
 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) รวมทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๓ ซึ่งก าหนดว่า ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
จากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย 
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตาม 
หลักเกณฑ์และจ านวนที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง  
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 

ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดมาตรการในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบเป็นไปตาม  
หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ จึงให้ทุกหน่วยงาน 
ในสังกัดโรงพยาบาลแก่งกระจานได้รับทราบ ความหมาย วัตถุประสงค์ และด าเนินการตามมาตรการ 
ป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ดังนี้ 

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ 
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 

๑.๑ ห้ามบุคลากรของโรงพยาบาลแก่งกระจานเรียกร้องหรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้ง ท าให้การปฏิบัติงานไม่  
เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นประโยชน์ 
ขัดกันได ้

๑.๒ การให้ของขวัญตามประเพณีนิยมมูลค่าของขวัญที่ให้ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ 
ก าหนด รวมทั้งควรงดการให้ของขวัญมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

๑.๓ หากมีการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ ขอให้เป็นไปเพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคี และ 
สร้างขวัญก าลังใจในหมู่คณะ ขอให้เป็นไปด้วยความเรียบง่ายและไม่เป็นการฟุ่มเฟือย 

๑.๔ ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทน 
การใหข้องขวัญเพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด สร้างค่านิยมมัธยัสถ์ของข้าราชการ 

๑.๕ รายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่มีมูลค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท  
ขึ้นไป ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.๑ ห้ามบุคลากรโรงพยาบาลแก่งกระจาน รับเงินบริจาค/เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะ

เป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะที่ตนมีหน้าที่หรือต าแหน่ง
งานที่ท า 

๒.๒ บุคลากรทุกระดับพึงเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต 
คอรัปชั่นการให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

๒.๓ ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ  
การทุจริตคอรัปชั่นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 

ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน 
เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 
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๒.๔ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการรับ 
สินบนโดยแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๒.๕ เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง 
รับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคาซื้อหรือจ้าง ตามประกาศส านั กงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 
กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สินให้โรงพยาบาลแก่งกระจาน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 

สาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด เพ่ือป้องกัน 
ปัญหาการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน 

๔. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายก าหนด และ 
มาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายก าหนด 

ก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย ในการ 
บรรลุเปา้หมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ดังต่อไปนี้ 

๑. มาตรการการใช้รถราชการ 
๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
๓. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
๔. มาตรการการจัดหาพัสดุตามท่ีกฎหมายก าหนด 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
๑. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด  

ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวให้ต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิงที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสียและประชาชน 

แนวทางปฏิบัติ 
๑. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
๒. หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
๓. หากพบว่ามีการกระท าผิดต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 
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๕. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือ 
ส่วนอ่ืนใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนด ไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ 
ลักษณะเฉพาะของพัสดุของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๕.๑ โรงพยาบาลแก่งกระจาน ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ราชบัญญัติฯ
กระทรวงระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ ภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐ นั้น โรงพยาบาลแก่งกระจาน จะก าหนดเงื่อนไขส่วนแถม
พิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจากที่ส่วนราชการฯ ก าหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพ่ือเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้ 

๕.๒ เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑ จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ที่ได้รับการ 
คัดเลือกแล้วหากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใด 
เพ่ิมเติมจากที่โรงพยาบาลแก่งกระจานก าหนดไวในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุให้โรงพยาบาลแก่งกระจานแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวท าหนังลือแสดงเจตนาในการให้ส่วนแถมพิเศษ 
ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติม ทั้งนี้ ต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆ ต่อโรงพยาบาลแก่งกระจาน 

๕.๓ ให้โรงพยาบาลแก่งกระจานตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน 
หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
พัสดุด้วย 

อนึ่ง เอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฏส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน 
สนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมมาในฉบับเดียวกัน หรือจะแยกเป็นคนละฉบับก็ได้ 

๕.๔ พัสดุของโรงพยาบาลแก่งกระจาน ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใดให้โรงพยาบาล
แก่งกระจานจัดให้มีการควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

๕.๕ โรงพยาบาลแก่งกระจาน ต้องจัดท ารายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย 
ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่ โรงพยาบาลแก่งกระจานก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามแบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษฯ ของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

