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ประกาศโรงพยาบาลควนโดน 
เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบน การใหและการรับของขวัญ แกขาราชการช้ันผูใหญหรือ

ผูบังคับบัญชา ในโอกาสตางๆ 
-------------------------------------- 

 

ดวยประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการ

รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยชอบธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.2543 และระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.2544 ไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับ

การใหหรือรับของขวัญและผลประโยชนของเจาหนาท่ีรัฐไว 

1. ขาราชการและเจาหนาท่ีโรงพยาบาควนโดน ตองไมรับหรือถามถึงการรับของขวัญหรือ

ประโยชนอ่ืนใดนอกเหนือจากทรัพยสินอันควรไดตามกฎหมาย เวนแตการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดโดย

ธรรมจรรยา ดังตอไปนี้ 

1.1 การับของขวัญหรือประโยชน จากญาติซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตามฐานะ

แหงตน 

1.2 การรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงมิใชญาติท่ีมีมูลคาในการรับจากแต

ละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน 3,000 บาท 

2. หลักเกณฑการรับของขัญหรือประโยชนอ่ืนใดตามขอ 1 ใหใชบังคับใหใชบังคับแกผูซ่ึงพน

จากการเปนเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลควนโดน แลวไมถึง 2 ป ดวย 

3.หามขาราชการและเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลควนโดน ใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือ

บุคคลในครอบครัวผูบังคับบัญชานอกเหนือจากประเพณีนิยม ท่ีมีการใหของขัวญกัน โดยการใหของขัญกัน

ตามประเพณีนิยมกันนั้น ตองไมเกิน 3,000 บาท 

4. หามขาราชการและเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลควนโดน ยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคล

ในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือผลประโยชนอ่ืนใด จากผูเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและ

ของขวัญชิ้นนั้นมีราคาหรือมีมูลคาเกิน 3,000 บาท 

5. ควรใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือบัตรแสดงความยินดีแทนการให

ของขวัญเพ่ือเปนการปองกันการฝาฝนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชนในการเสริมสรางทัศนคติในการ

ประหยัดใหแกเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลควนโดน 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด  

     ประกาศ ณ วันท่ี  9   ธันวาคม พ.ศ.2563  
   

                                         (นายสุพล  เจริญวิกกัย) 
                                  ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 

 
 



 
 
 
 

ประกาศ โรงพยาบาลควนโดน 
   เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน  

หรือสวนอ่ืนใดเพ่ิมเติม จากท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในขอบเขตของงาน  
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  

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

โรงพยาบาลควนโดน พิจารณาแลว เพ่ือใหสวนงานและกลุมงานอ่ืนๆ ในสังกัดโรงพยาบาล
ควนโดน มีแนวทางการปฏิบัติในการรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนัสบสนุน หรือสวนอ่ืนใด
เพ่ิมเติมจากท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุ โรงพยาบาลควนโดน จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว.457 ลงวันท่ี 
17 กันยายน 2562 และไมขัดกับเรื่องผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมดังนี้  

1.สวนงานและกลุมงานตางๆ ในสังกัดโรงพยาบาลควนโดน ตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ภายใตพระราชบัญญัติฯ และกฎกระทรวง ระเบียบ และปรกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติฯ 
ภายใตขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของหนวยงานของรัฐนั้น ท้ังยฃนี้ 
สวนงาน และกลุมงานตางๆของโรงพยาบาลควนโดน จะกําหนดเง่ือนไขสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย 
สวนสนับสนุน หรือสวนอ่ืนใดเพ่ิมเติม จากท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เอเปนเง่ือนไขหรือเปนเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอไมได 

๒. เม่ือดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามขอ 1. จนไดผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูท่ีไดรับการ
คัดเลือกแลวหากผูยื่นขอเสนอรายนั้นประสงคท่ีจะใหสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือ
สวนอ่ืนใคเพ่ิมเติมจากท่ีสวนงาน และกลุมงานตางๆ ในสังกัดโรงพยาบาลควนโดน กําหนดไวใน 
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุใหสวนราชการฯ แจงใหผูยื่นขอเสนอราย
ดังกลาวทําหนังสือแสดงเจตนาไวในการใหสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอ่ืนใด
เพ่ิมเติมจากท่ีสวนงาน และกลุมงานตางๆ ในสังกัดโรงพยาบาลควนโดน ท้ังนี้ตองไมมีเง่ือนไขใดๆ ตอ
สวนราชการฯ 

๓. ใหสวนงาน และกลุมงานตางๆ ในสังกัดโรงพยาบาลควนโดน ตรวจรับสวนแถมพิเศษ 
สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากท่ีสวนราชการฯ กําหนดไวในขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดวย 

