ ผู้ เสนองานที่มี ความเกี่ย วข้ องกับบุ คลากร
ภายในหน่วยงานทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
2. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงาน ใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ดาเนินงานหรือโครงการ
ที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับเงินและไม่เกี่ยวกับเงิน
3. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด
4. วางตัวเป็นกลางในการดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ
5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสานึกและด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบ
ได้
6. คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวม ของทางราชการเป็นหลัก และความถู กต้อง
ยุติธรรม ความสมเหตุสมผลประกอบด้วย
7. ด าเนิ น การให้ มี ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น /ทรั พ ย์ สิ น ของหน่ ว ยงานอย่ า งประหยั ด คุ้ ม ค่ า เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด
8. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเอง/ผู้อื่น โดย
มิชอบ
9. ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
10. ไม่ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝุายใดฝุายหนึ่ง/พวกพ้องของตน
11. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการ
พัสดุ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้าใจแต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
12. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กาชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย
หรื อ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ ร ายงานผู้ อ านวยการโรงพยาบาลผ่ า นผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลาดับชั้นโดยทันที เพื่อพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือดาเนินการอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้
เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม
13. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบ
ดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และจัดทารายงานเสนอต่อผู้อานวยการโรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นขึ้นไป เพื่อดาเนินการสอบข้อเท็จจริง หรือ
ดาเนินการทางวินัยโดยทันที
14. ให้งานควบคุม...

-414. ให้ งานควบคุมและตรวจสอบภายใน ฝุ ายบริห ารงานทั่วไป ประเมินความเสี่ ยงเพื่อ
คัดเลื อกโครงการจัดซื้อจัดจ้างมาตรวจสอบตามความเหมาะสม ตามมาตรฐานการ
ดาเนินการงาน ITA เพื่อพิจารณาเป็นประจาทุกปี อย่างน้อยปีละ ๒ โครงการ / เรื่อง
การกากับ ติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย
1. ตรวจสอบชื่ อ สกุ ล ของผู้ เ สนองานว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ห รื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค ลากรใน
หน่วยงานหรือไม่
2. ตรวจสอบสถานที่อยู่สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง
กับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่
3. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย กับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์
ส่วนตนเองและ ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
4. ตรวจสอบบุคลากรใน หน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น
การรับ สินบน การใช้ข้อมูลลั บของทางราชการ การดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญหรืออื่นๆ
4. มาตรการป้องกันการรับ สินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
กรอบแนวทางในการป้องกัน
1. การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ส่วนราชการผู้รับบริจาคคานึงถึงผลได้
ผลเสีย และประโยชน์ที่ทางราชการจะพึงได้รับ และจะพึงต้องให้ตอบแทนทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตเป็นสาคัญ
2. การรับบริจาคที่มีเงื่อนไขเป็นการผูกพันจะต้องไม่ให้ประโยชน์ต่อผู้ใดโดยเฉพาะ
3. การรั บ บริ จ าคเงิน หรือทรั พย์สิ น ที่มีภ าระติดพั น หรื อมีภ าระต้องเรียกร้องหรื อซ่อ ม
บารุงรักษาส่ว นราชการผู้รับบริจาคจะต้องพิจารณาว่าผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่ากับ
ค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องเสียไปหรือไม่
4. ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่ไม่ตรงกับอานาจหน้าที่ของส่วน
ราชการนั้น ให้ส่วนราชการที่ได้รับการบริจาคมาส่งมอบให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่ง
มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลและบริหารทรัพย์สินของแผ่นดินต่อไป ในกรณีที่มีผู้บริจาค
เงินหรือทรัพย์สินให้ทางราชการทุกกรณีให้มีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น
จนถึงหัวหน้าส่วนราชการ และให้ถือว่าเป็นการรับบริจาคในนามของส่วนราชการ
การกากับ ติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย
1. ให้หน่วยงานมีคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน
2. วางแผนการรับบริจาคและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
3. พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
4. วางแผนการ...

