
ประกาศโรงพยาบาลคลองใหญ่ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ  

--------------------------------------------------------------------------------- 
  ตามประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่          30 
พฤศจิกายน 2543 เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่                
ของรัฐ  พ.ศ.2543 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้  หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ                   
พ.ศ.2544 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ 
โรงพยาบาลคลองใหญ่ จึงออกประกาศเพ่ือให้บุคลากรของทุกหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลคลองใหญ่ ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ไม่กระท าพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในเรื่องที่ตนท าหน้าทีร่ับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ ดังนี้ 
  1.1 ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี 
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในท านองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ตนได้ เข้าไปติดต่อประสานงาน                      
ทั้งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน 
  1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อ่ืนอันเป็นการชักน า                
ให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
  1.3 ไม่เป็นตัวกลางรับหรือเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง     
กับหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ เพ่ือแลกกับสิทธิพิเศษที่มิควรได้ หรือท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้น               
การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
  1.4 ในกรณีที่จ าเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญจากผู้มีส่วนได้เสียที่มิใช่ญาติ ควรตรวจสอบ                  
ให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงาน                     
ควรมีราคาไม่เกินกว่าที่กฎหมายก าหนดและเหมาะสมตามปกติประเพณีนิยม 
   (๑) ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 บาท ต้อง
รายงานหัวหน้าหน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 
   (2) ถ้าของขวัญหรือประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง 3,000 – 15,000 บาท
และเจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 
   (3) ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาท                 
ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณา
อนุญาตให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่นของขวัญในการย้ายหน่วยงาน 
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น 
  2. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ไม่พึงละเลย หรือ
เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือสื่อไปในแนวทางทุจริต
คอร์รัปชั่น ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับองค์กรโดยทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลใด                   
ก็ตามที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 
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  3. ผู้กระท าการทุจริตและคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ                   
ที่ทางราชการก าหนดไว้ นอกจากนี้อาจได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 
  4. หน่วยงานในสังกัด ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาและ                
ท าความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการรับสินบน 
รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
  5. หน่วยงานในสังกัด มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรม องค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต
คอร์รัปชั่นและการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท ากับบุคลใดก็ตามหรือ
การท าธุรกรรมกับภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
  6. กรณีพบการกระท าทุจริต จะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดแก่ผู้ที่กระท าทุจริต
อย่างจริงจัง 

  ให้ทุกกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด พัฒนาระบบก ากับดูแล 
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งการสร้าง การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้             ส่วนเสียหรือ 
ประชาชนและช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียนปัญหา เพ่ือการป้องกันการทุจริตและการกระท า             ผิดวินัย 
ตามมาตรการในประกาศนี้  
 

  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
    ประกาศ ณ วันที่    2   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 

                                                                           
                                                                          (นายประพนธ์ พันธ์ประเสริฐ) 
                                                                ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ 
                          
 
 
 
 
  
 



ประกาศโรงพยาบาลคลองใหญ่ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ   

---------------------------------------------------------------------------------- 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริต            

ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ
กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา      
พ.ศ.2557 เพ่ือให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้อง นั้น 

เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลคลองใหญ่ได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด ป้องกันการกระท าทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ดังต่อไปนี้  

1. ห้ามมิให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อ ท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทน
ทุกประเภท จากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการหน่วยบริการ 

การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือว่า
เป็นการด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (Public sector) หากเกิดประโยชน์ขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
เช่น ได้ส่วนลดหรือได้ส่วนแถม ประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะเช่นกัน โดยหน่วยงานที่จัดซื้อ
จัดจ้าง จะต้องให้ส่วนลดหรือส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ (net price) เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณ
แผ่นดิน 

ดังนั้น การน าส่วนลดหรือส่วนแถม ที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นประโยชน์แก่ภาคส่วนอ่ืน 
ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐในลักษณะที่เป็น Private sector เช่น ใช้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงื่อนไขในการบริจาค 
ให้แก่กองทุนสวัสดิการ มูลนิธิหรือกองทุนอ่ืนในลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคลากรของรัฐโดยตรง           
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นการกระท าที่ผิดหลักธรรมาภิบาล และเป็นการกระท าที่ผิด
กฎหมาย 

2. บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 

3. ให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลคลองใหญ่ เฝ้าระวัง ก ากับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และรายงานให้ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลคลองใหญ่ ทราบ ทุก 6 เดือน 

