
บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลระนอง        โทร. 5057          
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เรื่อง  ลงนามประกาศโรงพยาบาลระนองเรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

เรยีน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง 

         ตนเรื่อง 
  ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ ไดกําหนดใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เปนเครื่องมือสําคัญในการปองกันการ
ทุจริตเชิงรุกดวยการยกระดับธรรมาภิบาล เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใส มีแนวทางใน
การปองกันความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต อันสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศ
ใหดีย่ิงขึ้น อีกทั้งเปนการตอบสนองนโยบายภาครัฐดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินใหมีธรรมาภิบาล 

  ขอเท็จจริง 
  โรงพยาบาลระนอง ไดตระหนักถึงความสําคัญจากการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตจึงจัดทําประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนทุก
รูปแบบขึ้น เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายในการกํากับดูแลองคการที่ดี 

  ขอพจิารณา 
  ไดพิจารณาแลวเห็นควรจัดทําประกาศมาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจํา 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้ึนและขออนุญาตเผยแพรประกาศบนเว็บไซตของโรงพยาบาลระนอง พรอมทั้ง
แจงเวียนใหหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลระนองทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

  ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนาม 

  ๑ ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 
  ๒ หนังสือแจงเวียนถึงหัวหนากลุมภารกิจ/หัวหนากลุมงาน/หัวหนางาน 
  ๓ อนุญาตใหนําข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลระนอง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

        เห็นชอบ/อนุญาต 
 
      

คูฉบับ 



                                      
 
 
                                                    

ประกาศโรงพยาบาลระนอง 
เรื่อง  มาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

 
  
  ดวย ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ ไดกําหนดใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เปนเครื่องมือสําคัญในการปองกันการ
ทุจริตเชิงรุกดวยการยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใส มีแนวทางใน
การปองกันความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับย้ังการทุจริตที่อาจจะเกิดข้ึนได อันจะสงผล
ตอการยกระดับคาดัชนีการรบัรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยใหดีย่ิงขึ้น
ทั้งในระดับชาติและระดับสากล พรอมทั้งสนองตอบนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดิน
ใหมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  โรงพยาบาลพังงาในฐานะหนวยงานของรัฐที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตจึงไดกําหนดมาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบเพื่อใหโรงพยาบาลระนองปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงานเพราะการใหหรือรับสินบนกับเจาหนาท่ีของรัฐ ถือเปนการกระทําที่ฝาฝน
กฎหมาย ดังน้ัน เพื่อใหเปนไปตามนโยบายในการกํากับดูแลองคการที่ดจีึงไดกําหนดแนวปฏิบัติ ดงันี้ 

๑. บุคลากรตองปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไมเขาไปเก่ียวของกับการใหหรือรับสินบนไมวาทาง 
ตรงหรือทางออม    

๒. บุคลากรจะตองใหความสําคญักับประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และจะตอง
ปฏิบัติหนาท่ีหรือประโยชนของทางราชการเทานั้น เพื่อปองกันมิใหเกิดผลประโยชนทบัซอน 

๓. บุคลากรจะตองไมจูงใจ เสนอหรือสัญญาวาจะใหหรือใหเพื่อใหไดมาซึ่งสินบนจากเจาหนาที่
เอกชนหรือบุคคลอ่ืนใด โดยมีจุดประสงคเพื่อจูงใจใหกระทําการหรือไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอัน
ขดัตอจริยธรรม จรรยาบรรณของหนวยงานและมิชอบดวยกฎหมาย 

๔. การจัดซื้อจัดจางทุกประเภท หามมิใหมีการรับหรือใหสินบนจากการดําเนินการจัดซื้อจัด
จางทุกชนิด และจะตองดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย ตรวจสอบได ภายใตกฎหมายและกฎระเบียบที่
เก่ียวของโดยเครงครดั 

๕. เมื่อผูใดพบเห็นการกระทําที่เขาขายเปนการรับหรือใหสินบน จะตองรายงานผูบังคับบัญชา
หรือตามชองทางการรบัเรื่องรองเรียนที่อยูในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลพังงาทันที 

