
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลแวงนอย 
เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

*************************** 
 เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภบิาล โรงพยาบาลแวงนอย เปนนโยบายการปองกัน
ปราบปรามทุจริตและพฤติชอบในภาครัฐไปสูการปฏิบัติ มีแนวทาง กลไก มาตรการในการปองกันการรับ
สินบนทุกรูปแบบ เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานสามารถปองกันการรับสินบน ไดอยางมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาล
แวงนอย จึงไดประกาศมาตรการปองกันการรับสินบน ดังนี ้
 1.มาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับของขวัญแกขาราชการชั้นผู ใหญหรือ
ผูบังคับบัญชาในเทศกาลตาง ๆ เชน เทศกาลปใหม  
    1.1บุคลากรทุกระดับจะตองไมเรียก รับ หรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่
นอกเหนือจากทรัพยสินอันควรไดตามกฎหมาย เวนแตการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา
ดังตอไปนี้ 
  1.1.1 การรับของขวัญหรือประโยชนจากญาติ ซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะแกฐานะ
แหงตน 
  1.1.2 การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใชญาติที่มีมูลคาในการรับจาก
แตละบุคคลแตละโอกาสไมเกิน 3,000 บาท  
   1.2 ใหบุคคลทุกระดับแสดงความปรารถนาดีตอกันในโอกาสตาง ๆ เชน เทศกาลปใหม การแสดง 
การตอนรับ การแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยวิธีการใชบัตรอวยพรการลงนาม
ในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน แทนการใหหรือรับของขวัญ ทั้งนี้เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการใหและรับของขวัญของขาราชการชั้นผูใหญหรือผูบังคับบัญชาในโอกาสตาง ๆ 
พ.ศ. 2561 
 

2. มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
 2.1 เจาหนาที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ประกาศ
สํานักงานประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานดานการ
จัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2560 และมีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานในการเปดเผย
ขอมูลขัดแยงทางผลประโยชนและการมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาของหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
เจาหนาที่พัสดุ และผูตรวจรับพัสดุ 
 2.2 วางตัวเปนกลางในการดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ไมนําความสัมพันธสวนตัวมาประกอบกับการใช
ดุลยพินิจในกาปฏิบัติหนาที ่
 2.3 ไมเรียก รับ ยอมระรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนไมวาโดยตรงหรือโดยออมจากผูขาย ผูรับ
จางผูมีสวนเก่ียวของที่มีความสัมพันธกับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุเพ่ือตนเองผูอ่ืนโดยมิชอบ 



 

 2.4 หากหัวหนางานพัสดุเห็นวามีการทุจริตหรือกลาวหาวามีการรับสินบนใหรีบดําเนินการรวบรวม
ขอเท็จจริงและบันทึกรายผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นข้ึนไปเพ่ือดําเนินการ
สอบขอเท็จจริงหรือดําเนินการทางวินัยโดยทันท ี
 3. มาตรการปองกันรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค 
 3.1 ตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาคของหนวย
บริการ พ.ศ. 2561 
 3.2 การรับบริจาคทรัพยสินหรือเงินสนับสนุนตองพิจารณาถึงผลไดผลเสียและผลประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ 
 3.3 ตองเปนการบริจาคดวยความสมัครใจและไมเปนไปเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชนหรือมีเงื่อนไข
ผูกพัน ใหประโยชนแกผูใดโดยเฉพาะ 
 4. มาตรการปองกันการทุจรจิตและกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐ 
 4.1 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารและปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรมและความ
โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงเสนอความตองการการบริการแกประชาชนอยางถูกตองและเปนธรรม 
 4.2 ปฏิบัติตามนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต โดยปลูกฝงทัศนคติ คานิยม ไมยอมรับและ
ตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 
 4.3 ไมกระทําการใด ๆ ที่จะนํามาซึ่งผลประโยชนทับซอน หรือสงตอการทุจริต การใหหรือการรับ
ประโยชนจากผูที่มีสวนไดเสีย เชน การใหหรอืรับของขวัญขอกํานัล การเลี้ยงรับรอง การใหหรือรับสินบนหรือ
การใหทรัพยสินของราชการ เพ่ือใหไดมาซึ่งผลประโยชนแตตนเอง หรือผูที่เกี่ยวของ ทั้งทางตรงหรือโดย
ทางออม 
 4.4 ไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายการทุจริตประพฤติมิชอบที่เก่ียวของกับ
หนวยงานในสังกัดฯ โดยถือวาเปนหนาที่ท่ีตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบไดทราบและให
ความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ 
 4.5 สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรผูมีสวนไดเสีย เขามามีสวนรวมในการเฝาระวัง ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในทุกรูปแบบและทุกชองทาง 
 4.6 ใหความเปนธรรมและคุมครองบุคลากรหรือบุคคลอ่ืนใดที่แจงเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการ
ทุจริตและความประพฤติมิชอบ โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการใหขอมูล
หรือหลักฐานตาง ๆที่เก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติชอบ 
 
