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โรงพยาบาลลอง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลอง ไต้จัดทำประกาศโรงพยาบาลลอง เรื่อง มาตรการ 

ปองกันการรับสินบน ของโรงพยาบาลลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๓ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติไนการ 
ปองกันการรับสินบน การใชัอำนาจหน้าที่การเอี้อประโยชน์ต่อตนเองหริอผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน ์

ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหริอประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกัน 
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม นั้น

ในการนี ้กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลอง จังขออนุญาตนำประกาศ ๆ มาตรการป้องกัน 

การรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๓ ประกาศในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลลอง ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นางสาวสุชาบันท ์สุรินทร์)

นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง 

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นางสาวจ้าธุสr่ จันทร์เดึอน)
ทยเฉลมชัยคtุtjชมภู) 

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลลอง



ทท

ใ?นทึกข้อความ
ส่วนราชการ..กลุ่มงานบริหารทั่วไป..โรงพยาบาลลอง โทร.๐-๕๔๕๘-©๔๗๙,ต่อ1๑๐๓๖..........
y\ .พ.ร..๐.ฉ๓.๒.๓0.๑.^ ................ วั'นฬ........๒^๖.๓........................
เรื่อง .ร].ยงฺานผลการฺ.ดำเนินงานตามมาต!การทั่รJ.กัน.นนแ?อ.?.มู^ฟ้^■■^^=สิชิ^-

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลอง ได้จัดทำมาตรการ,ป็องกันการรับสินบน ของ 

โรงพยาบาลลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(ร:๖๓ เพ่ือเป็นแนวปฏีบัดิในการป้องกันการรับสินบน การใช ้
อำนาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน 

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 
และประโยชน์ส่วนรวม นั้น

ในการนี ้กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลอง ได้สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการๆ 

ดังกล่าว ตั้งแต ่๑ กันยายน ๒(£๖๒ - ๒๙ คุมภาพัน ๒<£๖๓ ว่าไม่พบปัญหาและอุปสรรค ไนการปฏิบัติตาม 
มาตรการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงขออบุม้ตนำช้อมูลดังกล่าวข้ึนเว็ปไชตของโรงพยาบาลลอง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอบุมต

Jp'
(นางสาวสุชานันทั ่สุรินทร์) 

นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง

-เพื่อโปรดทราบแ^ะพิจารณาอบุญาต

(นางสาวจารุณ ีจันทร์เดึอน)
.ปเนิลมขัยำสุณ์ขมภู)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง
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ประกาศโรงพยาบาลลอง 
เรื่อง มาตรการป็องกนการรับสินบน

ด้วยการทุจริตการรับสินบน หริอการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหวำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยขน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง 
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสึยหายต่อการบริหารงานและ

V. * . . < .ภาพลิกษณ่ขององค่กร
การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมบุญว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัดิไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้ 
เมื่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นได ้มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอบุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 

โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรเนีน้ีอาจจะเรียกว่า “สินนํ้าใจ” 
ด้งนั้น การรับสินน้ําใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดด้วย 
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินนั้าใจหรือสินบนแด้ว 

จะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที ่

ของรัฐสามารถแยกแยะหรือจำแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกัน 
ไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแกิไขป้ญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที ่

ของภาครัฐได้
โรงพยาบาลลอง ตระหนักและมีความมุ่งมื่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยดมนในคุณธรรม 

ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ 

ป้องกันการรับสินบน การใช้อำนาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ 
ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น ที่เกี่ยวเน่ืองเชื่อมโยงกับการ 
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 

รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาชองเจ้าหน้าที่ชองรัฐไห้คูกด้®ง ตามที่กฎหมาย กฎ หรือ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ชองรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ด้งต่อไปนี้

แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน ะ กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ชองรัฐ การเรี่ยไร

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสด,างา โดยปกติดามชนบธรรมเนียน ประเพณ ี

หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิงที่มีมูลค่า ได้แก ่การลดราคา การรับความบันเทิง 

การรับบริการ การรับการ‘ผิกอบรม หรือสิงอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน
๒/ เจ้าหน้าที่...

