
 
 
 
 



 

 
 
 

 



 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลแม่ทา 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน 

  โรงพยาบาลแม่ทา ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่นตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 
จึงก าหนดนโยบายการปูองกันและการต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และแนวปฏิบัติเพ่ือให้
บุคลากรทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง บุคคลใดซึ่งกระท าการหรือในนามของโรงพยาบาลแม่ทา ไม่ว่าจะมีอ านาจ
หน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ยึดถือบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

  ๑. ปฏิบัติตามนโยบายการปูองกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 
จรรยาบรรณธุรกิจรวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การทุจริต คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
  ๒. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึง การเตรียมความพร้อม
รับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บังคับบัญชา หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 
  ๓. ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการแสดงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับ
สินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์แก่โรงพยาบาลแม่ทา ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  ๔. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่
เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลแม่ทา โดยเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 
  ๕. การจ่ายเงิน หรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว 
ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกชน นิติบุคคลบุคคลธรรมดา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บุ คคลนั้น
กระท าการหรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระท าดังกล่าวด้วย  
  ๖. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ เนื่องในโอกาสต่างๆ โดย
ปกติตามขนบกฎธรรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้อง
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท  
  ๗. กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สินให้โรงพยาบาลแม่ทาให้มือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด เพ่ือปูองกัน
ปัญหาการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน  
 
   ประกาศ ณ วันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
(นายสันติ  วงศ์ฝั้น) 

นายแพทย์ช านาญพิเศษ(ด้านเวชกรรม) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 



 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลแม่ทา 
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

……………………………… 
  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ รับทราบมาตรการปูองกันการทุจริต
ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป. ป. ช. เสนอ
กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ด าเนินการตามมติคณะรัตมนตรีสาระส าคัญในประเด็นข้อเสนอแนะเชิงระบบ 
คือ ข้อ ๓. ๓. ๑ ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุก
ประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล  จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องใช้
งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือว่าเป็นการด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ( Public 
sector) หากเกิดประโยชน์ขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ได้ส่วนลดหรือได้ส่วนแถมประโยชน์ดังกล่าวต้องตก
แก่ประโยชน์สาธารณะเช่นกัน โดยหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลดหรือส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ 
(Net price) จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณแผ่นดิน 

  ดังนั้น การน าส่วนลดส่วนแถมที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นประโยชน์แก่ภาคส่วนอ่ืนที่
ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐในลักษณะที่เป็น private sector เช่น ใช้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงื่อนไขในการบริจาค
ให้แก่กองทุนสวัสดิการ มูลนิธิ หรือกองทุนอ่ืนในลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคคลของรัฐโดยตรง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นการกระท าผิดหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างและเป็นการ
กระท าผิดกฎหมาย 

  ทั้งนี้ การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกองทุนอ่ืนใดเพ่ือมีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อจัด
จ้างผู้ให้มีความผิดฐานรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๔ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตพ. ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒๔/๗๕ ผู้รับความผิดฐาน
รับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๙ หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืน ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ. ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๑๐๓ และการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ท าการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นความผิดฐานเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๔๙  

  ประกอบกับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ. ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุข
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริตเพื่อความถูกต้อง ท าเพ่ือประชาชน เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไปนั้น  

 

 

 

 

…/ในการนี้ 



  ในการนี้  ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ด าเนินการตามมาตรการปูองกันการทุจริตใน
กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการและประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ. ศ. ๒๕๕๗ อย่าง
เคร่งครัดต่อไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่   24  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
(นายสันติ  วงศ์ฝั้น) 

นายแพทย์ช านาญพิเศษ(ด้านเวชกรรม) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลแม่ทา 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่ทา 

  โรงพยาบาลแม่ทา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน มีความมุ่งเน้นในการบริการจัดการ
ด้านการขอจัดจ้างอย่างสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความส าคัญกับ
การต่อต้านการ ทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดข้อสงสัย 
เกี่ยวกับการทุจริตและ / หรือรับสินบนด้านการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลแม่ทา จึงได้ก าหนดมาตรการ
ปูองกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่ทา เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัด
จ้างให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ดังต่อไปนี้ 