 5. มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการ 
   5.1 หามมิใหหนวยงานที่ทําการจัดซื้อทําการหารายไดในลักษณะผลประโยชนตางตอบแทนทุก
ประเภทจากบริษัทยาเขากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 
    การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑที่มิใชยา ตองใชงบประมาณแผนดินในการจัดซื้อจัดจาง ถือวาเปน
การดําเนินกิจการเพ่ือประโยชนสาธารณะ (Pubic sector) หากเกิดประโยชนข้ึนจากการจัดซื้อจัดจาง เชน ได
สวนลดหรือไดสวนแถม ประโยชนดังกลาวตองตกแกประโยชนสาธารณะเชนกัน โดยหนวยงานที่จัดซื้อจัดจาง 
ตองจัดใหสวนลดหรือสวนแถมเปนราคาสุทธิ (net price)  
 ดังนั้นการนําสวนลดหรือสวนแถมที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจางไปเปนประโยชนแกภาคสวนอื่นที่ไมใช
หนวยงานของรัฐในลักษณะที่เปน Private sector เชน ในการจัดซื้อจัดจางเปนเงื่อนไขในการบริจาคใหแก



 

กองทุนสวัสดิการ หรือใหประโยชนแกบุคลากรของรัฐโดยตรงที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดซื้อจัดจางถือเปนการ
กระทําที่ผิดหลักธรรมาภิบาลและเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย 
  5.2 มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
 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 หรือใหบุคคลอ่ืน นําไปใช
ทั้งในเวลาราชการ และนอกราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไมเหมาะสมหรือไม
เก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ 
       6.4 ใหผูบังคับบัญชา กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การใชรถ การเบิกจายคาเชื้อเพลิง คาซอมบํารุง 
โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดําเนินการตาง ๆใหปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด 
 7. มาตรการเบกิจายคาตอบแทน โดยมีแนวทางปฏิบตัดิังนี ้
       7.1 ใหจัดทําคูมือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในหนวยงาน / กลุมงานตาง ๆในสังกัด
โรงพยาบาลแวงนอย ใหเปนตามระเบียบการเบิกจายคาตอบแทนตาง ๆ 
       7.2 ใหหนวยงานฯ มีการกํากับดูแล ตรวจสอบ และรับรอง การปฏิบัติงานใหเปนไปตามเงื่อนไข 
และเปาหมายระสงค การเบิกจายคาตอบแทนตาง ๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการ
เบิกจายคาตอบแทนที่เก่ียวของใหถูกตองและชัดเจน 
       7.3 ใหมีการกํากับตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจายงบประมาณเพ่ือใช
ประกอบในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจายคาตอบแทนใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
 8. มาตรการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยมีแนวทางการปฏิบัติ
ดังนี ้
       8.1 การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตาง ๆ ใหมีเปาหมายและ
รายละเอียดการดําเนินงานโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ที่สอดคลองกับการแกไขปญหา
และพัฒนางานของหนวยงานหรือองคกรอยางชัดเจน 
       8.2 การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ จะตองเปนไปตามผลการดําเนินงานที่เปนจริงท้ังดานกิจกรรม
ฯ จํานวนผูเขาอบรมฯ ระยะเวลา และการจัดการตาง ๆ ที่สอดคลองและเปนไปตามระเบียบที่เก่ียวของ 
       8.3 จัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินและรายงาน การดําเนินโครงการฯ โดยมี
สวนรวมของผูมีสวนไดเสียในหนวยงานและภายนอกทุกโครงการ 
 9. มาตรการแนวทางการปฏิบัติในการรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย หรือสวนอื่นใด เพื่อเติมจาก
ที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีแนวทางการปฏิบตัิดังนี ้
        9.1 ตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางภายใตพระราชบัญญัติฯกฎกระทรวงและกฎกระทรวงระเบียบ
ประกาศฯที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ การปองกันขอบเขตของาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุของหนวยรัฐ หนวยงานจะกําหนดเงื่อนไขสวนของแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอ่ืน



