
 
ประกาศโรงพยาบาลสอง 

เร่ือง การให้และรับของขวัญของข้าราชการช้ันผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ 
................................ 

ตามที่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2540 กำหนดให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการ ชั้นผู้น้อยพึง 
งดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการ  ชั้นผู้ใหญ่ 
หรือของผู้บังคับบัญชา เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง  โดยหัวหน้าสว่น
ราชการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีนั้น  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2540 พระราชบัญญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสอง จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศโรงพยาบาลสอง เรื่อง การให้และ รับของขวัญของ  ข้าราชการ 
ชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ 3 ให้ยกเลิก  
ประกาศโรงพยาบาลสอง เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่หรือ  ผู้บังคับบัญชา 

ในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

ข้อ 4 โรงพยาบาลสอง เห็นสมควรส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริต และ  ประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา และ  สมาชิกหรือบุคคล
ในครอบครัว เนื่องในโอกาสต่าง ๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่ การแสดงความปรารถนาดี การ แสดงการต้อนรับ และ
การแสดงความยินดีในโอกาสเลื ่อนตำแหน่งในระดับสูงขึ ้น ซึ่งข้าราชการการเมือง  ข้าราชการชั้นผู ้ใหญ่ 
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับในสังกัดโรงพยาบาลสอง และสมาชิกหรือบุคคลใน ครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น 
มีหน้าที่ในการเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดีด้วยการปฏิบัติ ตนให้เป็นแบบอย่าง เพ่ือที่จะพัฒนา
ทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชา และสมาชิกหรือ  บุคคลในครอบครัวให้เป็นใน
แนวทางประหยัด มัธยัสถ์และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ดังนั้น โรงพยาบาลสอง จึงขอให้บุคลากรทุกระดับท่ีจะแสดงความปรารถนาดีต่อกัน โอกาสต่าง ๆ โดย
วิธีใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การทำจิตอาสา แทนการให้
ของขวัญ และหากของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ  ประเพณีนิยมหรือ
เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลนั้น สามารถกระทำได้โดย ไม่ขัดต่อกฎหมาย เช่น 

 

ไม่เกิน…. 

 



- 2 - 

 ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนต่อโอกาสตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ปฏิทิน สมุดบันทึก  สินค้าสมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุข
สินค้าชุมชนในโครงการต่าง ๆ หรือสินค้าเพื่อการกุศล เป็นต้น  และให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมติ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  

ประกาศ ณ วันที่ 2๗ เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

                                          
 

      (นายวันชัย    วันทนียวงค์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอง               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ประกาศโรงพยาบาลสอง 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 

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

ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง  
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กรการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที ่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้  
เมื่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดนั้นได้ มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดโดย
ธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ำใจ”ดังนั้น การรับ
สินน้ำใจ เจ้าหน้าทีข่องรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของ
รัฐละเลย หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื ่องสินน้ ำใจหรือสินบนแล้ว จะทำให้
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้ วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สามารถแยกแยะหรือจำแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการ
ละเมิดประมวลจริยธรรมรวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ 

โรงพยาบาลสอง ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรม 
ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ
ป้องกันการรับสินบน การใช้อำนาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน
กับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้อง ตามที่กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กำหนด โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้ 

แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร  

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิงการรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

 
2/ เจ้าหน้าที่... 
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                    เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกตำแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย  กฎ 
หรือมีข้อบังคับ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก
กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์  การ
รับทรัพย์ส ินหรือประโยชน์อื ่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที ่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบส ำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศโรงพยาบาลสองเรื่อง 
การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั ้นผู ้ใหญ่หรือผู ้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆพ.ศ. 2562 ดังนี้ 
                   1. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลสอง เรื่อง การให้และรับของขวัญ
ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด (ภาคผนวก) 

 
                   2. มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 
ของข้าราชการ เนื่องจาก คณะรัฐมนตรี มีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 รับทราบ 
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณ  
ธกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้กระทรวง  
สาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กระทรวงการคลังและหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องด าเนินการดังนี้  
                    2.1 ผลักดันให้การขับเคลื ่อนย ุทธศาสตร ์ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล   
(Rational Drug Use หรือ RDU) 

2.2 ให้กรมบัญชีกลางทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลการโดยจัดให้มีมาตรการควบคุมการใช้จ่ายใน
การเบิกจ่ายตรงของผู้ป่วยนอก หากการรักษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ให้กรมบัญชีกลางทำการตรวจสอบโดย
ละเอ ียด และให ้นำเทคโนโลย ีของระบบการชำระเง ินผ ่ านบ ัตรเครด ิตประย ุกต ์ ใช ้ ก ับระบบ 
                    2.3 ให้เพ่ิมความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายในทั้งในระบบสถานพยาบาลและหน่วยงาน
ต้นสังกัดของสถานพยาบาล 