-54. วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
5. จัดทารายงานการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
6. ติดตามและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
5. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิก
ค่าตอบแทน มาตรการการทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่
กฎหมายกาหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ
กรอบแนวทางในการป้องกัน
1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ , ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๒.๓.๑/๑๑๐๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม
๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตาม
หลั กเกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่อ นไขการจ่ า ยค่ าตอบแทน แนบท้ ายข้อ บัง คั บกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน
สัง กัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อง รายชื่อสาขาวิช าชีพ และรายชื่อสายงานที่ส ามารถรั บ
ระยะเวลาต่อเนื่องได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบ
ท้า ยข้ อบั งคั บ กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับ ที่ 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
การกากับ ติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย
1. รายงานสรุปผลการกากับติดตามมาตรการปูองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ 6
เดือนและ 12 เดือน
2. การปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
3. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกค่าตอบแทน การขอ
อนุญาตไปราชการเสนอผู้อานวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
4. ผู้บังคับ...

-64. ผู้บังคับบัญชาพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กาชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานผู้อานวยการโรงพยาบาลผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
โดยทันที เพื่อพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือดาเนินการอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องและเป็นธรรม
6. มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่
หน่วยงานของรัฐกาหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ
กรอบแนวทางในการป้องกัน
1. หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฯ และ
กฎกระทรวง ระเบี ย บ และประกาศที่ ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติฯ ภายใต้
ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้
หน่วยงานของรัฐจะกาหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ ชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่น
ใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกาหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อเป็นเงื่อนไขหรือเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ไม่ได้
2. เมื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 1 จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
แล้ว หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษ พิเศษ ชดเชย ส่วน
สนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกาหนดไว้ ในขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายดังกล่าวทาหนังสือแสดงเจตนาในการให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน
หรือส่วนอื่นใดๆต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ
3. ให้หน่วยงานของรัฐตรวจรับของแถมแถมพิเศษ พิเศษ ชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วน
อื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกาหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ ด้วยอนึ่ง เอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฏ
ส่วนพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่ นใดๆ มาในฉบับเดียวกันหรือจะแยก
คนละฉบับก็ได้
4. พัสดุของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การ
ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การกากับ...

-7การกากับ ติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย
1. หากพบว่ามีการกระทาความผิ ดให้ รายงานต่อผู้ บังคับบัญชาเป็นลายลั กษณ์อักษร
โดยเร็ว และหากการกระทานั้นมีมูลความผิดให้ดาเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากพบว่ากรณีเป็นการกระทาความผิดที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานอื่น เช่น สานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอานาจดาเนินการตามลาดับขั้นตอน
2. รายงานสรุปผลการกากับติดตามมาตรการปูองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ 6
เดือนและ 12 เดือน
7. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล
กรอบแนวทางในการป้องกัน
1. กลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบดังนี้
1.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.
2547
1.2 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
พิจารณาอนุมัติให้ใช้น้า กระแสไฟฟูา หรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่นเพื่อจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2548
1.3 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2548
1.4 ประกาศคณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารข้ า ราชการ เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
ประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการ ลงวันที่ 29 กันยายน
2558
1.5 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
การจั ด สวั ส ดิก ารภายในหน่ว ยงาน ส่ ว นภู มิภ าค สั ง กั ดส านัก งานกระทรวง
สาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม
1.6 พระราชกฤษฎี ก า ออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น
รัษฎากร (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2547 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 134) เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข
การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับการบริจาคให้ก่อนแก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ
1.7 หน่วยงานดาเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การกากับ...

-8การกากับ ติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย
1. หากพบว่ามีการกระทาความผิดต้องดาเนินการทางวินัยทางละเมิดและทางอาญาอย่าง
เคร่งครัด
2. รายงานสรุปผลการกากับติดตามมาตรการปูองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ 6
เดือนและ 12 เดือน
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นายฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมปูองกัน) รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