  ๑. ยึดถือกฎหมายกฎระเบียบที่เก่ียวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด  
  ๒. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและความโปร่งใสสามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้  
  ๔. ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนราชการเป็นหลักโดยมุ่งเน้นความถูกต้องและสมเหตุสมผล 
      ประกอบด้วย  
  ๕. ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน / ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัดคุ้มค่าเกิด  
      ประโยชน์สูงสุด  
  ๖. ไม่เรียกรับรับยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมจากผู้ขายผู้ 
      รับจ้าง  
  ๗. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตนมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่  
  ๘. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝุายใดฝุายหนึ่งพวกพ้องของตนเอง  
  ๙. ปฏิบัติต่อผู้ขายผู้รับจ้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ
      ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรมเอื้อเฟ้ือมีน้ าใจแต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการ 
      แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม  
  ๑๐. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุจึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติ 
        ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบอย่างเคร่งครัดกรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
        กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ รายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผ่าน 
        ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นโดยทันที เพ่ือพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือด าเนินการอ่ืนที่
        เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม  
 
 
 
 
 

…/11. หากผู้บังคับบัญชา 



  ๑๑. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุ เห็นว่า มีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบ
        ด าเนินการรวบรวม ข้อเท็จจริงและจัดท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
        โรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชา ตามล าดับชั้นเพื่อด าเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือ 
        ด าเนินการทางวินัยโดยทันที 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

   ประกาศ ณ วันที่   24  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
(นายสันติ  วงศ์ฝั้น) 

นายแพทย์ช านาญพิเศษ(ด้านเวชกรรม) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศ โรงพยาบาลแม่ทา 
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   โรงพยาบาลแม่ทา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้ก าหนดมาตรการส าคัญ
ในการปูองกันการ ทุจริต เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบริหารบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหา
การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มักพบว่าเกิดมากขึ้นในสังคม ทั้งนี้ เพ่ือให้
การบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลแม่ทา เป็นไปตามเปูาหมายจึงขอก าหนดมาตรการ ดังต่อไปนี้  

 ๑. มาตรการการใช้รถราชการ 
 ๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน  
 ๓. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา  
 ๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ 
 
 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
 ๑. เพ่ือสร้าง สิบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
 ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรโดยขอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดี ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้  
 ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
  ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็น
พิเศษ (Agenda Based) ด้านการปูองกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลแม่ทา จึงของประกาศมาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลแม่ทา เพื่อเป็นการเส้นสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการ
จนเกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต เป็นพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ส าเร็จเป็นรูปธรรมสามารถ
ควบคุมก ากับติดตามประเมินผลได้อย่างชัดเจนประกอบด้วยมาตรการส าคัญ ๔ มาตรการ ดังนี้  
 
นโยบายหลัก 
 ๑. มุ้งเน้นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่ง
หน้าที่อันนี้ควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 
 ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแม่ทามีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดขอบ
ต่อหน้าที่ 
 

…/3. มุ่งเน้นการจัดหา 



 ๓. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอ่ืนใดให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินการตามหลักเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment  ITA) 
 
แนวทางปฏิบัติ  

 ๑. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบดังนี้  
  1) ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ. ศ. ๒๕๓๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  ๒) มาตรการการใช้รถราชการโรงพยาบาลแม่ทา  
  ๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  
  ราชการพ.ศ. ๒๕๕๐  
  ๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการจัด 
  ประชุมระหว่างประเทศพ. ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  ๕) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. ๒๕๖๐  
  6) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.  
  ๒๕๖๐  
  ๗) พระราชกฤษฎีกามติคณะรัฐมนตรีประกาศข้อบังคับหลักเกณฑ์และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  
 2. หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายใน  
 3. หน่วยงานด าเนินงานการนโยบายมาตรการคณะกรรมการความปลอดภัยและการบริหารความ
     เสี่ยง  
 ๔. หากพบว่ามีการกระท าผิดต้องด าเนินการทางวินัยละเมิดและอาญาอย่างเคร่งครัด 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

   ประกาศ ณ วันที่  9  มกราคม ๒๕๖3 
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