อนึ่ง เอกสารสงมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฎสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน 
หรือสวนอ่ืนใดเพ่ิมเติม มาในฉบับเดียวกัน หรือจะแยกเปนคนละฉบับก็ได 
4. พัสดุของสวนงาน กลุมงานตางๆ ในสังกัดโรงพยาบาลควนโดน ไมวาจะไดมาดวยประการ

ใดใหสวนราชการฯ จัดให มีการควบคุมดูแลพัสดุ ท่ีอยู ในความครอบครอง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐ ดวย 

 
/๕. สวนงาน กลุมงานตางๆ ... 
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5. สวนงาน กลุมงานตางๆ ในสังกัดโรงพยาบาลควนโดน ตองจัดทํารายงานการรับสวนแถมพิเศษ 
สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอ่ืนใตเพ่ิมเติมจากท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในขอบเขตของงาน หรือ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามแบบรายงาน การรับสวนแถมพิเศษฯ ของโรงพยาบาลควนโดน 

 

   จึงประกาศมาใหทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
 

     ประกาศ ณ วันท่ี  9   ธันวาคม พ.ศ.2563  
 
 
                                                                         (นายสุพล  เจริญวิกกัย) 
                                                                   ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลควนโดน 
เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐในสังกัด 

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

  ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดนโยบายสําคัญเรงดวนหรือภารกิจท่ีไดรับ 
มอบหมายเปนพิเศษในการปองกันการทุจริต การบริหารท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการ
กระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอย เพ่ือเปนการเสริมสรางใหเจาหนาท่ีรัฐในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมชื่อสัตยและปองกันการเกิดปญหาการทุจริตและการกระทํา
ผิดวินัยของเจาหนาท่ีของรัฐเชิงรุก โดยมีมาตรการตามปญหาสําคัญท่ีพบบอย ๔ มาตรการ ไดแก (๑) 
มาตรการการใชรถราชการ (๒) มาตรการการเบิกคําตอบแทน (๓) มาตรการจัตทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุม และสัมมนา 
(๔) มาตรการจัดหาพัสดุ เพ่ือใหการปฏิบัติตามประกาสดังกลาวเปนไปอยางถูกตองและเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน โรงพยาบาลควนโดน จึงออกประกาศโรงพยาบาลควนโดน เพ่ือใหบุคลากรทุกกลุมงานในสังกัด ถือ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑. มาตรการการใชรถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  ๑.1 การใชรถราชการ หรือรถสวนกลาง ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยรถราชการพ ศ. ๒๕๒๓ และแกไขเพ่ิมเดิม และระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
หลักเกณฑการใช การเก็บรักษา การซอมบํารุงรถสวนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ โดยเครงครัด 
  ๑.๒ การเก็บรักษารถราชการ ใหเก็บในสถานท่ีเก็บ หรือบริเวณของสวนกลางราชการเทานั้น 
และหากมีเหตุจําเปนไมมีสถานท่ีเก็บท่ีปลอดภัย หรือมีราชการจําเปนและเรงดวน ใหทําบันทึกขออนุญาต
หัวหนาสวนราชการเปนการชั่วคราว หรือเปนครั้งคราว 
  ๑.๓ หามขาราชการหรือบุคลากรนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว หรือใหบุคคลอ่ืน
นําไปใชท้ังในเวลาราชการ และนอกเวสาราชการ หรือนอกสถานท่ีปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีไมเหมาะสม
หรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ 
  1.4 ใหผูบังคับบัญชา กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การใชรถ การเบิกจายคาเชื้อเพลิง คาซอม
บํารุงโดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด 
  6. มาตรการเบิกคตอบแทนโดยมีแนวทางปฏิบัติ ตังนี้ 
  ๒.๑ ใหจัดทําคูมือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในกลุมงานในสังกัดโรงพยาบาล
ควนโดนใหเปนตามระเบียบการเบิกจายคาตอบแทนตางๆ 
  ๒.๒ ใหกลุมงานในสังกัดโรงพยาบาลควนโดน มีการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการ 
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามเง่ือนไข และเปาประสงค การเบิกจายคตอบแทนตางๆ ตามระเบียบของกระทรวง 
สาธารณสุข และระเบียบเบิกจายคําตอบแทนท่ีเก่ียวของใหถูกตอง และชัดเจน 
  ๒.๓ ใหมีการกํากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงน และการเบิกจายงบประมาณ เพ่ือใช 
ประกอบในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจายคาตอบแทนใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

