
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากร 

ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเซิงรุก ในการป้องกัน 
การทุจริต เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขป้ญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ท่ี 
เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย ซึ่งประกอบด้วย มาตรการการใช้รถราฃการ มาตรการการเบิกจ่ายด่าตอบแทน 
มาตรการการจัดทำโครงการปีกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และมาตรการการจัดหาพัสดุ น้ัน

เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
การทุจริตช ้างต้นโดยเคร่งครัด ป้องกันการกระทำทุจริตประพฤติม ิขอบ และป้องกันการกระทำผิดวิน ัย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จีงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี

๑. มาตรการการใช้รถราชการ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนัก 

นายกรัฐมนตรีว่าด ้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๒ และ 
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

๑.๒ การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่า 
นั้นหากมีเหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นและเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาต 
หัวหน้าส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว

๑.๓ ห้ามข้าราชการหรือบุคลากร นำรถราชการไปใช้ในกิจการหรือภารกิจที่มิใช่ 
ราชการ ห้ามนำ ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ หรือ 
นอกสถานที่ปฏิบัติงาน

๑.๔ ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบการใช้รถ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง 
รวมถึงการเบิกจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่าง  ๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด

๒. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ 

เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งวิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม

๒/๒.๒ มิการ



-๒-

๒.๒ มีการจัดทำคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
สำหรับหน่วยงานในสังกัด ให้เปีนไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๒.๓ มีการกำกับดูแล ตรวจสอบ และรับรอบการปฏิบัติงาน รวมถึงการเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนให้เปีนไปตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง 
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

๓. มาตรการการจัดทำโครงการติกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมถึงการเบิก 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๓.๑ การจัดทำโครงการติกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา จะต้องปฏิบัติให้ 
ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด มีความสอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่กำหนด

๓.๒ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเปีนไปตามผลการดำเนินงานที่เปีนจริง ท้ัง 
ด้านกิจกรรม จำนวนคบ ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม และการจัดการต่างๆ มีความถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย 

๓.๓ มีระบบการควบคุมกำกับ ดูแลตรวจสอบ สรุป ประเมินผล และรายงานการ 
ดำเนินโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ กระบวนการจัดหาพัสดุตามแผนงาน โครงการต่างๆ ต้องปฏิบัติให้เปีนไปตาม

พระราชบัญญ้ติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ กฎกระทรวง มติ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

๔.๒ มีการตรวจรับ ตรวจสอบ ส่งมอบพัสดุต่างๆ ให้เปีบไปตามจำนวน ปริมาณและ 
คุณภาพที่กำหนดในสัญญา เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ มีการดำเนินกิจกรรมต่าง  ๆ อย่างเหมาะสม 

๔.๓ มีกระบวนการบีองกัน ตรวจสอบ และดำเนินการ เกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ทับ 
ช้อน หรือการเอื้อประโยชน์ให้แก'เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องกับการจัดหาพัสดุ ผู้รับจ้าง ผู้ขายหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดหาพัสดุ ผู้รับจ้าง ผู้ขายหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดังกล่าว

๔. ให้ทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และหน่วยงานในสังกัด พัฒนาระบบ 
การกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียหรือ 
ประขาซน และช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียนบีญหา เพื่อบีองกันการทุจริตและกระทำผิดวินัย ตามมาตรการใน 
ประกาศนี้ พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการดำเนินงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ทุก ๖ เดือน

๖. หากพบว่ามีการฝ่าตินมาตรการที่กำหนด เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิด
จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย อาญา และความรับผิดทางละเมิด แล้วแต่กรณี โดยให้ผู้บังคับบัญชารายงาน 
ตามลำดับข้น หากผู้บังคับบัญชารายใดพบเห็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ ซึ่งฝ่าตินมาตรการตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ 
แล้วละเลยไม่รายงานจะถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระทำผิดวินัยด้วย

ประกาศ ณ วันท่ี <3^ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(บายบรรพค สุขพัพัฒปานนท์) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง



ประกาศสำนักงานสารารณสุขจังหวัดตรัง
เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนซดเขย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม 

จากหน่วยงาบซองรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณสักษณะเฉพาะของพัสดุ
พ.ศ. ๒(£๖๔

การรับสินบน โดยการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนขดเขย หรือส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม 
เน้นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยขบ์ส่วนบุคคลและประโยขน์ส่วนรวม ซึ่งนำไปสู่การกระทำทุจริต 
และประพฤติมิขอบ เฃื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำให้เก ิดความเสียหายต่อการ 
บริหารงานและภาพลักษณ์ของหน่วยงาบ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน เน้นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการกระทำ 
ทุจริตและประพฤติมิขอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ 
ส่วนขดเขย ส่วนสนับสนุบ หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาบ หรือ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงาบสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้ถือปฏินัต 
โดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราขบัญญัติการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความ 
ใบพระราขบัญญัติฯ ภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
ทั้งนี้ จะกำหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ ส่วนขดเขย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่ กำหนดไว้ใน 
ขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อเน้นเงื่อนไขหรือเน้นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก 
ข้อเสนอไมไต้