3



-b-

เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกตำแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเม่ือมีกฎหมาย 

กฎ หรือมีข้อบังคับ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายให้รับได ้การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก 

กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับข้างต้น จีงด้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยา 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิเรื่อง หลักเกณฑ ์

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒(£๔๓ ระเบียบลัานัก 

นายกรัฐมนตรืว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๔๔๔ ประกาศโรงพยาบาลลอง เรื่อง 

การให้และรับของขวัญของข้าราชการชันผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. ๒๔๖๒ ดังนี ้
๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลลอง 

เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 

(ภาคผนวก)
๒. มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจำยยาตามสิทธสวัสดิการรักษาพยาบาล 

ของช้าราชการ เนื่องจาก คณะรัฐมนตร ีมีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที ่๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ รับทราบ 
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที ่

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิและกระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้กระทรวง 
สาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เก่ียวข้องดำเนินการดังนี้

๒.๑ ผลักคันให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

(Rational Drug Use หรือ RDU)
๒.๒ให้กรมบัญชีกลางทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลการโดยจัดให้มีมาตรการควบคุมการ 

ใช้จำยในการเบิกจ่ายตรงของผู้ป่วยนอก หากการรักษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ให้กรมบัญชีกลางทำการ 

ตรวจสอบโดยละเอียด และให้นำเทคโนโลอีของระบบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตประยุกต่ใช้กับระบบ
๒.๓ ให้เพิ่มความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระบบสถานพยาบาลและ 

หน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล
๒.๔ ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดชื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน ์

ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จัดชื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดชื้อจัดจ้าง ถือว่าเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์(public sector) 
หากเกิดประโยชน์ชื้นจากการจัดชื้อจัดจ้าง เช่น ได้ส่วนลดได้ส่วนแถม ประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน 

สาธารณะเช่นกัน โดยหน่วยงานที่จัดชื้อจัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลดส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ (net price) จึงจะเกิด 

ประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณแผ่นดิน
ดังนั้น การนำส่วนลดส่วนแถมที่เกิดการจัดชื้อจัดจ้างไปเป็นประโยชน์แก่ภาคส่วนอื่น 

ที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐในลักษณะที่เป็น private sector เช่น ใช้การจัดชื้อจัดจ้างเปนเงอนไขในการบริจาค 
ให้แก่กองทุนสวัสดิการ มูลนิธ ิหรือกองทุนอ่ืนในลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคลากรชองรัฐโดยตรงท 
มีอำนาจหน้าที่ในการจัดชื้อจัดจ้างถือเป็นการกระทำที่ผดทสัภธรรนาภินาล^นภารชัด^อภดัางและเ^นการ 

กระทำผิดกฎหมาย ๓/ทั้งนี้...
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ทั้งนี ้การใหัเงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกองทุนอ่ืนใดที่มีเงื่อนไขแลกกับการจ้ดชัอจัด 

จ้าง ผูไพ้มีความผิดฐานใหสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๔ และพระราขบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมมูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๔๔๒ มาตรา ๑๒๓/๔ ผู้รับมีความผิดฐานรับ 

สินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๙ หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบบรามการทุจริต พ.ศ.๒๔๔๒ มาตรา ๑๐๓

การที่หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์จากค,ูสัญญาที่ทำการจัดขอ 

จัดจ้างเป็นความผิดฐานเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๔๙
ประกาศเกณฑ์จรืยธรรมการจัดชื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณท์ที่มิใช่ยา 

ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.'๒๔๔๗ ให้ถิอปฏีบัดิดงน้ี
- เกณฑ์จริยธรรมการจัดช้ือจัดจ้ดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ 

กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้(ภาคผนวก)

- ให้หน่วยงาน ส่วนราชการ จัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี ้และประกาศ 

เป็นลายลักษณ์ชักษรไว่ในที่เปิดเผย ภายในวันที ่๓๑ ธันวาคม ๒๔๔๙ เป็นต้นไป
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดชื้อจัดจ้าง สำหรับการจัดชื้อจัดจ้าง 

ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างทุกชนิด การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างชื้อสัตย์ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ 
ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการจัดช้ือจัดจ้างโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการ 

