
ประกาศโรงพยาบาลวังชิ้น
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงพยาบาลวังชิ้น ได ้กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้
หน่วยงานถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ ดังนี้ 

๑. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบของราซการอย่างเคร่งครัด 
๒. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ
๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกและความโปร่งใส ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 
๔. คำนึงถึงประโยซน่ของหน่วยงานราฃการเป็นหลัก และยึดหลักความถูกต้องความยุติธรรม 

และความสมเหตุสมผล
๕. ดำเน ินการให ้ม ีการใข ้จ ่ายเง ินหร ือทร ัพย ์ส ินของหน ่วยงานอย ่างประหย ัด  คุ้มค่า 

เกิดประโยซนึสูงสุด
๖. ไม่เรียก ไม่รับ ยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผู้ขาย 

ผู้รับจ้าง ผู้มีส่'วนเก่ียว,ข้อง ที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยมีชอบ 
๗. ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
๘. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือพวกพ้องชองตน 
๙. ปฏิบัติต่อผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ 

ผ ู้ร ้องเรียนร้องท ุกข์ด ้วยความเป ็นธรรม เอื้อเฟ้อ มีนํ้าใจ แต่ต ้องไม่เป ็นปฏิป ้กษ ์ต ่อการแช่งชันอย่างเสรี 
และเป็นธรรม

๑๐. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ 
ตามกฎหมายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง ให้รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังชิ้น ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยทันที เพื่อพิจารณา 
แก้ไช ยกเว้น หรือดำเนินการอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม

๑๑. หากผู้บ ังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า ม ีการทุจริตหรือถ ูกกล่าวหาว่าม ีการรับสินบน 
ให ้ร ีบดำเน ินการรวบรวมข ้อเท ็จจร ิง และจ ัดทำรายงานเสนอต ่อผ ู้อำนวยการโรงพยาบาลวังช ิ้นผ ่าน 
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นขึ้นไป เพื่อพิจารณาดำเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือดำเนินการทางวินัย โดย
ทันที

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
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ประกาศโรงพยาบาลวังฃิ้น
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให ้การปฏิบ ัต ิในการป ้องก ันการรับส ินบน การใช้อำนาจหน้าท ี่ การเอ ื้อประโยชน ์ 
ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกขน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อื่นใดจากผู้อื่น ท ี่เก ี่ยวเน ื่องเช ื่อมโยงก ับการช ัดก ันระหว่างประโยชน ์ส ่วนบ ุคคลและประโยชน ์ส ่วนรวม 
โรงพยาบาลวังชิ้น จึงกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ให้ถือ 
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. การรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนให้พิจารณาถึงผลได้ผลเสีย และผลประโยชน์ 
ของทางราชการเป็นสำคัญ

๒. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์ส ินหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง 
ตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือสิ่งชองสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

๓. คำน ึงถ ึงความเป ็นธรรมและปกป ้องเจ ้าหน ้าท ี่ในการปฏ ิเสธ การร ับหรือให ้ส ินบน 
เม ื่อ ผ ู้ใด พ บ เห ็น ก า รก ระ ท ำ ท ี่เช ้า ข ่า ย เป ็น ก า รร ับ ห ร ือ ให ้ส ิน บ น จ ะ ต ้อ งรา ย งา น ผ ู้บ ังค ับ บ ัญ ช า  
หรือตามซ่องทางการรับเรื่องร้องเรียนชองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ทันที

๔. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวช้องโดยเคร่งครัด
จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๖
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ประกาศโรงพยาบาลวังชิ้น
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 

โรงพยาบาลวังชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงพยาบาลวังชิ้นได้กำหนดนโยบายเรื่องการบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไข 
ป้ญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ 
รัฐของโรงพยาบาลวังชิ้น มีพฤติกรรมซื่อสัตย์และป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตและการกระทำผิดวินัยของ 
เจ้าหน้าที่รัฐในเซิงรุก โดยมีมาตรการตามปัญหาสำคัญที่พบบ่อย ๔ มาตรการ ได้แก่ 

๑. มาตรการใข้รถราชการ 
๒. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
๓. มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ
ดังนั้น เพ ื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจ 

ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษด้านการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 
จ ึงขอประกาศมาตรการป ้องก ันและแก ้ไขการกระทำผ ิดว ิน ัยซ ึ่งประกอบด ้วย ๔ มาตรการด ังกล ่าว 
เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

นโยบายหลัก
๑. ป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรให้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย
๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
๓. ม ุ่งเน ้นการจ ัดหาพ ัสด ุภาครัฐโดยการซ ื้อ  จ้าง เข่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธ ีอ ื่นใด 

ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
แนวทางปฏิบัติ
๑. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้

๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๔๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 

นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐
๑.๓ ระเบ ียบกระทรวงการคล ังว ่าด ้วยค ่าใช ้จ ่ายในการ'ฝ ึกอบรม การจัดงาน 

และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑.๔ ระเบียบ...



-๒-
๑.๔ พระราขบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๕ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และอื่น ๆ

ที่เกี่ยวข้อง
๒. หน่วยงานดำเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
๓. หากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญาอย่างเคร่งครัด
จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
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