๖. การดําเนินการใดๆ ตามมาตรการนี้ใหใชแนวทางปฏิบัติตามที่กําหนดไว ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติอ่ืนใดท่ีโรงพยาบาลพังงาเห็นสมควรกําหนดในภายหลังเพื่อเปนไปตามนโยบาย 

ดังนั้น เพื่อใหบุคลากรมีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานใหมี
ความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดเปนไปดวยความชอบธรรมตามหลักระบบคณุธรรมจึงกําหนดกรอบแนวทาง
ในการปองกันการรบัสินบนทุกรูปแบบ ดังน้ี 
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กรอบแนวทางในการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

1. หลักการการใหสินบน 

  การใหสินบนเปนปญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นในทุกประเทศท่ัวโลก การใหสินบนเพื่อประโยชนทาง
ธุรกิจที่สงผลกระทบอยางรายแรงตอการแขงขันทางการคา ตลอดจนความเสื่อมถอยทางสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจของทุกฝายที่เก่ียวของ โดยเฉพาะประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหาดังกลาวอยางยาวนานในบริบท
ของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ การอนุมัติ อนุญาตตางๆที่มีผลประโยชนมหาศาล การกระทําดังกลาวเปนการ
กระทําทุจริตและประพฤติมิชอบ รัฐบาลกําหนดใหการปองกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบเปน
นโยบายสําคัญและถือเปนวาระแหงชาติที่ทุกสวนราชการจะตองนําไปปฏิบัติใหบังเกิดเปนรูปธรรม 

๒. แนวทางดําเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  รัฐบาลกําหนดใหการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเปนนโยบาย
สําคัญของรัฐบาลที่ทุกสวนราชการจะตองนําไปปฏิบัติและเปนวาระแหงชาติ เพื่อใหมีการแกไขและปองกัน
ปญหาการทุจริตคอรรปัชั่นใหเห็นผลเปนรูปธรรม โดยมีกรอบแนวทางสําคัญในการดําเนินงาน คือ 

  1. นโยบาย คสช. เกี่ยวกับการคอรรัปชั่น ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/ 
2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดย 

 1.1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการและแนวทางปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสรมิการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อ
สกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

 1.2 การบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครองและมาตรการทางกฎหมาย 
อยางเฉียบขาดและรวดเร็วกับขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดที่กระทําการ หรือเก่ียวของกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน 

 1.3 การควบคุมกํากับดูแลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการใหเปนไปตาม
บทบัญญัติแหง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อยาง
เครงครดั 

  2. นโยบายรัฐบาลที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่  12 กันยายน 2547       
เรื่องเก่ียวกับการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาครัฐ โดย 

 2.1 การใหประชาชนเขาถึงบริการสาธารณะไดรวดเร็ว ประหยัด สะดวก มีขั้นตอนที่
แนนอน ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว 

 2.2 การใหประชาชนผูเขารับบริการประเมินระดับความเชื่อถือ ความพึงพอใจ 

 2.3 การปลูกฝงคานิยม คณุธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริตใหกับเจาหนาที่ในสังกัด 

 2.4 การสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดภาคีเครือขายตางๆ เพื่อรวมสอดสองเฝาระวังตรวจ 
สอบเจาหนาที่ในสังกัด เพื่อตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ 

  3. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ไดแก 
 3.1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต 

 3.2 บูรณาการการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริตและพัฒนาเครอืขาย 

 3.3 การพัฒนาระบบบริหารเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต/การเสริม 
สรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรทุกภาคสวน 
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๓. คํานิยาม 

ลําดับ นิยาม หมายถึง 

1 สินบน (Bribery) 

ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่เสนอหรือสัญญาวาจะให มอบให และการ
ยอมรับการใหหรือรองขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันสงผลตอการตัดสินใจอยางใดอยาง
หน่ึงในลักษณะจูงใจใหกระทําการหรือไมกระทําการที่ขัดตอกฎหมายหรือ
หนาทีค่วามรับผิดชอบ 

2 
คอรรัปชั่น 

(Corruption) 

