
 

ประกาศโรงพยาบาลสามร้อยยอด 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ  

………………………………………………… 
 

ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การ รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยชอบธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2543 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของ 
ขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2544 ได้ก าหนดเกณฑ์เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐไว้  
1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามร้อยยอด ต้องไม่รับหรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
นอกเหนือจากทรัพย์สินอัน ควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  ดังต่อไปนี้  

1.1 การรับของขวัญหรือประโยชน์ จากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมฐานะ แห่งตน  
1.2 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืน ซึ่งมิใช่ญาติที่มีคุณค่าในการรับจาก แต่ละบุคคล  แต่ละ 
      โอกาสไม่เกิน  3,000 บาท  

2. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ 1 ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
สามร้อยยอดมาแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย  

3. ห้ามให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามร้อยยอด ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชา  นอกเหนือจากกรณีประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม
นั้น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามร้อยยอด ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าไม่เกิน  3,000 บาท
มิได้  

4. ห้ามให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามร้อยยอด ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับ
ของขวัญหรือ ผลประโยชน์อื่นจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ และของขวัญชิ้นนั้นมีราคาและ
มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท  

5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการ
ฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามร้อยยอด  
 

ประกาศ ณ วันที่  7  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564  
 

 
 

                (นางสาววศินี วีระไวทยะ) 
                 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด 

 



 
  

ประกาศโรงพยาบาลสามร้อยยอด 
เรื่อง  การป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

..................................................... 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอกระทรวงสาธารณสุข ขอให้
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557 เพ่ือให้บุคคลและองค์กร
สาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และถูกต้อง นั้น  
   เพ่ือให้บุคลากรในโรงพยาบาลสามร้อยยอด ได้ถือปฏิบัติ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด ป้องกันการ
กระท าทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสามร้อยยอด จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนใน
กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ดังต่อไปนี้  
      ๑. ห้ามมิให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อ ท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท จาก
บริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการหน่วยบริการ การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ถือว่าเป็นการด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ( Public sector ) หากเกิดประโยชน์ขึ้นจากการจัดซื้อ
จัดจ้าง เช่น ได้ส่วนลดหรือได้ส่วนแถม ประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะเช่นกัน โดยหน่วยงานที่จัดซื้อจัด
จ้าง ต้องจัดให้ส่วนลดหรือส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ ( net price ) เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น 
การน าส่วนลดหรือส่วนแถมที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นประโยชน์แก่ภาคส่วนอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐในลักษณะ
ที่เป็น Private sector เช่น ใช้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงื่อนไขในการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการ มูลนิธิหรือกองทุนอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคลากรของรัฐโดยตรงที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นการกระท าที่ผิด
หลักธรรมาภิบาล และเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย  
      ๒. บุคลากรผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗  
      ๓. ให้หัวหน้ากลุ่มงาน/งานโรงพยาบาลสามร้อยยอด เฝ้าระวัง ก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และรายงานให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ทราบ ทุก ๖ เดือน  
      ๔. หากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ บุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องในการกระท าผิดจะต้องถูกด าเนินการทางวินัย อาญา และความรับผิดทางละเมิดแล้วแต่กรณี โดยให้บังคับ
บัญชารายงานตามล าดับชั้น หากผู้บังคับบัญชารายใดพบเห็นการกระท าผิด แล้วละเลยไม่รายงาน จะถือว่าผู้บังคับบัญชา
นั้นกระท าผิดวินัยด้วย  
  

ประกาศ ณ วันที่  7  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564  

 

                (นางสาววศินี วีระไวทยะ) 
                 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด 



 

ประกาศโรงพยาบาลสามร้อยยอด 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

………………………………………………………… 
 

ด้วยโรงพยาบาลสามร้อยยอดมีความมุ่งมั่นในการบริหาร ราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
สร้างความเชื่อม่ันแก่สังคมและให้ความส าคัญกับการ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจก่อ  
ให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดข้อสงสัยว่ามีการทุจริตโดยการรับสินบนหรือไม่ โรงพยาบาลสามร้อยยอดจึงได้ก าหนด
มาตรการบริหารงานด้านการ ป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลสามร้อยยอด เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการก าหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้  

1. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอย่างเคร่งครัด  
2. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเก่ียวกับพัสดุ  
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและความโปร่งใสสามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้  
๔. ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลักและความถูกต้อง ยุติธรรมและความ 
    สมเหตุสมผลประกอบด้วย  

          ๕. ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์ สูงสุด  
      6. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มี 
              ความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพ่ือตนเอง/ผู้อ่ืนโดยมิชอบ  
  ๗. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่  