/๓. มาตรการ... 
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  3. มาตรการจัตทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาโดยมีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 
  ๓.๑ จัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาตางๆ ใหมีเปาหมายและ 
รายละเอียดการดําเนินงานฝกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ท่ีสอดคลองกับการแกปญหาและพัฒนา
งานของหนวยงานหรือองคกรอยางชัดเจน  
  ๓.๒ การเบิกจายคาใชจายตางๆ จะตองเปนไปตามผลการดําเนินงานท่ีเปนจริง ท้ังดาน
กิจกรรม จํานวนผูเขาอบรม ระยะเวลา และการจัดการตางๆ ท่ีสอตคลองและเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
  ๓ ๓ จัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การดําเนินโครงการ
โดยมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในหนวยงานและภายนอกทุกโครงการ 
  ๔. มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.๑ มีกระบวนการประชาสัมพันธ หรือประกาศจัดซ้ือจัดจาง หรือจัดหาพัสดุตามโครงการ 
หรือกิจกรรมพัฒนาตาง ๆ กอนดําเนินการจัดหา ท้ังในหนวยงาน หรือสื่อสารตาง ๆ ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารหัสตุภาครัฐ พ.ศ.๒๕'๖๐ หรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 
  ๔ ๒ มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และสงมอบพัสดุตางๆ ใหเปนไปตามจํานวน หรือปริมาณ 
และมีคุณภาพ เพ่ือประโยชนตามวัตถุประสงคโครงการ และการดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสม 
  ๔ ๓ มีกระบวนการปองกัน ตรวจสอบ และการดําเนินการ การมีผลประโยชนทับซอน หรือ 
การเอ้ือประโยชนของเจาหนาท่ีผูเก่ียวของกับการจัดหาพัสดุ กับผูรับจาง ผูขายและ/หรือผูมีความเก่ียวของใน 
ประโยชนดังกลาว 

 

    จึงประกาศมาใหทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

 

      ประกาศ ณ วันท่ี  9   ธันวาคม พ.ศ.2563  
 
 
 

                                                (นายสุพล  เจริญวิกกัย) 
                                               ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลควนโดน 

มาตรการปองกันการรับหรือใหสินบน 
 

โรงพยาบาลควนโดน   มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันและตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น โดยมุงสงเสริมสรางคุณภาพบุคลากรโรงพยาบาลควนโดน ใหบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาล
ควนโดน  ตองปฏิบัติตามแนวทางท่ีไดกําหนดไว ดังนี้ 
 

• ปฏิบัติตามนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต การใหหรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมท้ัง
กฎ ระเบียบ และขอบังคับของโรงพยาบาลควนโดน  โดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับการทุจริต 
คอรรัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

• ไมกระทําการใดๆ ท่ีเปนการแสดงถึงเจตนาวาเปนการทุจริต คอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบน แกผูท่ีมี
สวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับโรงพยาบาลควนโดน   ในเรื่องท่ีตนมีหนาท่ีรับผิดชอบ ท้ังทางตรงหรือโดย
ออม เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนแกองคกร ตนเอง หรือผูท่ีเก่ียวของ 

• ไมละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเขาขายการทุจริตและคอรรัปชั่นท่ีเก่ียวของกับ
โรงพยาบาลควนโดน และโดยถือเปนหนาท่ีท่ีตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบได
ทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ 

• ในการดําเนินการใดๆ ท่ีอาจมีความเสี่ยงตอการเกิดทุจริตและคอรรัปชั่น บุคลากรทุกระดับ จะตอง
ปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้ ดวยความระมัดระวัง  

o การให หรือรับของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหเปนไป
ตามแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีกําหนดไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ 
รวมถึงนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต การใหหรือรับสินบน 

o การใหเงินบริจาคเพ่ือการกุศล จะตองกระทําในนามโรงพยาบาลควนโดน แกองคกรใดๆ ท่ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือประโยชนตอสังคม โดยตองเปนองคกรท่ีเชื่อถือได มีใบรับรอง และตอง
ดําเนินการดวยความโปรงใส ผานข้ันตอนตามระเบียบของโรงพยาบาลควนโดน   
ท่ีกําหนดไว และถูกตองตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพ่ือใหม่ันใจวา
เงินบริจาคไมไดถูกนําไปใชเพ่ือเปนขออางในการติดสินบน 

o การใหเงินสนับสนุน ไมวาจะเปนเงิน วัตถุหรืบอทรัพยสิน แกกิจกรรมหรือโครงการใด ตองมี
การระบุชื่อโรงพยาบาลควนโดน  โดยการใหการสนับสนุนนั้นตองมีวัตถุประสงค เพ่ือสงเสริม
ธุรกิจ ภาพลักษณท่ีดีของโรงพยาบาลควนโดน และตองดําเนินการดวยความโปรงใส ผาน
ข้ันตอนตามระเบียบของโรงพยาบาลควนโดน ท่ีกําหนดไว และถูกตองตามกฎหมาย 

o ความสัมพันธทางธุรกิจและการจัดซ้ือ จัดจางกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดตองาน
กับภาครัฐหรือเจาหนาท่ีภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของในการดําเนิน
ของ 
โรงพยาบาลควนโดน ไมวาในประเทศหรือตางประเทศ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส 
ซ่ือสัตย และตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 

/โรงพยาบาลควนโดน... 
 
