
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลแวงนอย 
เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

*************************** 
 เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โรงพยาบาลแวงนอย เปนนโยบายการปองกัน
ปราบปรามทุจริตและพฤติชอบในภาครัฐไปสูการปฏิบัติ มีแนวทาง กลไก มาตรการในการปองกันการรับ
สินบนทุกรูปแบบ เพื่อสงเสริมใหหนวยงานสามารถปองกันการรับสินบน ไดอยางมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาล
แวงนอย จึงไดประกาศมาตรการปองกันการรับสินบน ดังนี้ 
 1.มาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับของขวัญแกขาราชการชั้นผู ใหญหรือ
ผูบังคับบัญชาในเทศกาลตาง ๆ เชน เทศกาลปใหม เปนตน 
    1.1บุคลากรทุกระดับจะตองไมเรียก รับ หรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่
นอกเหนือจากทรัพยสินอันควรไดตามกฎหมาย เวนแตการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา
ดังตอไปนี้ 
  1.1.1 การรับของขวัญหรือประโยชนจากญาติ ซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะแกฐานะ
แหงตน 
  1.1.2 การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติที่มีมูลคาในการรับจาก
แตละบุคคลแตละโอกาสไมเกิน 3,000 บาท  
   1.2 ใหบุคคลทุกระดับแสดงความปรารถนาดีตอกันในโอกาสตาง ๆ เชน เทศกาลปใหม การแสดง 
การตอนรับ การแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยวิธีการใชบัตรอวยพรการลงนาม
ในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน แทนการใหหรือรับของขวัญ ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการใหและรับของขวัญของขาราชการชั้นผูใหญหรือผูบังคับบัญชาในโอกาสตาง ๆ 
พ.ศ. 2561 
 2. มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการ 
   2.1 หามมิใหหนวยงานที่ทําการจัดซื้อทําการหารายไดในลักษณะผลประโยชนตางตอบแทนทุก
ประเภทจากบริษัทยาเขากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 
    การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑที่มิใชยา ตองใชงบประมาณแผนดินในการจัดซื้อจัดจาง ถือวาเปน
การดําเนินกิจการเพื่อประโยชนสาธารณะ (Pubic sector) หากเกิดประโยชนขึ้นจากการจัดซื้อจัดจาง เชน ได
สวนลดหรือไดสวนแถม ประโยชนดังกลาวตองตกแกประโยชนสาธารณะเชนกัน โดยหนวยงานที่จัดซื้อจัดจาง 
ตองจัดใหสวนลดหรือสวนแถมเปนราคาสุทธิ (net price)  
 ดังนั้นการนําสวนลดหรือสวนแถมที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจางไปเปนประโยชนแกภาคสวนอื่นที่ไมใช
หนวยงานของรัฐในลักษณะที่เปน Private sector เชน ในการจัดซื้อจัดจางเปนเงื่อนไขในการบริจาคใหแก
กองทุนสวัสดิการ หรือใหประโยชนแกบุคลากรของรัฐโดยตรงที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดซื้อจัดจางถือเปนการ
กระทําที่ผิดหลักธรรมาภิบาลและเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย 
   2.2 มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
3. มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 



 

 3.1 เจาหนาที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ประกาศ
สํานักงานประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานดานการ
จัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2560 และมีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานในการเปดเผย
ขอมูลขัดแยงทางผลประโยชนและการมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาของหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
เจาหนาที่พัสดุ และผูตรวจรับพัสดุ 
 3.2 วางตัวเปนกลางในการดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ไมนําความสัมพันธสวนตัวมาประกอบกับการใช
ดุลยพินิจในกาปฏิบัติหนาที่ 
 3.3 ไมเรียก รับ ยอมระรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นไมวาโดยตรงหรือโดยออมจากผูขาย ผูรับ
จางผูมีสวนเกี่ยวของที่มีความสัมพันธกับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเองผูอื่นโดยมิชอบ 
 3.4 หากหัวหนางานพัสดุเห็นวามีการทุจริตหรือกลาวหาวามีการรับสินบนใหรีบดําเนินการรวบรวม
ขอเท็จจริงและบันทึกรายผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นขึ้นไปเพื่อดําเนินการ
สอบขอเท็จจริงหรือดําเนินการทางวินัยโดยทันท ี
 4. มาตรการปองกันรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค 
 4.1 ตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาคของหนวย
บริการ พ.ศ. 2561 
 4.2 การรับบริจาคทรัพยสินหรือเงินสนับสนุนตองพิจารณาถึงผลไดผลเสียและผลประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ 
 4.3 ตองเปนการบริจาคดวยความสมัครใจและไมเปนไปเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชนหรือมีเงื่อนไข
ผูกพัน ใหประโยชนแกผูใดโดยเฉพาะ 
 5. มาตรการปองกันการทุจรจิตและกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐ 
 5.1 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารและปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรมและความ
โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงเสนอความตองการการบริการแกประชาชนอยางถูกตองและเปนธรรม 
 5.2 ปฏิบัติตามนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต โดยปลูกฝงทัศนคติ คานิยม ไมยอมรับและ
ตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 
 5.3 ไมกระทําการใด ๆ ที่จะนํามาซึ่งผลประโยชนทับซอน หรือสงตอการทุจริต การใหหรือการรับ
ประโยชนจากผูที่มีสวนไดเสีย เชน การใหหรือรับของขวัญขอกํานัล การเลี้ยงรับรอง การใหหรือรับสินบนหรือ
การใหทรัพยสินของราชการ เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนแตตนเอง หรือผูที่เกี่ยวของ ทั้งทางตรงหรือโดย
ทางออม 
 5.4 ไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายการทุจริตประพฤติมิชอบที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานในสังกัดฯ โดยถือวาเปนหนาที่ที่ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบไดทราบและให
ความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ 
 5.5 สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรผูมีสวนไดเสีย เขามามีสวนรวมในการเฝาระวัง ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในทุกรูปแบบและทุกชองทาง 
 5.6 ใหความเปนธรรมและคุมครองบุคลากรหรือบุคคลอื่นใดที่แจงเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการ
ทุจริตและความประพฤติมิชอบ โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการใหขอมูล
หรือหลักฐานตาง ๆที่เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติชอบ 
 6. มาตรการการใชรถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี ้