การทุจริตโดยใชหรืออาศัยตําแหนงหนาที่ อํานาจและอิทธิพลที่ตนมีอยูเพื่อ
ประโยชนแกตน และ/หรือผูอื่น รวมถึงการเลือกท่ีรักมักที่ชัง การเห็นแกญาติพี่
นองเพ่ือนฝูง กินสินบน ฉอราษฎรบังหลวง และความไมเปนธรรมอ่ืนๆ ที่บุคคล
ใดใชเปนเครื่องมือในการลิดรอนความเปนธรรมและความถูกตองตามกฎหมาย
ของสังคม 

3 ทรัพยสิน 
ใหหมายรวมถึงทรัพยและวัตถุไมมีรูปรางซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาไวได เชน 
เงนิ บาน รถยนต หุน เปนตน 

4 ประโยชนอื่นใด การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ เปนตน 

5 บุคลากร 
ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางและ
พนักงานจางเหมาบรกิารโรงพยาบาลพังงา และอื่นๆ 

๔. ขอบเขตการใชบังคบั 

  ๔.1 มาตรการฉบับนี้บังคับใชกับบุคลากรของโรงพยาบาลระนอง 

  ๔.2 มาตรการฉบับนี้ใชกับคูสัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระทําการในนามโรงพยาบาล 
โดยจะนําไปปฏิบัติกับบุคคลดังกลาวตามมาตรการนี้เทาที่จะสามารถดําเนินการไดตามความเหมาะสม 

๕. บุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของ 

  ๕.1 ผูบริหารระดับหัวหนางานข้ึนไปมีหนาที่ควบคุม สนับสนุน และขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม
มาตรการอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อปองกันไมใหเกิดการรับสินบนและคอรรัปชั่นที่อาจเกิดจากกระบวนการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงาน 

  ๕.๒ บุคลากรจะตองศึกษาและปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับมาตรการฉบับนี้ กรณีมีขอสงสัย
หรือพบเห็นการฝาฝนมาตรการฉบับนี้จะตองรายงานตอผูบังคับบัญชา หรือรายงานผานผูบังคบับัญชา 

  ๕.๓ คูสัญญา ท่ีปรกึษา หรือบุคคลใดที่กระทําการในนามของโรงพยาบาลระนองจะปฏิบัติกับ
บุคคลดังกลาวนี้ใหสอดคลองกับมาตรการฉบับนี้ตั้งแตเริ่มตนและในภายหลังความสัมพันธตามความเหมาะสม 
รวมทั้งจะตองใหความรวมมือในการตรวจสอบหรือใหคํามั่นในการตอตานการรับสินบนและคอรรัปชั่น 

๖. กรอบแนวทางในการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

  ๖.1 มาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับของขวัญแกราชการชั้นผูใหญหรือผู
บังคับ บัญชาในเทศกาลปใหม โดยใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใหและรับของขวัญ
ของขาราชการชั้นผูใหญหรือผูบังคับบัญชาในโอกาสตางๆ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 

  การละเวนจากการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบไมรับหรือถามนําถึงการใหหรือรับของขวัญ 
ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมายหรือกฎ
ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ยกเวน กรณีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา 
ตามหลักเกณฑและจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 

4./การให... 
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  การใหของขวัญแกขาราชการชั้นผูใหญ ผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับ 
บัญชานอกเหนือจากการมีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกัน กรณีจําเปนตองรับหรือตองใหทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยมเพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพความสัมพันธอันดี
ระหวางบุคคล ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยของขวัญหรือ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดท่ีรับหรือใหแกกันนั้น ตองมีมูลคาในการรับจากแตละบุคคลแตละโอกาสไมเกิน 
3,000 บาท หรือแสดงความปรารถนาดีตอกันในโอกาสตางๆโดยวิธีการใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวย
พร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน หรือการทําจิตอาสาแทนการใหของขวัญ 

  การตอนรับขาราชการชั้นผูใหญ ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ใหตอนรับโดยสมควรหากมีความ
จําเปนตองจัดเลี้ยงรับรอง ใหจัดแบบเรียบงายและประหยัด อาหารที่เลี้ยงควรเปนอาหารประจําทองถิ่นราคา
ประหยัด รวมถึงการจัดหาที่พักใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ และไมจําเปนตองมีของขวัญหรือของท่ีระลึก 

  การใหหรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดที่อาจนํามาซึ่งความเสี่ยงตอ
คอรัปชั่นหรืออาจกอใหเกิดขอผูกมัดหรือสรางภาระใหเกิดความรูสึกวาตองมีการตอบแทน 