เรียกรับสินบนในกระบวนการจัดช้ือจัดจ้างทุกซ้นตอน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว เพื่อพิจารณาใข ้

มาตรการทางการปกครอง และมาตรการทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาอย่างเด็ดขาดและรวดเร็ว 

๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดรับหรือนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือ 

จากทรัพย์สินหรือประโยชน์ยันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจดามกฎหมาย 
ให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเร่ืองนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดีอน การรับเงินค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก 

ในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติและการ 

จัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร 
หรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 

ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิเรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือ 

ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๔:๔๓ ด้งต่อไปนี้
๔.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ได้แก ่การรับทรัพย์สินฯ 

จากชุ่เ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน เหลน พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของค่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆ 

ในความเป็นญาติเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะทุคคลธรรมดาเห่าบัน 
การรับทรัพย์สินฯ ในกรณีน้ี จึงไม่สามารถนำไข]ใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติทุคคลได ้
ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จำกัดจำนวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้ 

ในจำนวนเห่าไร จึงชื้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้1ห้ทรัพย์สิน*!

1». J.

๔/การรับ...

ร
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๔.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์ลื่นใดจากบุคคลอื่นช่ีงมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ 
โดยปกติตามขนบธรรมเบียนประเพถี! วัฒนธรรม หรือโพ้กันดามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องม 

มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๔.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลล่ืนช่ึงมิใช่ญาติ อาท ิพาไปรับประทาน 

อาหาร มอบบัตรกำนัลของท้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณ ี
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า 

ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๔๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์ลื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลที่'วไป

๔. มาตรการป้องกันการบุจรืตและแค้ไขกาวกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด 
โรงพยาบาลลอง ได้แก่

๔๑ มาตรการการใช้รถราชการ (ภาคผนวก)
๔.!ร) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (ภาคผนวก)
๔.๓ มาตรการจ้ดทำโครงการผิกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา (ภาคผนวก) 
๔๔ มาตรการการจัดหาพัสดุ (ภาคผนวก)

๖. มาตรการการรับของแถม เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดฃ้อจัดจ้างยัง 
มีประเด็นข้อสงสัยถึงแรวทางการปฏิบัติกรณีการรับของแถม ดังนั้น เพื่อให้การรับของแถมของหน่วยงานของ 

รัฐเป็นไปอยำงถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปไนแนวทางเดียวกัน จึงอาดัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรคหน่ืง (๖) 
ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนื่ง (๗) แห่งพระราชบัญยัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๔๖๐ กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๖.๑ หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการการจัดชื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญ้ตฯ และ 
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญ้ตๆ นี ้ทั้งนี ้ภายใต้ขอบเขตชองงานหรือ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐ นั้น

๖.๒ เมื่อดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างตามข้อ ๑ จนได้ผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ใด้รับ 
การคัดเลึอกแล้ว หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงฅํที่จะให้ของแถม และหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห้นว่า 

การรับของแถมด้งกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทางราชการก็สามารถรับของแถมได ้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องม ี

หนังสือแสดงความจำนงในการบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ และให้น่วยงานของรัฐถึอปฏิบัติตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๔๒๖ หรือระเบียบที ่
เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ในการรับของบริจาคดังกล่าวหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตรวจรับ 
พัสดุ และให้นำพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดช้ือจัดจ้างและการ 

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐ ด้วย
๗. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ให้หน่วยงานในสังกัดถึอปฏิบัติ 

ตามระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในล่วนราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ อย่างเคร่งครัด {ภาคผนวก)

๔/กระบวน...
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หนํวยงานและผูร้ับผิดชอบ

โรงพยาบาลลอง มอบหมายให ้กลุ่มงานนิติการ เป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานๆ 
การดำเนินการรับเรื่องรัองเรียน ตามมาตรการไ]องกันการรับสินบนและรายงานข้อมูลให้นายแพทย์ 

สาธารณสุชจังหวัดแพร ่โดยให้รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน และ ๑1©
เด่อน

การติดดามประเนินผล

ให้หน่วยงานในสังกัด และหรือกลุ่มงานบริหารทั่วไป ให้รายงานสรุปผล 
ดามมาตรการไเองกันการรับสินบน การรับชองขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการ 

แกั!ขแล้วรายงานโห้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง โดยให้รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ๒ รอบ คือ 

รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
* «1ประกาศ ณ วันท ี«า . มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ทยเฉลมชัย คุณซมภู) 
ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลลอง
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.กล่มงานบริหารทั่วไป..โรงพยาบาลลองโทร 0.-๕๔^๘-๑๔๗๙1ตอ ๑๐๓๖.

