ประกาศโรงพยาบาลสบเมย
เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับของขวัญแกขาราชการชั้นผูใหญหรือผูบังคับบัญชา
ในเทศกาลปใหม ของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย
---------------------------------------------------------เพื่อเปนการปองกันการรับสินบนของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย และเปนแนวทาง
ในการปองกันมิใหแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ โรงพยาบาลสบเมย จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและปองกันการกระทําผิดวินัย มาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับ
ของขวัญแกขาราชการชั้นผูใหญหรือผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหมหรือในโอกาสตางๆ ของหนวยงานในสังกัด
โรงพยาบาลสบเมย ดังนี้
การใหและรับของขวัญแกขาราชการชั้นผูใหญหรือผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม หรือเนื่อง
ในโอกาสตางๆ ขอใหบุคลากรทุกระดับที่จะแสดงความปรารถนาดีตอกันในโอกาสตางๆ โดยวิธีการใชบัตร
อวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน หรือการทําจิตอาสา แทนการใหของขวัญ
และหากใหของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมหรือรักษา
ไมตรี มิตรภาพ ความสัมพัน ธอัน ดีระหวางบุคคลนั้น สามารถกระทําไดโดยไมขัดตอกฎหมาย เชน ไมเกิน
๓,๐๐๐ บาทต อ คนต อ โอกาสตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให ใ นรู ป แบบที่ ช ว ยส ง เสริ ม
ภาพลักษณที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข เชน ปฏิทิน สมุดบันทึก สินคาสมุนไพร ของกระทรวงสาธารณสุข
สิน ค า ชุ ม ชนในโครงการต า งๆ หรื อ สิน ค า เพื่ อการกุ ศ ล เป น ต น และให ถือ ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ม ติ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
ทั้ง นี้ ใหมีการรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับ
ของขวัญแกขาราชการชั้นผูใหญหรือผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม อยางนอยปงบประมาณละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖
เดือน และรอบ ๑๒ เดือน)
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด
ประกาศ ณ วันที่

๓ กุมภาพันธ พ.ศ. 256๕

(นายพิทยา หลาวงค)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย

ประกาศโรงพยาบาลสบเมย
เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
ของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย
---------------------------------------------------------เพื่อเปนการปองกันการรับสินบนของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย และเปนแนวทาง
ในการปองกันมิใหแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ โรงพยาบาลสบเมย จึงกําหนดแนวทางปฏิบัตเิ พื่อ
ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและปองกันการกระทําผิดวินัย ในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12
กันยายน 2560 ดังนี้
๑. กําหนดใหหนวยงานและหนวยบริการในสัง กัดตองสง เสริมและควบคุมการใชยาอยาง
สมเหตุส มผล จั ดใหมี ร ะบบควบคุม ภายในและระบบตรวจสอบภายในในระดับ หน ว ยบริก าร เช น ระบบ
ตรวจสอบสิทธิบุคคล ระบบตรวจสอบการใชสิทธิ ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการสวมสิทธิ การเวียน
ใชสิทธิ หรือการจายยาโดยมิไดมีอาการเจ็บปวยจริง เปนตน
๒. หามหนวยบริการหรือหนวยงานทําการจัดซื้อ ทําการหารายไดในลักษณะผลประโยชนตาง
ตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑมิใชยาเขากองทุนสวัสดิการของหนวยบริการนั้น
๓. ใหหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมยถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา
ดวยเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑที่มิใชยา
โดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการรวมหรือคณะทํางานยอย พ.ศ.๒๕๕๗
ทั้งนี้ ใหมีการรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการ
เบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการของหนวยงานอยางนอยปงบประมาณละ ๒ ครั้ง (รอบ
๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน)
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด
ประกาศ ณ วันที่

๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิทยา หลาวงค)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย

ประกาศโรงพยาบาลสบเมย
เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย
---------------------------------------------------------เพื่อเปนการปองกันการรับสินบนของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมยและเปนแนวทาง
ในการปองกันมิใหแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ โรงพยาบาลสบเมยจึงกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและปองกันการกระทําผิดวินัย มาตรการปองกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัด
จางของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมยดังนี้
๑. ยึดถือแนวทางปฏิบัติกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอยางเครงครัด
๒. วางตัวเปนกลางในการดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ
๓. ปฏิบัติหนาที่ดวยจิตสํานึกและดวยความโปรงใส สามารถใหผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบได
๔. คํานึง ถึงประโยชนของหนวยงาน/สวนรวมของทางราชการเปนหลัก และความถูกตอง
ยุติธรรม ความสมเหตุสมผลประกอบดวย
๔.๑ ดําเนินการใหมีการใชจายเงิน/ทรัพยสินของหนวยงานอยางประหยัด คุมคาเกิด
ประโยชนสูงสุด
๔.๒ ไมเรียก รับ ยอมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นไมวาโดยตรง/ออมจากผูขาย
ผูรับจาง ผูมีสวนเกี่ยวของที่มีความสัมพันธกับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเอง/ผูอื่น โดยมิชอบ
๔.๓ ไมนําความสัมพันธสวนตัวมาประกอบการใชดุลพินิจในการปฏิบัติหนาที่
๔.๔ ไมใหขอมูลภายในที่เปนการเอื้อประโยชนตอฝายใดฝายหนึ่ง/พวกพองของตน
๔.๕ ปฏิบัติหนาที่ตอผูขาย ผูรับจาง ผูมีสวนเกี่ยวของที่มีนิติสัมพันธกับทางราชการ
เกี่ยวกับการพัสดุ ผูรองเรียนรองทุกขอยางเปนธรรม เอื้อเฟอ มีน้ําใจ แตตองไมเปนปฏิปกษตอการแขงขันอยาง
เสรีและเปนธรรม
๔.๖ ผูบังคับบัญชาดานพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กําชับใหผูปฏิบัติงานประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด กรณีพบวามีการประพฤติปฏิบัติไ มเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบ
ที่เกี่ ยวข อง ให รายงานต อผูอํ านวยการโรงพยาบาลสบเมยผา นผูบั ง คั บบัญ ชาตามลําดั บชั้ นโดยทั นที เพื่ อ
พิจารณาแกไข ยกเวน หรือดําเนินการอื่นที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดความถูกตองและเปนธรรม
๔.๗ หากผูบังคับบัญชาดานพัสดุเห็นวา มีการทุจริตหรือขอกลาวหาวามีการรับสินบนให
รีบดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง และจัดทํารายงานเสนอตอผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมยผานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นขึ้นไป เพื่อดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือดําเนินการทางวินัยโดยทันที
ทั้งนี้ ใหมีการรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางอยางนอยปงบประมาณละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน)
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๓

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิทยา หลาวงค)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย

ประกาศโรงพยาบาลสบเมย
เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตและแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย
---------------------------------------------------------เพื่อเปนการปองกันการรับสินบนของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมยและเปนแนวทาง
ในการปองกันมิใหแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ โรงพยาบาลสบเมยจึงกําหนดแนวทางมาตรการ
ปองกันการทุจริตและแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย ดังตอไปนี้
๑. มาตรการการใชรถราชการ กําหนดใหการใชรถยนตราชการของหนวยงานและหนวย
บริการในสังกัดจะตองถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถยนตราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓
และที่แกไขเพิ่มเติม ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักเกณฑการใช การเก็บรักษา
การซอมบํารุงรถสวนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยตองมีการจัดทําเอกสารครบถวนตามที่ระเบียบ
กําหนด เชน บันทึกการใชรถ แบบคําขอใชรถ เปนตน มีระบบควบคุมการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบ
ควบคุมการบํารุงรักษา ระบบควบคุมมิใหเจาหนาที่นํารถราชการไปใชในการสวนตัว เชน การใชรถราชการไป
และกลับระหวางที่ทํางานกับบานพัก การนํารถราชการไปจอดในที่อื่นโดยไมไดรับอนุญาต หรือการใชรถ
ราชการไปในกิจการหรือภารกิจที่มิใชราชการ เปนตน
๒. มาตรการการเบิกคาตอบแทน กําหนดใหการเบิกคาตอบแทนของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานให
หนวยงานหรือหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตองถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การจายเงินคาตอบแทนแนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ เชน หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนแนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจายเงินคาตอบแทน
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนแนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจายเงิน
คาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
หรือหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนแนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการ
จายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับ
ที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๙ เปนตน
๓. มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมถึงการเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ กําหนดใหการดําเนินการและการเบิกจายเงินตองถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ กําหนดใหในการจัดหาพัสดุตองถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง มติ หนังสือเวียนที่เกี่ยวของโดยเครงครัด โดยคํานึงถึงความ
คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด ในการจัดหาพัสดุจะตองมีระบบควบคุมปองกันมิใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอาศัย
โอกาสที่มีอํานาจหนาที่ไปแสวงหาประโยชนใหกับตนเองหรือผูอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือระบบ
ควบคุมการจัดซื้อจัดจางใหถูกตองเปนจริง มีความโปรงใส เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในกระบวนการจัดหา
พัสดุและปองกันมิใหเกิดผลประโยชนทับซอนในกระบวนการจัดหาพัสดุ
๒./ทั้งนี้...