2.4 ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทน
ทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องใช้
งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือว่าเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์(public sector) หากเกิด 
ประโยชน์ขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ได้ส่วนลดได้ส่วนแถม ประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะ 
เช่นกัน โดยหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลดส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ (net price) จึงจะเกิดประโยชน์ 
สูงสุดในการใช้งบประมาณแผ่นดิน 

ดังนั้น การนำส่วนลดส่วนแถมที่เกิดการจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นประโยชน์แก่ภาคส่วนอื่นที่ไม่ใช่
หน่วยงานของรัฐในลักษณะที่เป็น private sector เช่น ใช้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงื่อนไขในการบริจาคให้แก่
กองทุนสวัสดิการ มูลนิธิ หรือกองทุนอื่นในลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคลากรของ รัฐโดยตรงที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นการกระทำที่ผิดหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างและเป็นการ 
กระทำผิดกฎหมาย 

 
3/ทั้งนี้... 
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                     ทั้งนี้ การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกองทุนอื่นใดที่มีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อจัด จ้าง 
ผู ้ให้มีความผิดฐานให้สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/5 ผู้รับมีความผิดฐานรับ 
สินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบร ัฐธรรมน ูญว ่ าด ้วยการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต  พ.ศ. 2542 มาตรา 103 
                     การที่หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ท าการจัดซื้อ   
จัดจ้างเป็นความผิดฐานเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 และมาตรา 149 ประกาศ
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2557 ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

3. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างซื่อสัตย์
โปร่งใส ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี ่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ผู ้มีหน้าที่ตรวจสอบ  
ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการ 
เรียกรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว เพื่อพิจารณาใช้
มาตรการทางการปกครอง และมาตรการทางกฎหมายทางแพ่งและทางอาญาอย่างเด็ดขาดและรวดเร็ว 
                   4. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

ห้ามเจ้าหน้าที ่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใด
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ ำนาจ  
ตามกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่ าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ไปราชการ ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็น
สวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่า
สมนาคุณวิทยากรค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือ 
ประโยชน์อื ่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   
เรื ่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓   
ดังต่อไปนี้ 

4.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯ จากปู่ ย่า ตา   
ยาย ลูก หลาน เหลน พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆในความเป็นญาติ 
เช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นการรับทรัพย์สินฯ ใน
กรณีนี้ จึงไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ ประกอบกับการ
รับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จำกัดจำนวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้ในจำนวนเท่าไร 
จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 

 
4/การรับ... 
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                    4.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใดจากบุคคลอื ่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ 
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมี  
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

4.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร 
มอบบัตรกำนัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี  หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 
๓,๐๐๐ บาท 

4.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใดที ่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั ่วไป 
               5. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที ่ร ัฐในสังกัด
โรงพยาบาลสอง ได้แก่ 

5.1 มาตรการการใช้รถราชการ (ภาคผนวก) 
                    5.2 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (ภาคผนวก) 
                    5.3 มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา (ภาคผนวก) 
                    5.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ (ภาคผนวก) 
               6. มาตรการการรับของแถม เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างยัง 
มีประเด็นข้อสงสัยถึงแรวทางการปฏิบัติกรณีการรับของแถม ดังนั้น เพ่ือให้การรับของแถมของหน่วยงานของ 
รัฐเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง 
(6) ประกอบมาตรา 29 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  
2560 กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

6.1 หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติฯ กฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ นี้ ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

6.2 เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 1 จนได้ผู ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกแล้ว หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ของแถม และหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การรับของแถมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทางราชการก็สามารถรับของแถมได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือ 
แสดงความจำนงในการบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐและให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น ทั้งนี้ ในการรับของบริจาคดังกล่าวหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตรวจรับพัสดุ และให้นำพัสดุ
ลงบัญชีหรือทะเบียนคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ด้วย 

7. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 อย่างเคร่งครัด (ภาคผนวก) 

 
 

 
5/กระบวน... 
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                หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 
โรงพยาบาลสอง มอบหมายให้ กลุ่มบริหารงานทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯ 

การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรการป้องกันการรับสินบนและรายงานข้อมูลให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอง 
ทราบ โดยให้รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

 
                การติดตามประเมินผล 

ให้หน่วยงานในสังกัด และหรือ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ให้รายงานสรุปผลตามมาตรการ 
ป้องกันการรับสินบน การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขแล้ว  
รายงานให้ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลสอง โดยให้รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน 2 รอบ คือ รอบ 
6 เดือน และ 12 เดือน 

 
ประกาศ ณ วันที่ 20  ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 
 

 
(นายวันชัย  วันทนียวงค์) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอง 