  ๖.๒ มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษา 
พยาบาลขาราชการ ตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ที่กําหนดวา 
  (๑) หามหนวยบริการหรือหนวยงานทําการจัดซื้อ ทําการหารายไดในลักษณะผลประโยชน
ตางตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑมิใชยาเขากองทุนสวัสดิการของหนวยบริการนั้น 

  (๒) ใหดําเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๖.๓ มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง สําหรับการจัดซื้อจัดจาง 
หามมีการรับหรือใหสินบนในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกชนิด การดําเนินการตองเปนไปอยางซื่อสัตย 
โปรงใส ตรวจสอบไดและอยูภายใตกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่ตรวจสอบ
ดําเนินการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจางโดยเครงครัด หากพบวามีกรณีเปนท่ีสงสัยวามีการ
เรียกหรือรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจางทุกขั้นตอน ใหรายงานผูบังคับบัญชาโดยเร็วเพื่อพิจารณาใช
มาตรการทางการปกครอง และมาตรการทางกฎหมายทั้งทางแพง และทางอาญาอยางเด็ดขาดและรวดเร็ว 

  ๖.๔ มาตรการปองกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค ในการรับเงิน
บริจาคและทรัพยสินบริจาคของหนวยบริการ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี 

(๑) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาคของหนวยบริการ 
พ.ศ. 2561  

(๒) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการพัสดุ  โดย
ใชเงินบรจิาคของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 
  การใหหรือรับบริจาคทรัพยสินถือเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของประเทศ เพ่ือชวยเหลือ
สังคมหรือผูดอยโอกาส แตการบริจาคอาจเปนชองทางใหเกิดการใหสินบนได ดังนั้น การรับบริจาคดังกลาว 
ตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจและกระทําอยางโปรงใส พรอมกับมีวัตถุประสงคในการบริจาคที่ชัดเจน        
และจะตองไมเปนการบริจาคที่ทําขึ้นเพื่อปกปดการใหสินบน และมีการบันทึกขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง       
ตามความจริง โดยตองมั่นใจวาเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนไมไดถูกนําไปใชเพื่อประโยชนเปนขออาง      
ในการรบัสินบน 

 
 

  5/๖.๕ มาตรการ... 



-5- 

  ๖.๕ มาตรการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย 4 มาตรการ ไดแก มาตรการการใชรถราชการ มาตรการ
การเบิกจายคาตอบแทน มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่
กฎหมายกําหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อมุงเนนการสราง สืบทอดวัฒนธรรม
สุจริตไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย สงเสริมให
เจาหนาที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรมในความรับผิดชอบตอหนาท่ี และมุงเนนการจัดหาพัสดุภาครัฐ
โดยการซื้อ จาง เชา แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอ่ืนใดใหสอดคลองกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ 

  ๖.๖ มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับของแถมสวนพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน 
หรือสวนอ่ืนใดเพิ่มเติมจากที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาค รัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดวนท่ีสุด ที่ สธ 
๐๒๑๗/ว ๒๒๘๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
  ๖.๗ มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ใหถือปฏิบัติตามระเบียบคณะ 
อนุกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพังงา วาดวยการจัดสวัสดิการภายใน
โรงพยาบาลพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แกไขเพิ่มเติมอยางเครงครัด 

๗. การกํากับติดตาม 

  โรงพยาบาลระนองจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินงานตามความเหมาะสม หรือ
การเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ที่มีนัยสําคัญ เชน มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอสั่งการ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครดั 

                        ประกาศ ณ วันท่ี  15 กุมภาพันธ 2564 

 

 

                                   
       



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค 

โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลระนอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน: โรงพยาบาลระนอง 
วัน/เดอืน/ป: 15 กุมภาพันธ 2564 
หัวขอ: ประกาศโรงพยาบาลระนองเรื่อง มาตรการปองกันการรบัสินบนทุกรูปแบบ 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
ประกาศโรงพยาบาลระนองเรือ่ง มาตรการปองกันการรับสนิบนทุกรูปแบบLinkภายนอก: ไมมี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 
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