 

      6.1 การใชรถราชการ หรือรถสวนการ ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถ
ราชการ พ.ศ.2563 และแกไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วาดวยหลักเกณฑ
การใช การเก็บรักษา การซอมบํารุงรถสวนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526 โดยเครงครัด 
      6.2 การเก็บรักษารถราชการใหเก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของสวนราชการเทานั้นและหากมี
เหตุจําเปนไมมีสถานที่ที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจําเปนและเรงดวน ใหทําบันทึกขออนุญาตผูอํานวยการ
โรงพยาบาลแวงนอย เปนการชั่วคราวหรือเปนครั้งครั้งคราว 
      6.3 หามขาราชการหรือบุคลากรนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว หรือใหบุคคลอื่น นําไปใช
ทั้งในเวลาราชการ และนอกราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไมเหมาะสมหรือไม
เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ 
       6.4 ใหผูบังคับบัญชา กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การใชรถ การเบิกจายคาเชื้อเพลิง คาซอมบํารุง 
โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดําเนินการตาง ๆใหปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด 
 7. มาตรการเบิกจายคาตอบแทน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 7.1 ใหจัดทําคูมือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในหนวยงาน / กลุมงานตาง ๆในสังกัด
โรงพยาบาลแวงนอย ใหเปนตามระเบียบการเบิกจายคาตอบแทนตาง ๆ 
       7.2 ใหหนวยงานฯ มีการกํากับดูแล ตรวจสอบ และรับรอง การปฏิบัติงานใหเปนไปตามเงื่อนไข 
และเปาหมายระสงค การเบิกจายคาตอบแทนตาง ๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการ
เบิกจายคาตอบแทนที่เกี่ยวของใหถูกตองและชัดเจน 
       7.3 ใหมีการกํากับตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจายงบประมาณเพื่อใช
ประกอบในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจายคาตอบแทนใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
 8. มาตรการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
       8.1 การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตาง ๆ ใหมีเปาหมายและ
รายละเอียดการดําเนินงานโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ที่สอดคลองกับการแกไขปญหา
และพัฒนางานของหนวยงานหรือองคกรอยางชัดเจน 
       8.2 การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ จะตองเปนไปตามผลการดําเนินงานที่เปนจริงทั้งดานกิจกรรม
ฯ จํานวนผูเขาอบรมฯ ระยะเวลา และการจัดการตาง ๆ ที่สอดคลองและเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
       8.3 จัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินและรายงาน การดําเนินโครงการฯ โดยมี
สวนรวมของผูมีสวนไดเสียในหนวยงานและภายนอกทุกโครงการ 
 9. มาตรการแนวทางการปฏิบัติในการรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย หรือสวนอื่นใด เพื่อเติมจากที่
หนวยงานของรัฐกําหนดไวในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
        9.1 ตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางภายใตพระราชบัญญัติฯกฎกระทรวงและกฎกระทรวงระเบียบ
ประกาศฯท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติฯ การปองกันขอบเขตของาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุของหนวยรัฐ หนวยงานจะกําหนดเงื่อนไขสวนของแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอื่น
ใดเพิ่มเติมจากสวนราชการฯ กําหนดไวในขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อเปน
เงื่อนไขหรือเปนเกณฑพิจารณาคัดเลือกขอเสนอไมได 
         9.2 เพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามขอ 1 จนไดผูชนะการจัดซื้อ/จัดจางหรือผูที่ไดรับการ
คัดเลือกแลวหากผูยื่นขอเสนอรายนั้นประสงคที่จะใหสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอื่นใด
เพิ่มเติมจากที่สวนราชการหนวยงานหรือหนวยบริการกําหนดไวในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุใหสวนราชการแจงใหผูอื่นเสนอรายดังกลาวทําหนังสือแสดงเจตนาในการใหสวนแถม



 

พิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุนหรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมตอสวนราชการหรือหนวยบริการ ทั้งนี้ตองไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ตอสวนราชการฯ  
       9.3 ใหหนวยงานตรวจรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุนหรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่
สวนราชการฯ กําหนดไวในขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดวย
 อนึ่ง เอกสารการสงมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฏสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนส
สวนอื่นใดเพิ่มเติม มาฉบับเดียวกัน หรือจะแยกเปนคนละฉบับก็ได
       9.4 พัสดุของสวนราชการ หนวยงานหรือหนวยงานในสังกัด สป
วาจะไดมาดวยประการใด ใหสวนราชการฯ จัดใหมีการควบคุมดูแลพัสดุที่อยูในครอบครอง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
        9.5 สวนราชการ หนวยงานหรือหนวยบริการ ตองจัดทํารายงานการรับสวนแถมพิเศษ สวน
ชดเชยสวนสนับสนุน หรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในขอบเขตของงานหรือ
รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามแนบรายงานรับสวนแถมพิเศษฯ
 
    จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด
 
                                                   

 
 
 
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุนหรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมตอสวนราชการหรือหนวยบริการ ทั้งนี้ตองไมมีเงื่อนไข

ใหหนวยงานตรวจรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุนหรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่
สวนราชการฯ กําหนดไวในขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดวย

อนึ่ง เอกสารการสงมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฏสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนส
สวนอื่นใดเพิ่มเติม มาฉบับเดียวกัน หรือจะแยกเปนคนละฉบับก็ได 

พัสดุของสวนราชการ หนวยงานหรือหนวยงานในสังกัด สป. ราชดารบริหารสวนภูมิภาค ไม
รใด ใหสวนราชการฯ จัดใหมีการควบคุมดูแลพัสดุที่อยูในครอบครอง ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดวย 
สวนราชการ หนวยงานหรือหนวยบริการ ตองจัดทํารายงานการรับสวนแถมพิเศษ สวน

ชดเชยสวนสนับสนุน หรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในขอบเขตของงานหรือ
ยดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามแนบรายงานรับสวนแถมพิเศษฯ 

จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

                                                   ประกาศ ณ วันที่  5  มกราคม 2564 

         (นายเตือน  สายบัวทอง)  
             ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย   

 
 
 

 

พิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุนหรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมตอสวนราชการหรือหนวยบริการ ทั้งนี้ตองไมมีเงื่อนไข

ใหหนวยงานตรวจรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุนหรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่
สวนราชการฯ กําหนดไวในขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดวย 

อนึ่ง เอกสารการสงมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฏสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือ

ราชดารบริหารสวนภูมิภาค ไม
รใด ใหสวนราชการฯ จัดใหมีการควบคุมดูแลพัสดุที่อยูในครอบครอง ตามระเบียบ

 
สวนราชการ หนวยงานหรือหนวยบริการ ตองจัดทํารายงานการรับสวนแถมพิเศษ สวน

ชดเชยสวนสนับสนุน หรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในขอบเขตของงานหรือ

   



 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน 
แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน  : โรงพยาบาลแวงนอยจังหวัดขอนแกน 

วัน/เดือน/ป  :  25  กุมภาพันธ  2564 

หัวขอ  :  มาตรการและระบบในการปองกันการรับสินบน 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
               1. บันทึกขอความลงนามในประกาศมาตรการรับสินบนและขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซต 
               2. ประกาศมาตรการการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลแวงนอย 
               3. บันทึกแจงเวียนประกาศ 
               4. บันทึกรายงานผลการกํากับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตราการฯ 
               5. แบบฟอรมเผยแพรขอมูลบนเว็บไซต 
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                    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                     ผูอนุมัติรับรอง 
  
                        วราภรณ  แสนปญญา                                      ภัทราภรณ  นพแกว 
                     (นางวราภรณ  แสนปญญา)                                (นางภัทราภรณ  นพแกว) 
                      ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุ                       ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
                       25  กุมภาพันธ  2564                                   25  กุมภาพันธ  2564 
 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 
ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ 

(นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์) 
 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  

25  กุมภาพันธ  2564 
 

 