?!....มถร.าดม..๒.๔๖m....ท.. .ข.ร..๐.oอ!๒«๓a๑../......?.?.:.5................ วันท่ี
เรอง โปรดลงนามปรุ.ะกาคโรงพยาบ!ลลอ!.เรื่อi.มาต!การข้องกันการรับสินบน........................

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง
ตามที ่โรงพยาบาลลอง ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีแผน/ 

โครงการ ตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เทtergity 

Transparency Assessment ะ ITA) โดยส่วนของดัชนืชี้วัดความโปร่งใส ซึ่งกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำ 
ประกาศโรงพยาบาลลอง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของ โรงพยาบาลลอง นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานตามประกาศ ๆ ตามมาตรการดังกล่าว ของโรงพยาบาลลอง เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยและให้ถีอปฎิบ้ตโดยทั่วกัน จังได้จัดทำประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ ตังกล่าวต,อไป

(นางสาวสุขานันท ์สุรินทร์) 

นักริชาการพิสด

(นายเฉลมชัย คุณชมภู)

นายแพทEHชี่ยวชา*y
1 ย้อำมวยกาวโรงทยาบาถค84 ^

เ~ ° รท 2563



บนทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร ่โทร. ๐-๕:๔๕:๘-๑๔๗๙

VI พร ๐๐๓๒.๓๐๑/ 0 ว^.ว วันที ่...พปี"'

เรือง ขอแจ้งเวึยนประกาศโรงพยาบาลลองว่าด้วยแนวทางปฎํบัดิงานเพอตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน 

ด้านการจัดชื้อจัดจ้างพ.ศ.๒๔๖๓
เรืยน หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ทุกระดับของโรงพยาบาลลอง

ด้วย กลุ่มงานบรืหารทั่วไป โรงทยาบาลลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร ่ขอแจ้งเวยน 
ประกาศโรงพยาบาลลองว่าด้วยแนวทางการปฎบัดิงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดชื้อจัด

จ้าง พ.ศ.๒๔๖๓
ในการนี ้กลุ่มงานบรืหารทั่วไป ขิงขอแจ้งเวียนให้หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ทุก 

ระดับของโรงพยาบาลลอง ได้รับทราบแนวทางปฏิบ้ตงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดช้ือ

จัดจ้าง พ.ศ.๒๔๖๓ ตามเอกสารสำเนาประกาศ แนบทายน ี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยท่ัวกัน

(นางส'ฟจ์า‘เ^ จันทร์เดือน) 
นักเทคนิคการแพทย์ขำนาญการ

£เฉลมชัย คุณชมภู) 
นายแพทย์เช่ียวชาญ 

ผุอำนวยการโรงพยาบาลลอง

0



mi

ประกาศโรงพยาบาลลอง
•/ Jt %/ ISว่าด้วยแนวทางปฏึบ้ตของผู้ปฏิบ้ตงานด้านการจัดชอจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื,๋อจัดจ้างของกรมบัญซีกลางมีแนวทางในการ 

ปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเกิด 

ประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) ผู ้
ปฏิบัติมีความสำนึกในการปฏึบ้ตงานและการพัฒนางาน จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีกรอบแนวทางในการปฏิบัต ิ
เพื่อส่งเสรมความโปร่งใสของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดช้ือจัดจ้างของโรงพยาบาลลองไว้ ดังนี้

๑.ผู้ปฏิบตงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรึอผู้ชนะการเสนอ
is 1/ ay rราคาหรึอผ้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์

๖.ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่เรียก รับ หรีอยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อมจากผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองานหรือผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ ์
และไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงหรึอทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าการกระทำน้ัน 
จะเกิดข้ึนก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่

๓.ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกเพื่อให้การดำเนินการด้านพัสดุและการจัดช้ือ 

จัดจ้างของกรมบัญชีกลางเกิดความคุ้มคำ โปร่งใน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดหลักความถูกต้อง 
ยุติธรรม ความสมเหตุสมผล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด และผู้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถตรวจสอบ 

ได้ทุกเวลา
๔.ผู้ปฏิบตงานมีทัศนคติที่ดั[นการปฏิบัติงาน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 

โดยใข้ความรัความสามารถอย่างเต็มที ่และเรียนรัเพื่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใร์ในการปฏิบัติงานให้เกิด 
ความรวดเร้วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดึอื่งขึ้น

๔.ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติต่อผู้ชาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ 
กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุและการจัดชื้อจัดจ้าง การรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข ์ด้วยความเป็นธรรม 

เอื้อเพื่อมีนํ้าใจ ทั้งนี ้การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

๖.ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถึอกฎหมาย กฎ ระเบึยบ แนวทางวธึปฏิบัติของทาง 
ราชการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

๗.ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมีอกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการเสรีมสร้างมาตรฐานในการ 
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานพัสดุและกาวจัดชื้อจัดจ้าง ให้สามารถพัฒนางานจนเป็นที่ยอมรับใน 
มาตรฐานวิชาชีพด้านพัสดุและการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘.ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่โนการใชัจ่ายเงิน และทรัพย์สินของโรงพยาบาลลองอย่าง 
ประหยัด คุ้มค่า โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลประกอบด้วย เพื่อให้ 

เกิดประโยชน์สงสด

/๙.ผู้ปฏิบัติงาน...



๙.ผูปฎบัตงานร่วมปฏ,ึบตงานกับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานด้วยความรับผิดชอบ 1อาใจ 
ใส ่และร่วมมือให้ความช่วยเหลอกันในการแกไชปัญหา การแสดงความคิดเห็นตามหลักวํชาการและพัฒนาการ 

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

๑๐.ผู้บังคับบัญชาพังใซัสุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงานและส่งเสรํม 
สนับสบุนให้คำปรึกษาแนะนำ และรับพิงความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล รวมทั้งการให้ขวัญและ 

กำลังใจต,อผู้ปฏีนัตงาน
๑๑.ผู้บังคับบัญชาพังควบคุม ตรวจสอบ ดูแล และกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัต ิ

ตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

๑๒.กรณีพบวำมีการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่กำหนด ให ้
รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง และดำเนินการตามควรแก่กรณี ให้ถูกด้องตามที่ประกาศโรงพยาบาล 

ลองว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของผู้ปฏีบ้ติงานด้านการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒<£๖๒
ทั้งนี้ใหันำประกาศโรงพยาบาลลองว่าด้วยแนวทางปฏีบ้ติของผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซือ 

จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒<£๖๒ และแบบแสดงความบรึสุทธิใจในการจัดชึ้อจัดจัางทกวัธีของ
หน่วยงานแนบท้ายเอกสารประกอบการจัดช้ือจัดจ้างทุกประเภท

ประกาศ ณ วันท ิ^ ธันวาคม พ.ศ. ๒<£๖๒

(นายเฉลมชัย คุณชมภู) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลลอง



แบบแสดงความบริสุทธใจในการจัดซ็อชัดจ้างทุกวิธึของหน่วยงาน 

ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ของหัวหน้าเจัาหน้าที ่เจัาหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจร้บพัสดุ

ข้าพเจ้า............................................................................................ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า............................................................................................ (เจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า.......................................................................................... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ข้าพเจ้า.......................................................................................... (กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ข้าพเจ้า.......................................................................................... (กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองวำไม่มึความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน ์

ใดๆ ที่ก,อใทัเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้ม ื

ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนํติสัมพันธและวางตัวเข้นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที ่

ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเชินสำคัญ 
ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร 

ในหน่วยงานด้านการจัดชึ้อจ้ดจ้างพ.ศ. ๒(£๖๑
หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ 

ผู้ชนะประมูล หรือผู้มืส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม
(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

หมายเหต ุหากเพิ่มเดิมคณะกรรมการสามารถดำเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธิใจ า 

นี้ใด้โดยอบุโลม

II