๖. มาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการ 
ภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดที่ไม่มิคณะกรรมการ 
สวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใน 
ลักษณะสวัสดิการธุรกิจ 

๖.๑ ด้านที่มาของเงินบริจาคและรายได้อ่ืนๆ ที่เข้าสู่กองทุนสวัสดิการ 
๖.๑.๑ ห้ามมิให้หน่วยงานในลังกัดโรงพยาบาลแก่งกระจาน ซึ่งมีการจัดซื้อ

จัดจ้างท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากภาคเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับ 
หน่วยงานน่าเข้าเป็นรายได้ของกองทุนสวัสดิการ 

๖.๑.๒ กรณีบริษัทผู้จ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ หรือภาคเอกซนซึ่งเป็น 
คู่สัญญากับโรงพยาบาลแก่งกระจาน มีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินเพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดย 
ส่วนรวม บริษัทผู้จ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์สามารถบริจาคให้แก่สถานพยาบาลได้โดยตรง ตามระเบียบ  
กระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖



- ๔ -  

 

 

 
 

 
 

   (นางสาวอนุธิดา ประทุม) 
  นายแพทย์ช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง 

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน 

๖.๑.๓ กรณีที่บริษัทผู้จ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ หรือภาคเอกซนซึ่งเป็น 
คู่สัญญากับโรงพยาบาลแก่งกระจาน มีการให้ส่วนลด ส่วนแถม จากการจัดซื้อค่ายาและเวชภัณฑ์ ห้ามมิให้ 
สถานพยาบาลด าเนินการน าเงินส่วนลดที่ได้ดังกล่าวเข้าเป็นรายได้ของกองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 
โดยต้องน าเงินดังกล่าวกลับคืนเข้าเป็นงบประมาณแผ่นดิน 

๖.๑ . ๔ ให้ก าหนดกรอบหรือหลักเกณฑ์การหา/การรับรายได้ อ่ืนๆ 
ของโรงพยาบาลแก่งกระจานเพ่ือป้องกันปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of interest) ระหว่าง 
ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนกับผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นสมาซิกสวัสดิการโดยใน 
ลักษณะการบริจาคเงิน/รายได้ ที่เช้าสู่กองทุนสวัสดิการภายในของสถานพยาบาลจะต้องไม่สัมพันธ์กับการ 
จัดซื้อจัดจ้างของสถานพยาบาลนั้นๆ และในกรณีอ่ืนๆ เช่น การสนับสนุนทุนวิจัย ทุนการศึกษา ตลอดจนการ 
ฝึกอบรมและการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทผู้จ าหน่ายยาและเวชกัณฑ์ 
ให้ผู้บริหารสถานพยาบาลพิจารณาโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของรัฐและประชาชนเป็นส าคัญ 

๖.๒ ด้านการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ 
๖.๒.๑ พิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบ/หลักเกณฑ์หรือประเภทของ 

การวัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จัดหวัดไม่ม ี
คณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ มีความชัดเจนมากยิ่ งขึ้น เช่น ก าหนดประเภทกิจกรรม 
หรือสวัสดิการว่าสวัสดิการประเภทใดบ้างที่สามารถจัดให้มีการด าเนินการได้หรือไม่สามารถด าเนินการได้ 

๖.๓ ด้านการตรวจสอบสถานะกองทุนสวัสดิการ การตรวจบัญชีรายรับรายจ่ายของ 
กองสวัสดิการ 

๖.๓.๑ ให้คณะกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประสานอนุกรรมการสวัสดิการของสถานพยาบาลแต่ละแห่งภายใต้ลังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงาน ข้อมูลรายละเอียดที่มาและการใช้จ่ายเงินสวัสดิการภายในส่วนราชการ  
รวมถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรค เพ่ือให้เป็นไปตามชั้นตอนและกลไกการตรวจสอบ 

๗. การก ากับติดตาม และรายงานสรุปผลต่อผู้บริหารเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตาม และรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทาง 

ป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบให้ผู้อ านวยการทราบเป็นระบบและต่อเนื่อง 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 