4.   หากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่
เกี่ยวข้อง บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการกระท าผิดจะต้องถูกด าเนินการทางวินัย อาญา และความรับผิดทางละเมิด 
แล้วแต่กรณี โดยให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามล าดับขั้น หากผู้บังคับบัญชารายใดพบเห็นการกระท าความผิด              
แล้วละเลยไม่รายงาน จะถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระท าผิดวินัยด้วย      

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
     
 
 



                       ประกาศ ณ วันที่   2    กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

                                                                         
                                         (นายประพนธ์ พันธ์ประเสริฐ) 

                                                                ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ 
 



ประกาศโรงพยาบาลคลองใหญ่ 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

--------------------------------------------------------------------------------- 
  โรงพยาบาลคลองใหญ่  มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตามหลัก   
ธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมและให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่ง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดข้อสงสัยว่า มีการทุจริตโดยการรับสินบนหรือไม่ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จึงได้ก าหนดมาตรการบริหารงานด้านการป้องกันการรับสินบน              ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลคลองใหญ่ เป็นไปอย่าง
โปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการก าหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
2. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
4. ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูกต้อง  

ยุติธรรมและความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 
5. ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 

  6.  ไม่เรียก ไม่รับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง                 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุ เพ่ือตนเอง/ผู้อ่ืนโดยมิชอบ 
                7.  ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
  8.  ไม่ให้ข้อมูลภายในองค์กรที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง/พวกพ้องของตน 
  9.  ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ 
ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและ
เป็นธรรม 
  10. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ให้รายงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นโดยทันที เพ่ือพิจารณาแก้ไขยกเว้น หรือด าเนินการอ่ืนที่เหมาะสม 
เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 
  11. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบน ให้รีบ
ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ เพ่ือด าเนินการ
สอบข้อเท็จจริงหรือด าเนินการทางวินัยโดยทันที 

  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

    ประกาศ ณ วันที่    2     กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

                      
                        (นายประพนธ์ พันธ์ประเสริฐ) 

                                                   ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ 



ประกาศโรงพยาบาลคลองใหญ่ 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 

--------------------------------------------------------------------------------- 
  รัฐบาลก าหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญ
และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

  โรงพยาบาลคลองใหญ่   ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ในการผลักดัน นโยบาย                   
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดให้นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบเป็นนโยบายส าคัญ ทั ้งนี ้เ พื ่อให้การปฏิบัต ิงานของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลคลองใหญ่                    
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต  โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้  
  1.  บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลคลองใหญ่ ต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการรับ หรือให้สินบน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
  2.  บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลคลองใหญ่ จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน  เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ของโรงพยาบาลคลองใหญ่ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลคลองใหญ่ 
ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด  
  3. บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลคลองใหญ่ จะต้องไม่เสนอว่าจะท าให้ สัญญาว่าจะท าให้หรือ
รับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ                      ไม่
กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 
  4. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา
หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลคลองใหญ่ ทันที  
  5. โรงพยาบาลคลองใหญ่ ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้
สินบน โดยจะไม่ด าเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
  6. ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด 
การด าเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
  7. การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติอื่นใดทีโ่รงพยาบาลคลองใหญ่  เห็นสมควรก าหนดในภายหลังเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
    ประกาศ ณ วันที่    2     กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

                                    
                                         (นายประพนธ์ พันธ์ประเสริฐ) 

                                                           ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ 



 
ประกาศโรงพยาบาลคลองใหญ่ 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด 
--------------------------------------------------------------------------------- 

   

   ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้             
รับมอบหมายเป็นพิเศษในการป้องกันการทุจริต การบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหา              
การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐ              
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมซื่อสัตย์และป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตและ             
การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐเชิงรุก โดยมีมาตรการตามปัญหาส าคัญที่พบบ่อย 4 มาตรการ ได้แก่ 
(1) มาตรการการใช้รถราชการ (2)  มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (3)  มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (4) มาตรการจัดหาพัสดุ เพ่ือให้การปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวเป็นไป              
อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โรงพยาบาลคลองใหญ่ จึงออกประกาศโรงพยาบาลคลองใหญ่ 
เพ่ือให้บุคลากรในสังกดัโรงพยาบาลคลองใหญ ่ถือปฏิบัติ ดังนี้  