-๒ทั้งนี้ ใหกํากับดูแลเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุมิใหเรียก รับ ยอมจะรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น จากผูขาย ผูรับจาง คูสัญญาของหนวยงานหรือผูมีสวนเกี่ยวของ
ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการและไมวาการนัน้ จะชอบหรือมิชอบดวย
หนาที่ก็ตาม และใหมีการรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการปองกันการทุจริตและแกไขการกระทําผิด
วินัยของเจาหนาที่รัฐอยางนอยปงบประมาณละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน)
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด
ประกาศ ณ วันที่

๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิทยา หลาวงค)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย

ประกาศโรงพยาบาลสบเมย
เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาคของหนวยงาน
ในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย
---------------------------------------------------------เพื่อเปนการปองกันการรับสินบนของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมยและเปนแนวทาง
ในการปองกันมิใหแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ โรงพยาบาลสบเมยจึงกําหนดแนวทางมาตรการ
ปองกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค ดังตอไปนี้
๑. หลักการและขอหามในการรับเงินหรือทรัพยสิน
- ตองพิจารณาถึงผลไดผลเสียและประโยชนของหนวยบริการที่จะไดรับ/ เปนการบริจาค
ดวยความสมัครใจและไมเปนไปเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน/ตองคํานึงถึงประโยชนและภาระที่จะเกิดขึ้น/หาม
มิใหรับเงินหรือทรัพยสินที่ผูบริจาคระบุเงื่อนไขในการบริจาคอันเปนภาระของหนวยงานเกินความจําเปน/หาม
มิใหรับบริจาคที่ดินหากไมมีแผนงานหรือโครงการรองรับ
๒. วิธีการรับเงินบริจาค
- เงินสด /เช็คหรือดราฟที่ธนาคารสั่งจาย/ผานบัญชีเงินฝากธนาคาร/ผานบัตรเดบิตหรือ
บัตรเครดิต
๓. หนวยบริการเปดบัญชีเงินฝาก ธนาคารพาณิชยประเภทออมทรัพย ชื่อบัญชี “บัญชีเงิน
บริจาคของโรงพยาบาลสบเมย ”
๔. การออกใบเสร็จรับเงินบริจาค ใหออกใบเสร็จรับเงินแกผูบริจาคโดยระบุชื่อผูบริจาค หาก
ไมสามารถระบุชื่อผูบริจาคใหเขียนในใบเสร็จรับเงินวา “ผูไมประสงคออกนาม” กรณีรับผานตูบริจาคใหแตงตั้ง
เจาหนาที่การเงินตรวจนับเงินจากตูพรอมสรุปรายงานจํานวนเงินเสนอหัวหนาหนวยบริการ
๕. การรับบริจาคที่เปนอสังหาริมทรัพย ใหหนวยบริการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ ภาระติดพันใน
ทรัพยสิน การครอบครองของผูบริจาค ประเมินมูลคาของอสังหาริมทรัพย
๖. การใช การจาย และการเก็บรักษาเงินบริจาค
- เงินบริจาคและดอกผล จะนําไปกอหนี้ผูกพันหรือจายไดเฉพาะเพื่อการปฏิบัติราชการ
ของหนวยบริการ
- ใหใชเงินตามวัตถุประสงคของผูบริจาค
- เงินบริจาคที่ไมระบุวัตถุประสงคใหใชเพื่อการปฏิบัติราชการของหนวยบริการ ตามแผนที่
คณะกรรมการกําหนด
- ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจจายหรือกอหนี้ผูกพันเงิน
บริจาค
- ไมใชเงินบริจาครวมกับเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางและการพัสดุ
- จัดทํารายการรับ-จายเงินบริจาค และสงรายงานมายังหนวยงานคลังของสวนราชการตน
สังกัดเพื่อรายงานกรมบัญชีกลาง ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ
- ใหหนวยบริการเก็บรวบรวมหลักฐานทั้ง หมด และรายงานหนวยงานตนสัง กัดเพื่อให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบตอไป
๒./ทั้งนี้...

