
บันทึกขอความ 

สวนราชการ  โรงพยาบาลสวางอารมณ  อําเภอสวางอารมณ  จังหวัดอุทัยธานี 61150  

ที ่ อน 0๐๓๒.๓.๔.๓๐๕/พิเศษ   วันที่       28  มกราคม  2565  

เร่ือง  มาตรการปองกันการรับสินบน โรงพยาบาลสวางอารมณ ประจําปงบประมาณ 2565  

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางอารมณ 

   ตามท่ีโรงพยาบาลสวางอารมณไดดําเนินการตามแนวทางเพ่ือใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จัดทํา
มาตรการปองกันการรับสินบน โรงพยาบาลสวางอารมณประจําปงบประมาณ 2565 

   ในการนี้ โรงพยาบาลสวางอารมณไดจัดทําประกาศมาตรการปองกันการรับสินบน โรงพยาบาลสวาง
อารมณ ประจาํปงบประมาณ 2565 ตามรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมนี้ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับทราบมาตรการดังกลาวฯ และอนุญาตใหนํารายงานดังกลาวข้ึน
เผยแพรในเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

 

 
 
 

 (นางสุมาลย  โชติชวง) 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

               ทราบ/อนุญาต 
 

 
          (นายปริญญา  พวงศรีทอง) 
นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
     ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางอารมณ 



บันทึกขอความ 

สวนราชการ  โรงพยาบาลสวางอารมณ  อําเภอสวางอารมณ  จังหวัดอุทัยธานี 61150  

ที ่ อน 0๐๓๒.๓.๔.๓๐๕/พิเศษ   วันที่       28  มกราคม  2565  

เร่ือง  แจงเวียนมาตรการปองกันการรับสินบน โรงพยาบาลสวางอารมณ ประจําปงบประมาณ 2565  

เรียน หัวหนากลุมงานทุกกลุมงาน โรงพยาบาลสวางอารมณ 

   ตามท่ีโรงพยาบาลสวางอารมณไดจัดทําประกาศมาตรการปองกันการรับสินบน โรงพยาบาลสวาง
อารมณ ประจําปงบประมาณ 2565 

   เพ่ือใหมาตรการปองกันการรับสินบน โรงพยาบาลสวางอารมณ ประจําปงบประมาณ 2565 เปนท่ี
ทราบโดยท่ัวไปของโรงพยาบาล จึงขอแจงเวียนประกาศมาตรการปองกันการรับสินบน โรงพยาบาลสวางอารมณ 
ประจาํปงบประมาณ 2565 เพ่ือใหถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตอไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และแจงเจาหนาท่ีในสังกัดถือปฏิบัติตอไป 
 
 
 

 (นางสุมาลย  โชติชวง) 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

               ทราบ/อนุญาต 
 

 
          (นายปริญญา  พวงศรีทอง) 
นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
     ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางอารมณ 



 
 
 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน 
------------------------------ 

 
 ด้วยโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ได้ให้ความส าคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบาย
รัฐบาลซึ่งได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและมีเจตนารมณ์ในการ
ด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักธรรมาภิบาลที่
ดี และเพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้ก าหนดดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยให้หน่วยงาน
ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถ
ป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์จึงได้ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 
ดังนี้ 

 1. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น 
 1.1 บุคลากรทุกระดับจะต้องไม่เรียก รับ หรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่
นอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาดังต่อไปนี้ 
  1.1.1 การรับของขวัญหรือประโยชน์จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะแก่ฐานะ
แห่งตน 
  1.1.2 การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติที่มีมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 
 1.2 ให้บุคลากรทุกระดับแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ การแสดง
การต้อนรับ การแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุด
อวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้หรือรับของขวัญ ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ.2561 

 2. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ 
 2.1 ห้ามมิให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท
จากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 
การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือว่าเป็นการด าเนินกิจการ
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (Public sector) หากเกิดประโยชน์ขึ้นจาการจัดซื้อจัดจ้างเช่น ได้ส่วนลดหรือได้ส่วนแถม 
ประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะเช่นกัน โดยหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลดหรือส่วนแถม
เป็นราคา (net price) 
ดังนั้น การน าส่วนลดหรือส่วนแถมที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นประโยชน์แก่ภาคส่วนอ่ืนที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
ในลักษณะที่เป็น Private sector เช่น ใช้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงื่อนไขในการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการ หรือให้



ประโยชน์แก่บุคลากรของรัฐโดยตรงที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นการกระท าที่ผิดหลักธรรมาภิบาลและ
เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 
 2.2 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 

 3. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.1 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, ประกาศ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง พ.ศ.2560 และมีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และการมีส่วนได้เสียกับผู้ยืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และ
ผู้ตรวจรับพัสดุ 
 3.2 วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบกับการใช้
ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 3.3 ไม่เรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนไม่ว่าโยตรงหรืออ้อมจากผู้ขายผู้รับจ้าง ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุเพื่อตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 
 3.4 หากหัวหน้างานพัสดุเห็นว่ามีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบด าเนินการรวมรวม
ข้อเท็จจริงและจัดท ารายงานเสนอนายแพทย์สาธารณสุขโดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นขึ้นไปเพ่ือด าเนินการสอบ
ข้อเท็จจริงหรือด าเนินการทางวินัยโดยทันที 

 4. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
 4.1 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
ของหน่วยบริการ พ.ศ.2561 
 5. มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดท า
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายก าหนด และมาตรการกาจัดหาพัสดุตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
 5.1 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศส านักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรการป้องกันการ
ทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
2560 
 5.2 มาตรการการใช้รถราชการ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
  5.2.1 การใช้รถราชการหรืรถส่วนกลาง ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการใช้รถยนต์ราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 อย่างเคร่งครัด 
  5.2.2 ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรน ารถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัวหรือให้บุคคลอ่ืน
น าไปใช้ ทั้งในเวลา และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน 
 5.3 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด 
ดังนี้ 
  5.3.1 การเบิกค่าตอบแทน ให้ด าเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ของ
กระทรวงสาธารณสุข และระเบียบเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง 
  



 5.4 มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามตามกฎระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
  5.4.1 การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและ
รายละเอียดการด าเนินงานที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหา และพัฒนางานของหน่วยงานอย่างชัดเจน 
  5.4.2 การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่แท้จริง ทั้งด้านกิจกรรม 
จ านวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  5.4.3 ควรสรุปประเมินผลและรายงานการด าเนินโครงการ หลังด าเนินโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาเสร็จสิ้นทุกครั้ง 
 6. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย  ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใด
เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เมื่อ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ประสงค์ที่จะให้ของแถม และหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าการรับของแถมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทางราชการก็
สามารถรับของแถมได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือแสดงความจ านงในการบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ และให้
หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจารให้ทางราชการ 
พ.ศ.2526 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ในการรับของบริจาคดังกล่าวหน่วยงานของรัฐต้อง
ด าเนินการตรวจรับพัสดุและให้น าพัสดุลงบัญชีและทะเบียบเพ่ือควบคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วย 
 7. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาล  เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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