   1. มาตรการการใช้รถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
  1.1 การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี             
ว่าด้วยรถราชการ  พ .ศ . 2523 และแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                          
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526 โดยเคร่งครัด  
  1.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณส่วนกลางของส่วนราชการ
เท่านั้นและหากมีเหตุจ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย  หรือราชการมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วน ให้ท าบันทึก               
ขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว  
  1.3 ห้ามข้าราชการหรือบุคลากร น ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืน
น าไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ ที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ  
  1.4 ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง              
ค่าซ่อมบ ารุงโดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

   2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทนโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
  2.1 ให้จัดท าคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานงพยาบาลคลองใหญ่ ให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ 
   2.2 ให้กลุ่มงานในงพยาบาลคลองใหญ่ มีการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการ
ปฏิบัติ งานให้ เป็นไปตามเงื่ อนไข  และเป้าประสงค์  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ  ตามระเบียบ                     
ของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง และชัดเจน  
  2.3 ให้มีการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ              
เพ่ือใช้ประกอบในการบริหารจัดการ  และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ                  
อย่างต่อเนื่อง  

 
/3.มาตรการจัดท าโครงการ… 
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  3. มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยมีแนวทาง 
ปฏิบัติ ดังนี้  
  3.1 จัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและ 
รายละเอียด การด าเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนางาน 
ของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน  
  3.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้าน
กิจกรรม จ านวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
  3.3 จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การด าเนินโครงการ 
โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ  

  4. มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
  4.1 มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตามโครงการ 
หรือกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ก่อนด าเนินการจัดหา ทั้งในหน่วยงานหรือการสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง  
  4.2 มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปตามจ านวน หรือปริมาณและ
คุณภาพ เพ่ือประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม  
  4.3 มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และการด าเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ 
การเอ้ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขายและ/หรือ ผู้มีความเกี่ยวข้อง   
ในประโยชน์ดังกล่าว ให้ทุกกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  พัฒนาระบบ ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หรือ ประชาชน                    
และช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียนปัญหา เพ่ือการป้องกันการทุจริต และการกระท าผิดวินัย ตามมาตรการ               
ในประกาศนี ้
  

  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
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ประกาศโรงพยาบาลคลองใหญ่ 

เรื่อง มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติม                        
   จากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  

  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  การรับสินบน โดยการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย หรือส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใด
เพ่ิมเติม เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งน าไปสู่การกระท า
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เชื่อมโยงเก่ียวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ท าให้เกิดความเสียหายต่อการ
บริหารงานและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 

  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการกระท า
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลคลองใหญ่ จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย 
ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติม จากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลคลองใหญ่ ได้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 

1. โรงพยาบาลคลองใหญ่ ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ภายใต้ของเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ จะก าหนดเงื่อนไข             ส่วนแถมพิเศษ 
ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพ่ือเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้ 

2. เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 1 จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกแล้ว หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอ่ืนใด
เพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ                 
ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและหน่วยงานในสังกัด แจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว ท าหนังสือแสดง
เจตนาในการให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติม ทั้งนี้ ต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆต่อ
โรงพยาบาลคลองใหญ่  

3. โรงพยาบาลคลองใหญ่ ตรวจรับส่วนแถมพิเศษ                 ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน
หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจากท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุด้วย ทั้งนี้ เอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฏส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือ
ส่วนอื่นใดเพ่ิมเติม มาในฉบับเดียวกัน หรือจะแยกเป็นคนละฉบับก็ได้ 

4. พัสดุของโรงพยาบาลคลองใหญ่ ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ต้องจัดให้มีการควบคุม ดูแล
พัสดุ ที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย            การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วย 
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 5.  โรงพยาบาลคลองใหญ่ ต้องจัดท ารายงานการรับ   ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน
สนับสนุนหรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามแบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษฯ ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และสรุปรายงานน าเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ ทุก 6 เดือน 
 6. หากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานต่อ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ ผ่านผู้บังคับบัญชารายงานตามล าดับขั้นโดยทันที เพ่ือพิจาณาแก้ไข ยกเว้น 
หรือด าเนินการอ่ืนที่เหมาะสม ให้เกิดความถูกต้อง เป็นธรรม และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท า
ความผิด จะต้องถูกด าเนินการทางวินัย อาญา และความรับผิดทางละเมิด แล้วแต่กรณี หากผู้บังคับบัญชารายใด
พบเห็นการกระท าความผิด แล้วละเลยไม่รายงาน จะถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระท าผิดวินัยด้วย      

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
    ประกาศ ณ วันที่   2    กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

                             
                               (นายประพนธ์ พันธ์ประเสริฐ) 

                                                      ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


