
  
 

 

ประกาศโรงพยาบาล       
เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

 

  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ ก าหนดให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการ             
ชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ หรือของผู้บังคับบัญชา เพ่ือเสริมค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยหัวหน้า
ส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน             
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๔ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ         
พลเรือน และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) จึงขอออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน เรื่อง การให้และรับของขวัญ               
ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖5 
  ข้อ ๒ โรงพยาบาลหัวหินเห็นสมควรส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาและสมาชิกหรือบุคคลใน
ครอบครัว เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ              
และการแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนต าแหน่งในระดับสูงขึ้น อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
ในสังกัดโรงพยาบาลหัวหิน กระทรวงสาธารณสุข และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น 
มีหน้าที่ในการเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดีด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง เพ่ือที่จะพัฒนา
ทัศนคติ จิตส านึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาและสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว ให้เป็นไป               
ในแนวทางประหยัด มัธยัสถแ์ละป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   ดังนั้น โรงพยาบาล       จึงขอให้บุคลากรทุกระดับที่จะแสดงความปรารถนาดีต่อกัน              
ในโอกาสต่างๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออ นไลน์             
หรือการท าจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ และหากให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์ อ่ืนใด               
โดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยม หรือเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง                
บุคคลนั้น สามารถกระท าได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย พร้อมทั้งให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมติคณะรัฐมนตรี
และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

                            ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นาย                    ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล       

 



 

 

 
 

ประกาศโรงพยาบาล       
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล       

 

  ด้วย โรงพยาบาล       มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดข้อสงสัยว่า มีการทุจริตโดยการรับสินบนหรือไม่ นั้น โรงพยาบาล
หัวหินจึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อ
จัดจ้างของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการก าหนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอย่างเคร่งครัด 
2. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและความโปร่งใสสามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
4. ค านึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูกต้องยุติธรรม 

                     5.  ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่า งประหยัด คุ้มค่าเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
  6. ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมิชอบ 
  7. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
  8. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือพวกพ้องตน 
  9. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ  
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง                     
ให้รายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น โดยทันทีเพ่ือพิจารณาแก้ไข หรือด าเนินการ
อ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 
           10. หากผู้บั งคับบัญชาด้านพัสดุ เห็นว่า มีการทุจริตหรือกล่ าวหาว่ามีการรับสินบน                      
ให้รีบด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นขึ้นไป เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือด าเนินการทางวินัยโดยทันที 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

             ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕   มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

(นาย                    ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล       

 
 



   

 

  

 ประกาศโรงพยาบาล       
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 

 

  ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงาน             
และภาพลักษณ์ขององค์กร 

  โรงพยาบาลหัวหิน จึงตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม 
ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ จึงได้จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็น             
เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าที่ที่เป็น
การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน และเพ่ือเป็นการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ          
ให้ปฏิบัติถูกต้องตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลหัวหิน 
ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การรับบริจาคทรัพย์สิน หรือเงินสนับสนุน ต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสีย และผลประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลักส าคัญ  

2. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สิน หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนนั้น ไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการ      
ติดสินบน 

3. ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือการให้สินบนที่เป็น          
เงินบริจาค หรือทรัพย์บริจาค หากผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เป็นการเข้าข่ายอันเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้อง
รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  

4. ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
โดยเคร่งครัด 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

            ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕   มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

(นาย                    ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล       

 

 

 

 



   

 

  

 ประกาศโรงพยาบาล       
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด 

 
ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจ                  

ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไข
ปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่
รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมซื่อสัตย์ และป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตและ
การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเชิงรุก โดยมีมาตรการการปัญหาส าคัญที่พบบ่อย 4 มาตรการ                     
อันได้แก่ 1. มาตรการการใช้รถราชการ  2. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  3. มาตรการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรมฝึก มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม             
และสัมมนา 4. มาตรการจัดหาพัสดุ ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง                  
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จึงขอออกประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต             
และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลหัวหินถือปฏิบัติ 
ดังนี้ 
  ๑. มาตรการการใช้รถราชการ ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย              
รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ให้ด าเนินการหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒ 

  3. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 
2449 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  4. มาตรการการจัดหาพัสดุ ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ           
การบริหารการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  5. หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

  6. หากพบว่ามีการกระท าผิดต้องด าเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญาอย่าง
เคร่งครัด 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

            ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕   มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

(นาย                    ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล       

 
 



   

 

  

 ประกาศโรงพยาบาล       
เรื่อง มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติม  

จากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
   

ด้วย คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว457 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562                      
เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติม                   
จากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ถึงกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือรับทราบและขอให้กระทรวงสาธารณสุขแจ้งต่อหน่วยงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ                     
ตามหนังสือข้างต้น  

ในการนี้ โรงพยาบาลหัวหิน ขอประกาศมาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนลดแถมพิเศษ 
ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน                 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลหัวหิน ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ภายใต้ขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงาน ทั้งนี้ โรงพยาบาลหัวหิน จะก าหนดเงื่อนไขส่วนแถม
พิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพ่ือเป็นเงื่อนไขหรือเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอไม่ได้ 

2. เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 1 จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกแล้ว หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ประสงค์ท่ีจะให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืน
ใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
ให้แจ้งผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว ท าหนังสือแสดงเจตนาในการให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน 
หรือส่วนอื่นใด ต่อโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ ต้องไม่มีเงื่อนไขใดจากโรงพยาบาลหัวหินเด็ดขาด 

3. ต้องตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ด้วย 

    อนึ่ง เอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฏส่วนส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย          
ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด มาในฉบับเดียวกัน หรือจะแยกคนละฉบับก็ได้ 

 

/4. พัสดุ ... 
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4. พัสดุของโรงพยาบาลหัวหิน ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใดก็ตาม ให้จัดให้มีการควบคุม 
ดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วย 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

            ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕   มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
 

 
 

(นาย                    ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