๘. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง/พวกพ้องของตน  
9. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการ พัสดุผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ 
    ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและ เป็นธรรม  
10.ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุมตรวจสอบดูแลก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ ตามกฎระเบียบอย่าง   
     เคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้รายงาน 
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นโดยทันทีเพ่ือพิจารณาแก้ไขยกเว้นหรือด าเนินการ 
   อ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม  
11.หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่ามีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบด าเนินการรวบรวม    
    ข้อเท็จจริงและจัดท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นขึ้นไปเพ่ือ 
    ด าเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือด าเนินการทางวินัยโดยทันที 
  

ประกาศ ณ วันที่  7  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564  

 

                (นางสาววศินี วีระไวทยะ) 
                 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด 

 



 
ประกาศโรงพยาบาลสามร้อยยอด 

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
……………………………………………………………. 

รัฐบาลก าหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญ และถือเป็น
วาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  

โรงพยาบาลสามร้อยยอด ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐในการ ผลักดันนโยบายไปสู้การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม จึงได้ก าหนดให้นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพ่ือป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญ ทั้งนี้
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงพยาบาลสามร้อยยอด  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ทุกภารกิจต้องโปร่งใส 
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ปลอด จากทุจริต  โดยมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้  
1. บุคลากรของโรงพยาบาลสามร้อยยอด ต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยไม่เข้าไป เกี่ยวข้องกับการรับและการให้สินบนไม่

ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
2. บุคลากรของโรงพยาบาลสามร้อยยอด จะต้องไม่เรียกร้อง  จัดหาหรือรับสินบน เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์

ของโรงพยาบาลสามร้อยยอด หรือประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลสามร้อยยอด หรือประโยชน์ของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด  

3. บุคลากรของโรงพยาบาลสามร้อยยอด จะต้องไม่เสนอว่าจะท าให้/สัญญาว่าท าให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่
ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ  หรือประวิงการกระท าอันมิชอบ
ด้วยหน้าที่และกฎหมาย  

4. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับและให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับ 
    เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสามร้อยยอดทันที  
5. โรงพยาบาลสามร้อยยอด ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิเสธการรับหรือให้สินบน  โดยจะไม่ 
    ด าเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น  
6.ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด  การด าเนินการต้องเป็น 
   ไปอย่างโปร่งใส  ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
7. การด าเนินการใดๆตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่โรงพยาบาล 
   สามร้อยยอด เห็นสมควรก าหนดในภายหลังเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายนี้ จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติ  
 

ประกาศ ณ วันที่  7  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564  
 

 

                (นางสาววศินี วีระไวทยะ) 
                 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด 

 



 
  

                 ประกาศโรงพยาบาลสามร้อยยอด 
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด     

------------------------------------------------------- 
 

   ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็น
พิเศษในการป้องกันการทุจริตการบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มี
พฤติกรรมซื่อสัตย์และป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตและการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐเชิงรุก โดยมีมาตรการ
ตามปัญหาส าคัญที่พบบ่อย 4 มาตรการ ได้แก่ (1) มาตรการการใช้รถราชการ (2) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (3) 
มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (4) มาตรการจัดหาพัสดุ เพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ประกาศดังกล่าวเป็นอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โรงพยาบาลสามร้อยยอด จึงออกประกาศโรงพยาบาล
สามร้อยยอด เพ่ือให้บุคลากรทุกกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลสามร้อยยอด ถือปฏิบัติดังนี้  
  1. มาตรการการใช้รถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
  1.1 การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 
และแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อม
บ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526 โดยเคร่งครัด  
  1.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนกลางราชการเท่านั้นและหากมีเหตุจ าเป็นไม่มี
สถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นและเร่งด่วน ให้ท าบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการเป็นการชั่วคราว 
หรือเป็นครั้งคราว  
  1.3 ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นน าไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และ
นอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ  
  1.4 ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบ ารุงโดยมีกระบวนการ
ตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด  
 

  2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทนโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
  2.1 ให้จัดท าคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ  
  2.2 ให้มีการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข และเป้าประสงค์ การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และ
ชัดเจน  
  2.3 ให้มีการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการบริหาร
จัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่าง ต่อเนื่อง  
 

  3. มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้   
  3.1 จัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการด าเนินงาน
ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน  
  3.2 การเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จ านวนผู้เข้าอบรม 
ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  



  3.3 จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การด าเนินโครงการ  โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ  
 