 



-2- 
 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
 

• โรงพยาบาลควนโดน  จะสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเห็นความสําคัญและมี
จิตสํานึกในการ ตอตานทุจริต คอรรัปชั่น รวมท้ังจัดใหมีการควบคุมภายในเพ่ือปองกันการ
ทุจริต คอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ  

• แนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงาน
บุคคล ตั้งแตการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการใหผลตอบแทนแกพนักงาน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชา
ทุกระดับ มีหนาท่ีสื่อสารทําความเขาใจกับพนักงานผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนําไปใชปฏิบัติใน
กิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยูในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวปฏิบัติ นี้ 

• โรงพยาบาลควนโดน  จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงาน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีแจง
เบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอรรัปชั่น ท่ีเก่ียวของกับโรงพยาบาลควนโดน  รวมถึง
พนักงานท่ีปฏิเสธ ตอการกระทํา โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือ
ในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่น ตามท่ีกําหนดไวในนโยบายการรับขอรองเรียน 
(Whistleblower Policy) 

• ผูท่ีกระทําการทุจริต คอรรัปชั่น ถือเปนการกระทําผิดตามขอบังคับเก่ียวกับการทํางานวา
ดวยการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงาน ซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยท่ี
กําหนดไว รวมถึงอาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมายดวย 

• โรงพยาบาลควนโดน  จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ 
เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดําเนินธุรกิจ 

 
     จึงประกาศมาใหทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

 

      ประกาศ ณ วันท่ี  9   ธันวาคม พ.ศ.2563  
 
 

                                                (นายสุพล  เจริญวิกกัย) 
                                               ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ประกาศโรงพยาบาลควนโดน 
เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

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

  ดวยโรงพยาบาลควนโดน มีความมุงม่ันในการบริหารราชการอยางซ่ือสัตย สุจริต ตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกสังคมและใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ ซ่ึง
กระบวนการจัดซ้ือจัดจางอาจกอใหเกิดความเสี่ยงจากการเกิดขอสงสัยวามีการทุจริตโดยการรับสินบนหรือไม 
โรงพยาบาลควนโดน จึงไดกําหนดมาตรการบริหารงานดานการปองกันการรับสินบนในการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือ
เปนแนวทางการปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลควนโดน เปนไปอยางโปรงใส สุจริต ตรวจสอบได 
โดยมีมาตรการกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอยางเครงครัด 
๒. วางตัวเปนกลางในการดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ 
๓. ปฏิบัติหนาท่ีดวยจิตสํานึกและความโปรงใสสามารถใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของตรวจสอบได 
๔. คํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน/สวนรวมของราชการเปนหลัก และความถูกตองยุต

อธรรมและความสมเหตุสมผลประกอบดวย 
๕. ดําเนินการใหมีการใชจายเงิน /ทรัพยสินของหนวยงานอยางประหยัด คุมคาเกิด

ประโยชนสูงสุด 
๖. ไมเรียก รับ ยอมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนไมวาโดยตรง/ออมจากผูขาย ผูรับจาง 

ผูมีสวนเก่ียวของท่ีมีความสัมพันธกับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุเพ่ือตนเอง/ผูอ่ืนโดยมิ
ชอบ 

๗. ไมนําความสัมพันธสวนตัวมาประกอบการใชดุลพินิจในการปฏิบัติหนาท่ี 
๘. ไมใหขอมูลภายในท่ีเปนการเอ้ือประโยชนตอฝายใดฝายหนึ่ง/พวกพองของตน 
๙. ปฏิบัติตอหนาผูขาย ผูรับจาง ผูมีสวนเก่ียวของท่ีมีนิติสัมพันธกับทางราชการเก่ียวกับการ

พัสดุ ผูรองเรียน รองทุกขดวยความเปนธรรม เอ้ือเฟอ มีน้ําใจ แตตองไมเปนปฏิปกษตอ
การแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม 

๑๐. ผูบังคับบัญชาดานพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กําชับใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบอยางเครงครัด กรณีพบวาเปนผูประพฤติปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบท่ีเก่ียวของใหรายงานผูอํานวยการโรงพยาบาลควนโดน ผานผูบังคับบัญชา 
ตามลําดับชั้นโดยทันทีเพ่ือพิจารณาแกไข ยกเวนหรือดําเนินการอ่ืนท่ีเหมาะสมเพ่ือให
เกิดความถูกตองและเปนธรรม 

๑๑. หากผูบังคับบัญชาดานพัสดุเห็นวามีการทุจริตหรือกลาวหาวามีการรับสินบนใหรีบ
ดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง และจัดทํารายงานเสนอตอผูอํานวยการโรงพยาบาลควน
โดนผานผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ันข้ึนไปเพ่ือดําเนินการสอบขอเท็จจริง หรือดําเนินการ
ทางวินัยโดยทันที 
   จึงประกาศมาใหทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
  ประกาศ ณ วันท่ี  9   ธันวาคม พ.ศ.2563  

 
                                             (นายสุพล  เจริญวิกกัย 
          ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 
 



 

 

ประกาศโรงพยาบาลควนโดน 
เรื่อง ขอใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจายยา 

ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 
----------------------------------------------- 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี  12 กันยายน 2564 รับทราบตามมาตรการทุจริตใน
กระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ
กระทรวงสาธารณสุข ขอใหดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในประเด็นขอเสนอแนะเชิงระบบ คือ หามไมให
หนวยงานท่ีทําการจัดซ้ือทําการหารายไดในลักษณะผลประโยชนตางตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเขา
กองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล และตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือใหเกณฑจริยธรรมวาดวยการจัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาเปนแนวทางปฏิบัติเดียวกัน
ในระดับหนวยงานและสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอใหดําเนินการตามมาตรการปองกันการ
ทุจริตในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายในการปองการทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการในกระบวนการเบิกจาย
ยาตามสิทธฺสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ จึงขอใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
การทุจริตในกระบวนการรักษาพยาบาลขาราชการ อยางเครงครัด 
  จึงประกาศมาใหทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
            ประกาศ ณ วันท่ี  9   ธันวาคม พ.ศ.2563  
 
 
                     (นายสุพล  เจริญวิกัย) 
             ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลควนโดน 
เรื่อง  มาตรการปองกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค  และทรัพยสินบริจาค 

------------------------------------------ 
  ดวยการทุจริตการรับสินบนหรือการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ
เปนรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม  ปละเปนเรื่องท่ีเชื่อมโยง
เก่ียวเนื่องกับจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐอันเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดความเสียหายตอการบริหารงานและ
ภาพลักษณขององศกร 
  โรงพยาบาลควนโดน ตระหนักและมีความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติงานใหโปรงใส  ยึดม่ันคุณธรรม
ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จึงไดจัดทํามาตรการปองกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค  และ
ทรัพยสินบริจาค  เพ่ือนเปนแนวปฏิบัติในการปองกันการรับสินบน  การใชอํานาจหนาท่ีท่ีเปนการเอ้ือ
ประโยชนตอตนเองหรือผูอ่ืน  การแสวงหาผลประโยชนรวมกันกับองศกรธุรกิจเอกชน การรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดจากผูอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม  
และเปนการสรางความรู ความเขาใจ  เก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด  โดยใหบุคลากรของทุก
หนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลควนโดน  ถือเปนปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

๑. การรับบริจาคทรัพยสินหรือเงินสนับสนุนตองพิจารณาถึงผลไดผลเสีย  และผลประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ 

๒. การใหหรือรับบริจาคทรัพยสินหรือเงินสนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใสและถูกตองตาม
กฎหมาย โดยตองม่ันใจวาเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนไมไดถูกนําไปใชเพ่ือเปน
ขออางในการติดสินบน 

๓. โรงพยาบาลควนโดนคํานึงถึงความเปนธรรมและปกปองเจาหนาท่ีท่ีปฎิเสธการรับหรือ
การใหสินบนท่ีเปนเงินบริจาค  และทรัพยสินบริจาค  เม่ือผูใดพบเห็นการกระทําเปน
การเขาขายเปนการรับหรือใหสินบนจะตองรายงานผูบังคับบัญชาหรือตามชองทางการ
รับเรื่องรองเรียนของโรงพยาบาลควนโดนทันที 

๔. ใหผูบังคับบัญชา  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  ใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด 
จึงประกาศมาใหทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
             ประกาศ ณ วันท่ี  9   ธันวาคม พ.ศ.2563  
 
 
     (นายสุพล   เจริญวิกกัย) 
          ผูอํานวจการโรงพยาบาลควนโดน 
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