
  
 
 
 

                                                  
ประกาศโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 
............................................................... 

 
  รัฐบาลได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นนโยบาย 
ส าคัญ เนื่องจากสถานการณ์การทุจริตมีหลายรูปแบบโดยให้ทุกส่วนราชการน าไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม
ในการด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักธรรมาภิบาลและ
เพ่ือให้สอดคลองรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจ าปี 2565  โดยโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ได้
ก าหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และได้ขับเคลื่อน ตามมาตรการ 3 
ป 1 ค.(ปลุก/ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย )ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยวจึงประกาศ
มาตรการป้องกันการรับสินบน ดังนี้ 
                   1.มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศการต่าง ๆ 
                     1.1 ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกรับ หรือยอมจะรับ ซึ่งของขวัญแทน
ตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่การให้โดยธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ตามประเพณ ี
                    1.2 ไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อ่ืน
ใดกับผู้มีความเก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
                    1.3 ให้บุคลากรทุกระดับท่ีจะแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ มีการใช้บัตรอวย
พรการลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การท าจิตอาสาแทนการให้ของขวัญและหากให้
ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยมหรือเพ่ือรักษา
มิตรภาพความสัมพันธ์ สามารถกระท าได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เช่นไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนต่อ โอกาส 
ตามประกาศ ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข เช่นปฏิทิน 
สมุดบันทึก สินค้าสมุนไพรของชุมชนในโครงการต่าง  หรือสินค้าเพ่ือการกุศล เป็นต้น และให้ถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
                   2.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุขได้ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและ
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 29 
ตุลาคม 2557 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถตรวจสอบได้ โดยจัดให้มีระบบการก ากับประเมิน
ตรวจสอบการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (Utilization Evalualion) รวมถึงให้ส่วนราชการประกาศแนว
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาไว้ในที่เปิดเผย และเป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามจัดซื้อ ท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบ
แทนทุกประเภทจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยา เข้ากองทุนสวัสดิการของหน่วยงาน 

5.1.3 ห้ามเจ้าหน้าที่… 
 

ส าเนาถูกต้อง 
อลงกรณ์  วจีสัจจะ 

(นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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                   3.  มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มุ่งเน้นการบริหารราชการ
อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความส าคัญกับการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งขบวนการอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดข้อสงสัยว่ามีการทุจริตโดยการรับสินบน
หรือไม่ จึงได้ก าหนดมาตรการบริหารงานด้านการป้องกันรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 3.1 ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
 3.2 วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
 3.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและความโปร่งใสสามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
 3.4 ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานหลัก ความถูกต้องยุติธรรม และความสมเหตุสมผล
ประกอบ 
 3.5 หัวหน้าหน่วยงาน ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้
รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับเพ่ือพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือด าเนินการอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความ
ถูกต้อง และเป็นธรรม    
                  4. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
                      4.1 การรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียและ
ผลประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
                      4.2 การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือ เป็นข้ออ้างในการติด
สินบน 
                      4.3 ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยจะไม่
ด าเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
                      4.4 ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ชนิด การด าเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
                  5. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่มี 4 มาตรการดังนี้   
                     5.1 มาตรการใช้รถราชการ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
                          5.1.1 การใช้รถราชการ หรือรถยนต์ส่วนกลาง ให้ด าเนินการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 
2526 โดยเคร่งครัด 
                         5.1.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการ 
เท่านั้น และหากมีเหตุจ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นเร่งด่วน ให้ท าบันทึกขออนุญาต
หัวหน้าส่วนราชการผู้มีอ านาจ เป็นการชั่วคราว 
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       5.1.3 ห้ามเจ้าหน้าที่น ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืนน าไปใช้ทั้ง
ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
                         5.1.4 ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่าย ค่า
เชื้อเพลิง ค่าซ่อมบ ารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ 
                   5.2 มาตรการเบิกค่าตอบแทน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
                         5.2.1 ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550   ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง                    
                         5.2.2  ให้มีการควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขและเป้าประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุข และระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง 
                  5.3 มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา มีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้ 
                         5.3.1 ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                         5.3.2 การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาต่าง ๆ ให้มี
เป้าหมายและรายละเอียดการด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน 
                        5.3.3 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้าน
กิจกรรม จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
                        5.3.4 ให้รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังเสร็จสิ้น
โครงการ 
                  5.4 มาตรการจัดหาพัสดุ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
                       5.4.1 ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
                       5.4.2 ให้มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และด าเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือการเอ้ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้มีความ
เกี่ยวข้องในประโยชน์ดังกล่าว 
                 6. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ 
กค.(กวจ.) ว 254 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม 

                  6.1 หน่วยงานต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงาน
นั้น 

6.2 เมื่อด าเนินการ… 
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                6.2 เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 1 จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
แล้วหากยื่นข้อเสนอ รายนั้นประสงค์จะให้ของแถมและหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับของแถม
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทางราชการก็สามารถรับของแถมได้โดยผู้ยื่นเสนอจะต้องมีหนังสือแสดงเจตจ านงใน
การรับบริจาคให้แก่หน่วยงานและให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ตามระเบียบระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ในการรับของบริจาค ดังกล่าวหน่วยงานต้อง
ด าเนินการตรวจรับพัสดุ และให้น าพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วย 

           7.  มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของหน่วยงาน         

                7.1 ห้ามทุกหน่วยงานซึ่งมีการจัดซื้อจัดจ้างท าการหารายได้ในลักษณะต่างตอบแทนทุก
ประเภทจากภาคเอกชน ซึ่งเป็นคู่สัญญาของหน่วยงาน น าเข้ารายได้ของกองทุนสวัสดิการ 

                7.2 กรณีภาคเอกชนหรือคู่สัญญามีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินเพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว สามารถบริจาคได้โดยตรงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สิน
ที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 
                7.3 กรณีภาคเอกชนหรือคู่สัญญา ให้ส่วนลดส่วนแถมจากการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ห้ามมิให้
น าเงินที่ได้จากส่วนลด ดังกล่าวเข้าเป็นรายได้ของกองทุนสวัสดิการ โดยต้องน าเงินดังกล่าวคืนเป็น
งบประมาณแผ่นดิน 

               ทั้งนี้ให้บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ปฏิบัติตามระเบียบในทุกมาตรการข้างต้น โดย
เคร่งครัด 

               จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
                                                     ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

 
   
(นายวศิน  ทองทรงกฤษณ์) 

           นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โทร. ๐-๕๖๓๘-๓๕๖๒ ต่อ ๑๐๓ 

ที ่ นว ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ         วันที ่  1  มีนาคม  ๒๕๖5 

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ได้จัดท าประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ของ
หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์     นั้น 
 

  ข้อพิจารณา 
  ในการนี้ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ขอส่งประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ของ
หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ แนบมาพร้อมนี้ เพ่ือขอน าขึ้นประกาศเผยแพร่บน
เว็บไซด์ของโรงพยาบาล ให้แก่สาธารณชนทราบต่อไป 
 

  ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน  ของหน่วยงานใน
สังกัดโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ บนเว็บไซด์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
การ อลงกรณ์  วจีสัจจะ 

 

                                                                                                        
  (นางสาวมาริสา   เขียวสด) 
    นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
  

ทราบ/อนุญาต 
                                                                                           
 
                                                                     (นายวศิน   ทองทรงกฤษณ์) 
                                             นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค 

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
วัน/เดือน/ปี :  1 มีนาคม  ๒๕๖4 
 
หัวข้อ : ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
 
รายละเอียดข้อมูล  - ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  
                        จังหวัดนครสวรรค์ 

- คู่มือการก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  
  ตามรายละเอียดแนบ 

 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ..................................................................................................................... ...................................................... 
...........................................................................................................................................................................................  

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 

 (นางสาวมาริสา  เขียวสด) 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันที่  1  มีนาคม   2564 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

(นายวศิน   ทองทรงกฤษณ์) 
นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง                                                                  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
วันที่  1  มีนาคม   2564 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

 (นายทรงยศ  แจ่มสอน) 
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

วันที่  1  มีนาคม  ๒๕๖4 
 

 