-๒ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค
ของหนวยงานราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเครงครัด และใหมีการรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการปองกัน
การรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาคอยางนอยปง บประมาณละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน
และรอบ ๑๒ เดือน)
ประกาศ ณ วันที่

๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิทยา หลาวงค)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย

ประกาศโรงพยาบาลสบเมย
เรื่อง มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมจาก
ที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย
---------------------------------------------------------เพื่อเปนการปองกันการรับสินบนของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมยและเปนแนวทาง
ในการปองกันมิใหแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ โรงพยาบาลสบเมย จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติใน
การรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวใน
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมยดังนี้
มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอื่นใด
เพิ่มเติมจากที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของ
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กํ า หนดให ห น ว ยงานของรั ฐ ต อ งดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภายใต
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญ ญัติฯ เมื่อดําเนิน การจัดซื้อจัดจางจนไดผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือ
ผูไดรับการคัดเลือกแลว หากผูยื่นขอเสนอรายนั้นประสงคที่จะใหสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุนหรือ
สวนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่สวนราชการฯกําหนดไว และหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวาการรับของแถม
ดังกลาวเปนประโยชนตอทางราชการก็สามารถรับของแถมได โดยผูยื่นเสนอจะตองมีหนังสือแสดงความจํานง
ในการบริจาคใหแกหนวยงานของรัฐ และใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานการรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย
สวนสนั บสนุน หรือสว นอื่น ใดเพิ่มเติมจากที่หนว ยงานของรั ฐกําหนดไวใ นขอบเขตงาน และถือปฏิ บัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวของของหนวยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ในการรับของบริจาคดังกลาวหนวยงานของรัฐตองดําเนินการตรวจรับ
พัสดุ และใหนําพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ทั้งนี้ ใหมีการรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับสวนแถมพิเศษ
สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุอยางนอยปงบประมาณละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน)
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด
ประกาศ ณ วันที่

๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิทยา หลาวงค)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย

ประกาศโรงพยาบาลสบเมย
เรื่อง มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาลของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย
---------------------------------------------------------เพื่อเปนการปองกันการรับสินบนของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมยและเปนแนวทาง
ในการปองกันมิใหแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ โรงพยาบาลสบเมยจึงกําหนดมาตรการการจัด
สวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน ดังนี้
- ใหเจาหนาที่ตองปฏิบัติตามระเบียบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติราชการ
ใหแกขาราชการนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให กําหนดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ
มีหนาที่กําหนด หลักเกณฑ นโยบาย วิธีการ เงื่อนไขการจัดสวัสดิการ ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหา และ
กํากับดูแลการจัดสวัสดิการภายในของหนวยงาน
ทั้ ง นี้ ให มี ก ารรายงานผลการดํ า เนิ น การตามมาตรการการจั ด สวั ส ดิ ก ารภายในของ
สถานพยาบาลอยางนอยปงบประมาณละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน)
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด
ประกาศ ณ วันที่

๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิทยา หลาวงค)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย

