
 

 

ประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน 
เรื่อง มาตรฐานการป้องกันการรับสินบนของเจ้าพนักงานที่รัฐ โรงพยาบาลทองแสนขัน 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
---------------------------------------------------------------------------- 

  ตามท่ี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐจากบุคคลในโอกาสต่างๆ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมรวมที่เกิดจากการรับสินทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ สอดคล้องกับแนวการเจตนารมณ์ของการกำหนดห้ามีให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับ ทรัพย์สิน
หรือรับประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเนื่องจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ 
ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่ได้รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาตาม ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2543 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 103 
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม นั้น 
 

  โรงพยาบาลทองแสนขัน จึงขอกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2543  
โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมอย่างเคร่งครัดดังนี้  
  หลักเกณฑ์การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
      1. เจ ้าหน้าที ่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู ้บ ังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้  
      2. การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือ
มูลค่าเกินจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดไว้ได้ไม่เกิน 3,000 บาท 
      3. เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทำการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใด หรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพ่ือ
มอบให้หรือจัดหาของขวัญให้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใดๆ มิได้ 
      4. ผู ้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู ้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวรับของขวัญจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญในกรณีปกติประเพณีนิยม และ
ของขวัญนั้นมีมูลราคาไม่เกิน 3,000 บาท 
      5. เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวรับของขวัญจาก
ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่กรณีการรับของขวัญตามปกติประเพณีนิยม 
และของขวัญนั้นมีมูลราคาไม่เกิน 3,000 บาท 
      6. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่ ผู้มาติดต่องาน หรือผู้ซึ่งได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาทิ การขอใบรับรอง การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ  
 

/๗. ในกรณี................. 
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      7. ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทราบในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนดไว้ 
 

  หลักเกณฑ์ และจำนวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับได้จาก
บุคคลโดยธรรมจรรยา  
      1. รับจากญาติตามจำนวนที่เหมาะสมตามสมควรแก่ฐานะของผู ้ให้ตามสมควรแก่
เหตุการณ ์ 
      2. รับจากบุคคลอื่น (รวมถึงนิติบุคคลทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ) ที่มีราคาหรือ
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 
      3.รับจากการให้ที่มีลักษณะ ให้กับบุคคลทั่วไป 
 

   กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีคุณค่าเกิน 3,000 บาท  
      1. หากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท
เพื่อรักษาไมตรี หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐ
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดกลับในทันทีที่สามารถกระทำได้ 
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจำเป็นสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิ์ของตนหรือไม่  
      2. หากผู้บังคับบัญชามีคำสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ต้องคืนทรัพย์สินนั้นแก่
ผู้ให้ทันที หากไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่ตนสังกัดโดยเร็ว 
      3. กรณีผู้รับมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการแบบรวมหรือเทียบเท่าให้แจ้งต่อผู้มีหน้าที่
แต่งตัง้ ถอดถอน 

 

  ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดที่ไม่เป็นไปตามมาตรา 103  
ต้องรับโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยถือเป็นความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวล
กฎหมายอาญา 
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                                                               (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                                                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน 
เรื่อง มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 

----------------------------------------------- 
 

  โดยที่เป็นการสมควร เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
พิจารณาอนุมัติให้ใช้น้ำ กระแสไฟฟ้า หรือสิ่งสาธารณูปโภคอ่ืนเพ่ือการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ลงวันที่   
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง  
หลักเกณฑ์ วิธีการประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ระเบียบ
คณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓  และระเบียบคณะกรรมการ
สวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกั ด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ.  ๒๕๕๔ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จึงกำหนดมาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ของ
หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน ดังนี้ 

๑. การจัดให้มีสวัสดิการภายในหน่วยงานคณะกรรมการสวัสดิการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการของหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานเป็ นประธานอนุกรรมการ และ
ข้าราชการของหน่วยงานนั้น ไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคนเป็นอนุกรรมการ ให้อนุกรรมการคนหนึ่งซึ่งมี
ความรู้ในการจัดทำบัญชีเป็นเหรัญญิก และให้อนุกรรมการคนหนึ่งเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

๒. การจัดสวัสดิการในหน่วยงานจัดขึ้นโดยต้องมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอำนวยความ
สะดวกแก่สมาชิกสวัสดิการเพ่ือประโยชน์แก่การดำรงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่สมาชิก
สวัสดิการเป็นกรณีปกติหรือเพ่ือประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือคณะอนุกรรมการสวัสดิการ
เห็นสมควรจัดเพิ่มข้ึน 

๓. คณะอนุกรรมการสวัสดิการ อาจจัดให้มีการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานได้ดังนี้ การออม
ทรัพย์ การให้กู้เงิน การเคหะสงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์ การกีฬาและนันทนาการ การให้บริการร้านค้า
สวัสดิการ การฝึกอาชีพเพ่ือเสริมรายได้  การสงเคราะห์สมาชิกด้านอ่ืนๆ เช่น ผู้ประสบภัย ผู้เจ็บป่วย หรือตาย 
และกิจกรรมหรือสวัสดิการภายในส่วนราชการประเภทอ่ืนตามที่คณะอนุกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 

/๔. การจัด............. 
 



 
- ๒ - 

 

๔. การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการสวัสดิการก่อน 
  ๕. คณะอนุกรรมการสวัสดิการต้องออกระเบียบการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานโดยต้องมี
เงื่อนไขการประชุมใหญ่สามัญประจำปีตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
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                                                               (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                                                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 



 

 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน 
เรื่อง  มาตรการการรับของแถม 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

  โดยที่ เป็นการสมควร เพ่ือให้ เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการรับของแถมของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สอดคล้องกับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง และไม่ขัดกับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โรงพยาบาลทองแสนขัน จึง
กำหนดมาตรการการรับของแถม  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความระมัดระวังไม่ให้มี
กรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน ดังนี้ 

๑. หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ ขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้น 

๒. เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑ จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว 
หากผู้เสนอรายนั้นประสงค์จะให้ของแถมและหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการรับของแถมดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการก็สามารถรับของแถมได้ โดยผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องมีหนังสือแสดงความจำนงในการบริจาค
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ในการรับ
ของบริจาคดังกล่าวหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตรวจรับพัสดุ และให้นำพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุม 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย 

 

  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ. 256๔ 
                                         

 
 
                                                               (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                                                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

 



 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริต และการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  

ในสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
---------------------------------------- 

 

  ตามที่  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตในการ
บริหารราชการ โดยกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน ในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยในการบรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน ๔ มาตรการสำคัญ เพ่ือถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัดแล้วนั้น  
 

  โรงพยาบาลทองแสนขัน จึงขอกำหนดให้มาตรการสำคัญเร่งด่วน ๔ มาตรการ เป็นมาตรการ    
เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย ในสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน  โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 

    ๑. มาตรการการใช้รถราชการ 
    ๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
    ๓. มาตรการกรจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
    ๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
    ๑. เพ่ือสร้างและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    ๒. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  
    ๓. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้    

ส่วนเสีย และประชาชน 
 

ทั้งนี้ โดยให้กำหนดเป็นมาตรการของหน่วยงานเพ่ือป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัย
ทั้ง ๔ มาตรการ ตามประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัด
โรงพยาบาลทองแสนขัน และหากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด
และทางอาญาอย่างเคร่งครัดต่อไป  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ. 256๔ 
                                         

 
 
                                                               (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                                                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 



 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

---------------------------------------------- 
 

  ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด แล้วนั้น 
 

  โรงพยาบาลทองแสนขัน จึงขอให้หน่วยงานในสังกัด ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ
ทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการ
จัดซื้อ  ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการ
สถานพยาบาล การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือว่า
เป็นการดำเนินกิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (public sector) หากเกิดประโยชน์ขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
ต้องจัดให้ส่วนลดส่วนแถม ประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะเช่นกัน โดยหน่วยงาน  
ที่จัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลดส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ (Net Price) จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการ 
ใช้งบประมาณแผ่นดิน 
 

  ทั้งนี้ การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกองทุนอ่ืนใดเพ่ือมีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้ให้มีความผิดฐานให้สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๔ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๗๖ ผู้รับมีความผิดฐานรับ
สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๗๓ 
และการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกเก็บผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง  
เป็นความผิดฐานเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๔๙ 
 

   ประกาศ ณ วันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
                                                               (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                                                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 
 



 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน 
เรื่อง  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน 
-------------------------------------------------- 

 

  เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการ       
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โรงพยาบาลทองแสนขัน จึงกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในเรื่องดังกล่าว เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหา
ผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการ
ใช้ข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
      ๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา  ๓๐ วันทำการ 
หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
      ๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชน สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมาย ระเบียบ กำหนด 
      ๓. กำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
      ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับ 
ผู้เสนองานทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
      ๕. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้ าที่ ดำเนินโครงการที่เอ้ือ
ผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับตัวเงินและท่ีไม่เก่ียวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ 
      ๖. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ทับซ้อน 
      ๗. เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ตามแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 
      ๘. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ เป็นประจำทุกเดือน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
                                                               (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                                                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 
                                                                                                                                                   



 

 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน 
เรื่อง  มาตรการการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

----------------------------------------------------------------------- 
 
  โดยที่เป็นการสมควร เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงพยาบาลทองแสนขัน จึงกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความระมัดระวังไม่ให้มี
กรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการ
จัดหาหรือการใช้ข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหน่วยงาน  
ในสังกัด ดังนี้ 
  ๑. ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของ
หน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
พัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒.กรณีหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะดำเนินการจัดให้มีการเรี่ยไร หรือหน่วยงานของรัฐ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๓.หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว และ
หากการกระทำนั้นมีมูลความผิด ให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นการ
กระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการตามลำดับ
ขั้นตอน 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
   

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ. 256๔ 
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