 

ใดเพิ่มเติมจากสวนราชการฯ กําหนดไวในขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อเปน
เงื่อนไขหรือเปนเกณฑพิจารณาคัดเลือกขอเสนอไมได 
         9.2 เพ่ือดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามขอ 1 จนไดผูชนะการจัดซื้อ/จัดจางหรือผูที่ไดรับการ
คัดเลือกแลวหากผูยื่นขอเสนอรายนั้นประสงคที่จะใหสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอ่ืนใด
เพ่ิมเติมจากที่สวนราชการหนวยงานหรือหนวยบริการกําหนดไวในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุใหสวนราชการแจงใหผูอ่ืนเสนอรายดังกลาวทําหนังสือแสดงเจตนาในการใหสวนแถม
พิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุนหรือสวนอื่นใดเพ่ิมเติมตอสวนราชการหรือหนวยบริการ ทั้งนี้ตองไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ตอสวนราชการฯ  
       9.3 ใหหนวยงานตรวจรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุนหรือสวนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่
สวนราชการฯ กําหนดไวในขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุดวย 
 อนึ่ง เอกสารการสงมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฏสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือ
สวนอื่นใดเพ่ิมเติม มาฉบับเดียวกัน หรือจะแยกเปนคนละฉบับก็ได 
       9.4 พัสดุของสวนราชการ หนวยงานหรือหนวยงานในสังกัด สป. ราชดารบริหารสวนภูมิภาค ไม
วาจะไดมาดวยประการใด ใหสวนราชการฯ จัดใหมีการควบคุมดูแลพัสดุที่อยูในครอบครอง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดวย 
        9.5 สวนราชการ หนวยงานหรือหนวยบริการ ตองจัดทํารายงานการรับสวนแถมพิเศษ สวน
ชดเชยสวนสนับสนุน หรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามแนบรายงานรับสวนแถมพิเศษฯ 
 10. มาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล  
        10.1 ใหเจาหนาที่ผูเก่ียวของ ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศคําสั่งท่ีเก่ียวขอกับการจัดสวัสดิการ
อยาง เครงครัด  
        10.2 ใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามคูมือการดําเนินการจัดสวัสดิการของหนวยบริการ ในสังกัด
สํานักงาน ปลัดกระทรวงวสาธารณสุข อยางเครงครัด  
 
 จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
 
                                                   ประกาศ ณ วันที่  1  ธันวาคม  2564    

 
    

 
 

(นายปณณวิชญ  มีธรรม) 
นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย 
 

 
 
 
 
 



 

กรอบแนวทางการปองกันการรับสินบน โรงพยาบาลแวงนอย ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

  มาตรการปองกันการรับสินบน 
1. มาตรการปองกันการรับสินบน
การใหและรับของของขวัญแก
ข า ร า ช ก า ร ชั้ น ผู ใ ห ญ ห รื อ
ผูบังคับบัญชาในเทศกาลตาง ๆ 
เชน เทศกาลปใหม  

 

- เจาหนาที่ของรัฐจะใหของขวัญแกผูบังคบับัญชา นอกเหนือจากกรณปีกติ
ประเพณีนิยม ที่มีการใหของขวัญแกกันมิได 
- หามทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพยสินเพ่ือมอบให หรือจัดหาของขวัญให
ผูบังคบับัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชา 
- หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐ รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย 
- หามรับทรัพยสินหรอืประโยชนใดซึ่งไมใชญาติ มีราคาหรือมูลคาในการรับ
แตละคนแตละโอกาสเกินสามพันบาท 
- หามเจาหนาที่ของรัฐเรียกรับหรือยอมรับจะรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียกรับ
หรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไมวากอนหลังดํารง
ตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ ไมวาจะเก่ียวของหรอืไมเก่ียวของกับการปฏิบัติ
หนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา 
- ใชบัตรอวยพร การลงนามในสมดุลอวยพร แทนการใหของขวัญ 
- ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และจรรยาขาราชการ
อยางเครงครดั 
กฎหมายและระเบยีบท่ีเกี่ยวของ 

1. ระบบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการใหหรือรับของขวัญ
เจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2544 

2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2540 
3. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน,จรรยาขาราชการ 
4. ประกาศคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ เรื่องหลังเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 

5. ประกาศโรงพยาบาลแวงนอย เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบน
การใหและรับของของขวัญแกขาราชการชั้นผูใหญหรือ
ผูบังคบับัญชาในเทศกาลตาง ๆ เชน เทศกาลปใหม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 มาตรการปองกันการรับสินบน 
2. มาตรการปองกันการรับสินบน
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. มาตรการปองกันรับสินบน
ประ เด็ นกา ร เ งิ นบริ จ าคและ
ทรัพยสินบริจาค 

- ใหปฏิบัติตาม พรบ. จัดซื้อจัดจางและระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อยางเครงครัด 
- ใหปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต เรื่อง 
มาตรการขั้นต่ําของนโยบายและแนวทางการปองกันการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจาง ที่ผูประกอบการตองจัดใหมีตามมาตรา19 แหง พรบ. จัดซื้อจัดจาง 
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- หามเจาหนาที่กระทําการใดๆที่เปนการจูงใจหรือเสนอ หรือสัญญาวาจะ
ใหหรือใหเพ่ือใหไดมาซึ่งสินบนจากเจาหนาที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใด 
โดยมีจุดประสงคเพ่ือจูงใจใหกระทําการไมกระทําการ หรือประวิงการ
กระทําอันขัดตอจริยธรรม จรรยาบรรณของหนวยงาน และมิชอบดวย
กฎหมาย 
- การจัดซื้อจัดจางทุกประเภท หามมิใหมีการรับสินบนจากการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางจะตองดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย ตรวจสอบได 
ภายใตกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เก่ียวของโดยเครงครัด 
- ประกาศโรงพยาบาลแวงนอย เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
 
- ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเงินบริจาคและ
ทรัพยสินบริจาคของหนวยบริการ พ.ศ. 2561 อยางเครงครัด 
- ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยวิธีปฏบิัติเก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจางและการพัสดุ โดยใชเงินบริจาคของหนวยงานบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 อยางเครงครัดพัสดุ  
- ใหปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลแวงนอย เรื่อง มาตรการปองกันการรับ
สินบนประเด็นการรับบริจาคและทรัพยสินบริจาค 
- การดําเนินการดังตอไปนี้ จะตองดําเนินการโดย คณะกรรมการบริหาร
เงินบริจาคและทรัพยสินบริจาคของหนวยงาน 
1. วางแผนการรับบริจาคเงนิและทรัพยสินที่มีผูบริจาค 
2. พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาค 
3. วางแผนการใชจายเงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาค 
4. จัดทํารายงานการรับ – จายเงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาค 
5. ติดตามและตรวจสอบการรับ – จายเงินและทรัพยสินที่มีผูรับบริจาค 
- หามรับเงินหรือทรัพยสินที่ผูบริจาคประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชน 
หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะใหประโยชนแกผูใดโดยเฉพาะ 
กฎหมายและระเบยีบท่ีเกี่ยวของ 
1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค
ของหนวยบริจาคของหนวยบริการ พ.ศ.2561 
2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง 

 



 

 มาตรการปองกันการรับสินบน 
3. มาตรการปองกันรับสินบน
ประ เด็ นกา ร เ งิ นบริ จ าคและ
ทรัพยสินบริจาค (ตอ) 
 
 
4. มาตรการปองกันการทุจริต 
และแกไขการกระทําความผิดวินัย
ข อ ง เ จ า ห น า ที่ รั ฐ  ใ น สั ง กั ด
สํ า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง              
สาธารณสุข 
4.1 มาตรการการใชรถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 . 2  ม า ต ร ก า ร ก า ร เ บิ ก
คาตอบแทน 
 
 
4.3 มาตรการการจัดทําโครงการ
การฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
แล ะสั ม มน า ต า มที่ ก ฎ หม า ย
กําหนด 
 
 
 
 
4.4 มาตรการการจัดหาพัสด ุ

และการพัสดุ โดยใชเงินบริจาคของหนวยบริจาคของหนวยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 
3. ประกาศโรงพยาบาลแวงนอย เรื่อง มาตรการปองกันรับสินบนประเด็น
การเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค 
 
 
 
 
 
 
- เจาหนาท่ีทุกหนวยงานทุกระดับ รับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
และระเบียบสํานักงานสาธารณสุข วาดวยหลักเกณฑการใช การเก็บ
รักษา การซอมบํารุงรถสวนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2562 อยาง
เครงครัด 

- หามนํารถราชการไปใชสวนตัว 
- ฝายบริหารทั่วไปสามรถตรวจสอบการใชรถราชการได รวมถึงควบคุมการ

ใชนํามันรถได 
- พัฒนา ปรับเปลี่ยนระบบการขอใชรถยนตราชการจากการเขียนขอใชรถ

ลงในแบบฟอรม มาเปนการขอใชรถยนตราชการผานระบบโปรแกรม 
Electronic 
 

- ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินตามระเบียบการเบิกคาตอบแทนนอกเวลา
ราชการ ตามคําสั่งที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบการ
เบิก- จาย ไมใหมีกรณีเบิก – จายซ้ําซอน 

 
- การจัดโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาตางๆ จะตองมี

เปาหมาย รายละเอียดการประชุมและสัมมนาท่ีสอดคลองกับการแกไข
ปญหาและพัฒนางานของหนวยงานหรือองคกรอยางชัดเจน 

 
- การเบิกจายคาใชจายตางๆ จะตองเปนไปตามผลการดําเนินงานที่เปน

จริง ท้ังดานกิจกรรมตางๆ จํานวนผูเขาอบรมฯ ระยะเวลาและการจัด
ตางๆที่สอดคลองและเปนไปตามระเบียบการจายและขอกําหนดที่
เก่ียวของ 

- กํากับ ดูแล ตรวจสอบและกําชับเจาหนาที่พัสดุ ที่มีหนาท่ีจัดซื้อ/จัดจาง 
ใหปฏิบัติตาม พรบ.การจจัดซื้อจัดจาง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
อยางเครงครัด 

 



 

 
 มาตรการปองกันการรับสินบน 
4. มาตรการปองกันการทุจริต 
และแกไขการกระทําความผิดวินัย
ข อ ง เ จ า ห น า ที่ รั ฐ  ใ น สั ง กั ด
สํ า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง              
สาธารณสุข 
 
4.4 มาตรการการจัดหาพัสด ุ
 
 
 
5. มาตรการปองกันการรับสินบน
ในกระบวนการเบิกจายยาตาม
สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. มาตรการแนวปฏิบัติการรับ

