
                                                 บนัทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลวังเหนือ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   อำเภอวังเหนือ  จงัหวัดลำปาง                                         
ที ่  ลป ๐๐๓๒.๓๐1/10                        วันที ่ 3 กุมภาพันธ์  2565 
เรื่อง  ขออนุญาตลงนามในประกาศโรงพยาบาลวังเหนือ เรื่อง มาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ 
       ทับซ้อน และมาตรการป้องกันการรับสินบน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ 
 

ตาม โรงพยาบาลวังเหนือ ได้จัดทำประกาศโรงพยาบาลวังเหนือ เรื่อง มาตรการจัดการความ
เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมาตรการป้องกันการรับสินบนเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ เพื่อให้
เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH  Integrity and 
Transparency Assessment : MOPH ITA) ให้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับทราบลงนามในประกาศและพิจารณา
สั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดลงนามในประกาศและขออนุญาตให้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลวังเหนือ wangnueahospital.com 

 
                     
 
                                                                        (นางสาวทัศนีย์ ศรีใจ) 

               นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
            
 
    
 
 
        (นางสาวสกาวเดือน เนตรทิพย์) 
                                                       นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง   
                             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                

ประกาศโรงพยาบาลวังเหนือ 
เรื่อง มาตรการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมาตรการป้องกันการรับสินบน 

--------------------------------------------- 
 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตและการแก้ไขการทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้และการแก้ปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยในการบรรลุ 
เป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) เพ่ือให้การ  
ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โรงพยาบาลวังเหนือเป็น  

จึงออกประกาศเพ่ือให้บุคลากรของทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ ดังนี้  
1.มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ ใหญ่หรือ 

ผู้บังคับบัญชาใน เทศกาลปีใหม่  
1.1 การให้ของขวัญแก่ราชการนั้น ผู้ใหญ่  ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของ 

ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยม ที่มีการให้ของขวัญแก่กัน กรณีจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยม เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคล ต้องตรวจสอบให้แน่ใจได้ว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยของขวัญ
หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับหรือให้แก่กันนั้น ต้องมีมูสค่าในการรับแต่ละบุคคล  แต่ละ โอกาส ไม่เกิน 
๓,000 บาท  

๑.๒ ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์มิชอบ ไม่รับหรือถามนำถึงการให้หรือรับของขวัญ 
ทรัพย์สิน การหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม 
กฎหมาย ยกเว้นกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่กฎหมาย 
กาหนด  

2.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาล 
ข้าราชการ  

2.1 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ์สวัสดิการ  
รักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ที่กำหนด  

๒.๒ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่ 
มีโซ่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวง 
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗, ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าตัวยแนวทางการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ท่ี 
มิใช่ยา โดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการร่วมหรือคณะทำงานย่อย พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศกระทรวง 
สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๕๗  

 

 

    /๓. มาตรการป้องกัน… 
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๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
๓.๑ ปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  

ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๔)  
๓.๒ ต้องละเว้นการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่อาจนํามาซึ่งความ  

เสี่ยงต่อคอรัปชั่น หรืออาจก่อให้เกิดข้อผูกนัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน  
๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค  
4.1 ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓และแก้ไข 

เพ่ิมเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การย่อมบํารุง 
รถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด  

๔.๒ การเก็บรักษารถราชการ ให้ เก็บในสถานที่ เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น         
และ หากมีเหตุจําเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีรายการจําเป็นเร่งด่วน ให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วน 
ราชการผู้มีอำนาจ เป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว  

๔.๓ ห้ามเจ้าหน้าที่นํารถราชการไปใช้ในกจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืนนําไปใช้ทั้งในเวลา 
ราชการและนอกเวลาราชการ 

๔.๔ ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายเงินค่าเชื้อเพลิง     
ค่าซ่อมบํารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด  

๕ . มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

๕.๑ มาตรการการใช้รถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
5.1.1) การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษา การซ่อมบํารุงรถส่วนกลางและรารับรอง พ.ศ.๒๕๓๖ โดย เคร่งครัด  

๕.1.๒ การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็น หรือบริเวณของส่วนราชการ เท่านั้น
และหากมี เหตุจําเป็นไม่มีสถานที่ เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจําเป็นและเร่งด่วน ให้ท ำบันทึกขอ
อนุญาต หัวหน้าส่วนรายการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว  

๕.1.๓ ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรของโรงพยาบาลหางดงนํารถราขการไปใช้ในกิจธุระ
ส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืนนําไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ  

๕.๑.๔ ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อม
บํารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด  

5.2 มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
๕.๒.1 ให้หน่วยงานฯ มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรอง การปฏิบัติงานให้เป็น     

ตามเงื่อนไข และเป้าประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบ 
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง และชัดเจน  

๕.๒.๒ ให้มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ
เพ่ือใช้ประกอบในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  

/5.3 การจัดทำ... 
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  5.3 การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 5.3.1 การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ให้มีเป้าหมาย
และรายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนา
งานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน 
 5.3.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้าน
กิจกรรมฯ จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 5.3.3 จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การดำเนิน
โครงการ โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ 
  5.4 มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 5.4.1 มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตาม
โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ก่อนดำเนินการจัดหาทั้งในหน่วยงาน หรือสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคารัฐ พ.ศ.2560 หรือระเบียบฯ ที่เก่ียวข้อง 
 5.4.2 มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่ าง ๆ ให้เป็นไปตามจำนวน หรือ 
ปริมาณและคุณภาพ และเพ่ือประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ และดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 5.4.3 มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
การเอ้ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้มีความเกี่ยวข้องใน
ประโยชน์ดังกล่าว 
 จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
                
 
           ประกาศ ณ วันที่  25  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
  
      

                  (นางสาวสกาวเดือน เนตรทิพย)์ 
                                                                    นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
                          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