  4. มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
  4.1 มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตามโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาต่างๆ 
ก่อนด าเนินการจัดหา ทั้งในหน่วยงาน หรือสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรอืระเบียบที่เก่ียวข้อง  
  4.2 มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปตามจ านวน หรือประมาณและคุณภาพ เพ่ือประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์โครงการ และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม  
  4.3 มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และการด าเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการเอ้ือประโยชน์ของ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขายและ/หรือ ผู้มีความเกี่ยวข้องในประโยชน์ดังกล่าว  
 

   ให้ทุกกลุ่มงาน/งาน พัฒนาระบบ ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งการสร้างการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชน และช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียนปัญหา เพ่ือการป้องกันการทุจริต และ
การกระท าผิดวินัย ตามมาตรการในประกาศนี้ พร้อมสรุปรายงานผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน  
 

ประกาศ ณ วันที่  7  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564  
 

 

                (นางสาววศินี วีระไวทยะ) 
                 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด 
 



 
  

                    ประกาศโรงพยาบาลสามร้อยยอด 
เรื่อง มาตรการป้องกันการการรับของแถม 

  ------------------------------------------ 
 

   โรงพยาบาลสามร้อยยอด ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึง
ได้น าแนวทางการปฏิบัติในการรับของแถมของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
มาใช้ในการปฏิบัติภายในโรงพยาบาลสามร้อยยอด เพ่ือให้การรับของแถมของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสมและเป็นไปในทางเดียวกัน จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 24 วรรค 1 (6) ประกอบมาตรา 29 วรรคหนึ่ง (7) 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลสามร้อยยอด ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯนี้ 
ภายใต้ของเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ 

2. เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 1 จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว หากผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้นประสงค์จะให้ของแถม และโรงพยาบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการรับของแถมดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการก็สามารถรับของแถมได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือแสดงความจ านงในการ
บริจาคให้แก่โรงพยาบาลฯ และให้โรงพยาบาลถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการับเงินหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐนั้น ทั้งนี้ ในการรับของบริจาคดังกล่าว โรงพยาบาลต้องด าเนินการ
ตรวจรับพัสดุและให้น าพัสดุลงทะเบียนหรือควบคุมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ด้วย 

 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
 

ประกาศ ณ วันที่  7  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564  
 

 

                (นางสาววศินี วีระไวทยะ) 
                 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด 
 



 
                    ประกาศโรงพยาบาลสามร้อยยอด 

เรื่อง มาตรการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาล 
  ------------------------------------------ 

 

   เพ่ือให้การจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลสามร้อยยอด เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 แห่งระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการ
สวัสดิการ พ.ศ. 2554 โรงพยาบาลสามร้อยยอด จึงได้ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
ภายในโรงพยาบาล ดังนี้ 

1.การตั้งกองทุนสวัสดิการ 
   -จัดตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลสามร้อยยอด เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 แห่งระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการ
สวัสดิการ พ.ศ. 2554  

2.เงินบริจาคและรายได้อ่ืนๆ 
   -ก าหนดเกณฑ์/แนวทางเพ่ือป้องกันปัญหาเรื่องการรับเงินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากบริษัทยา บริษัทขาย

อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งงานเภสัชกรรม ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
   -ก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทางการหา/รับรายได้อ่ืนๆ เพื่อป้องกันปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของรัฐ

และประชาชนกับผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ท่ีเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการในลักษณะการบริจาคเงิน/รายได้ที่เข้า
กงองทุนสวัสดิการภายในโรงพยาบาล จะต้องไม่สัมพันธ์กับการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล 

   -ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561 
3.การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ 
   -ก าหนดประเภทกิจกรรมว่าสวัสดิการประเภทใดบ้างที่สามารถจัดให้มีการด าเนินการได้หรือไม่ได้ 
   -ก าหนดกรอบ/หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาลในการบริหารกองทุนสวัสดิการภายในโรงพยาบาล 
4.การตรวจสอบสถานะกองทุนสวัสดิการ การตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุนสวัสดิการ 
   -ให้คณะอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลรายงานผลการด าเนินงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค เพื่อให้เป็นไป

ตามข้ันตอนและกลไกการตรวจสอบ และรายงานข้อมูลรายรับรายจ่ายเสนอต่อคณะกรรมการสวัสดิการส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

   -กองทุนสวัสดิการที่จัดตั้งขึ้น ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงิน โดยผู้ตรวจสอบซึ่งเป็น
บุคคลภายนอก (External Audit) ก่อนจะมีรายงานผลด าเนินการจัดสวัสดิการของโรงพยาบาล  
 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
 

ประกาศ ณ วันที่  7  เดอืนมกราคม พ.ศ. 2564  
 

 

                (นางสาววศินี วีระไวทยะ) 
                 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
         ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสำมร้อยยอด 
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