สวนแถมพิเศษ สวนชดเชย 
สวนสนับสนุน หรือสวนอื่นใด
เพิ่มเติมจากที่หนวยงานของ
รัฐกําหนดไวในขอบเขตของ
งาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1. ประกาศโรงพยาบาลแวงนอย เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริต และ

แกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐในสังกัด 
 

- หามไมใหหนวยงานที่ทํ าการจัดซื้อ  ทําการหารายได ในลักษณะ
ผลประโยชนตางตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยา เขากองทุนสวัสดิการ
รักษาพยาบาล  
- การจัดซื้อจัดจาง หากไดสวนลดหรือไดสวนแถม ตองใหสวนลดหรือสวน
แถมเปนราคาสุทธิ 
- หามเจาหนาที่หรือกองทุน รับเงินบริจาคผูใดโดยมีเงื่อนไขแลกกับการ
จัดซื้อจัดจาง 
- หามเจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนจากคูสัญญาที่ทําการจัดซื้อจัดจาง 
กฎหมายและระเบยีบท่ีเกี่ยวของ 
1. มาตรการปองกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิ

สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 
กันยายน พ.ศ.2560 

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดจาง 
และการสงเสริมการขายยาเวชภัณฑ ที่มิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2557 
 

- ใหเจาหนาที่ทุกหนวยงาน ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 255 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติในการรับของแถม อยางเครงครัด โดยกําหนดแนวทางดังนี้ 
1. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางภายใต พรบ. การจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมถึงกฎระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ อยางเครงครัด 
2. หากผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่ไดรับการคัดเลือกประสงคจะใหของ
แถม และหนวยงานของรัฐ พิจารณาแลวเห็นวาเปนประโยชนตอทาง
ราชการก็สามารถรับได แตจะตองมีหนังสือแสดงความจํานงบริจาคใหแก
หนวยงานของรัฐ และหนวยงานของรัฐจะตองถือปฏิบัติตามระเบียบ 
 



 

 มาตรการปองกันการรับสินบน 
6. มาตรการแนวปฏิบัติการรับ
สวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวน
สนับสนุน หรือสวนอื่นใดเพิ่มเติม
จากที่หนวยงานของรัฐกําหนดไว
ในขอบเขตของงาน (ตอ) 
 
 
 
 
 
7. มาตรการการจัดสวัสดิการ

ภายในของสถานพยาบาล 
 
 

กระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทาง
ราชการ พ.ศ.2526 ทั้งนี้ในการรับบริจาคหนวยงานของรัฐตองตรวจรับ
พัสดุ  และนํา พัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุม ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
กฎหมายและระเบยีบท่ีเกี่ยวของ 
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 255 ลง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการรับของ
แถม อยางเครงครัด 
 

-  ใหเจาหนาที่ผูเก่ียวของ ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่งท่ีเก่ียวของ
กับการจัดสวัสดิการอยางเครงครัด 

- ใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามคูมือการดําเนินการจัดสวัสดิการของหนวยบริการ 
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อยางเครงครดั 
 

กฎหมายและระเบยีบท่ีเกี่ยวของ 
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการขาราชการภายใน

สวนราชการ พ.ศ.2547 
2.  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2548 เรื่อง หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการจัดสวัสดิการในเชิง
ธุรกิจระเบียบเงินสวัสดิการเชิงธุรกิจ 

3. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในหนวยงาน สวนภูมิภาค สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไมมี คณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ.
2554 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2554 

4.  คูมือการดําเนินการจัดสวัสดิการของหนวยบริการ ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
การกํากับติดตามและประเมินมาตรการ 

1. โรงพยาบาลแวงนอย จะจัดใหมีการตรวจสอบ กํากับ ติดตามและประเมินผลมาตรการการตอตานการ
ใหและรับสินบนใหมีความเหมาะสม และทันตอสถานการณ 

2. โรงพยาบาลแวงนอย จะจัดใหมีการประเมินและปรับปรุงมาตรการตามความเหมาะสม อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกที่มีนัยสําคัญ เชน การแกไขรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบัที่เก่ียวของ 

 
 
 

 