๒. เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑ จนได้ผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ท่ีไต้รับดัดเลือก 
แล้ว หากผู้ย ื่น'ข้อเสนอรายนั้น ประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนขดเขย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด 
เพ ิ่มเต ิมจากที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอ ียดค ุณลักษณะเฉพาะของพ ัสด ุ ให้สำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดตรัง แจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว ทำหนังสือแสดงเจตนาในการให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วน 
ขดเขย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติม ทั้งนี้ ต้องไม่มีเง่ือนใด  ๆ ต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

๓. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนซดเขย ส่วนสนับสนุน 
หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพั?!คุด้วย ทั้งนี้ 
เอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฏส่วนแถมพิเศษ ส่วนขดเขย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นเพิ่มเติมมา 
ในฉบับเดียวกัน หรือจะแยกเน้นคนละฉบับก็ไต้

๒/๔.พัสดุ..



๔. พัสดุของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ต้องจัดให้มีการ 
ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐ ด้วย

๔. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ต้องจัดทำรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนซดเชยส่วน 
สนับสบุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ตามแบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสรุปรายงานนำเสนอ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ทุก ๖ เดือน

๖. หากพบว่ามีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้รายงาน 
บายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ผ่านผู้บังคับนัญขาตามลำดับขั้นโดยทันที เพื่อพิจารณาแกไข ยกเว้น หรือ 
ดำเนินการอื่นที่เหมาะสมให้เกิดความัถูกต้องเป็นธรรม และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดจะต้อง 
ถูกดำเนินการทางวินัย อาญา และความรับผิดขอบทางละเมิด หากผู้บังคับบัญชารายใดพบเห็บการกระทำผิด 
ประพฤติมิขอบแล้วละเลยไม่รายงาน จะถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระทำผิดวินัยด้วย

ประกาศ ณ วันท่ี มิลุ'นายน พ.ศ. ๒๔๖๔

L^
(นายบรรเจิด สุขพิพัต]ปานนทํ) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง



แบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนซดเขย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มจากที่หน่วยงานของรัฐ
กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข ภายในพระราซบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
หน่วยงาน...............................................................

วันท่ี
เรียน...........................................................................(ผู้บังคับบัญซา)

ด้วยเมื่อวันที่..........................................หน่วยงาน..................................
ได้รับส่วนแถมพิเศษ ส่วนขดเขย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จาก................

Vft/ดงน
๑.
๒
๓....................................................................................................................................
๔.................................................................................................................................................................................
๕.................................................................................................................................................................................

หน่วยงาน.......................................................................................................................................
ได้ตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนขดเขย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มตามจากที่กำหนดไว้ในขอบเขตของ 
งานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเอกสารการส่งมอบพัสดุตามสุกัญญา 
เรียบร้อยแล้ว

ลงซื่อ....................................................
( ........................................................................................ )

หัวหน้าพัสดุ

ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญขาขั้นด้น
( ) รับทราบ
( ) ดำเนินการตรวจรับพัสดุ และนำพัสดุลงบัญซีหรือทะเบียนคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
( ) กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด

ลงซื่อ.....................................................
( ........................................................................................)

วันที่......................................................



'

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการขั้นผู้ใหญ่หรือผู้นังสับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ

พ.ศ. ๒๔๖๔

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การให้และรับของขวัญของข้าราชการขั้นผู้ใหญ่ หรือ 
ผู้บังสับบัญชาใบโอกาสต่าง  ๆ พ.ศ. ๒๔๖๒ ประกาศ ณ วันท่ี ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ กำหนดให้ถือปฏิบัติโดย 
ให้เปีบไปในแนวทางประหยัด มัธยัสถ์ และฟ้องกันการทุจริตและประพฤติมิขอบ บัน

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว และเพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ตรัง ได ้ถ ือปฏิบ ัต ิตามประกาศข้างต ้นโดยเคร่งครัด ฟ้องกันการกระทำทุจริตประพฤติม ิชอบ สำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดตรัง จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ในการให้และรับของขวัญของข้าราชการขั้นผู้ใหญ่ หรือ 
ผู้บังสับบัญชาในโอกาสต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นสมควรล่งเสริมมาตรการฟ้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิขอบในวงการราชการ เร่ือง การให้และรับของขวัญของข้าราชการขั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังสับบัญชา และ 
สมาซิกหรือบุคคลในครอบครัว เน่ืองในโอกาสต่าง  ๆ อาทิ เทศกาล'ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ การแสดงความ 
ปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ และการแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ซ่ึง
ข้าราชการการเมือง ข้าราชการขั้นผู้ใหญ่ ผู้บังสับบัญชาทุกระดับ และสมาซิกหรือบุคคลในครอบครัวของ 
บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง มีหน้าที่ในการส่งเสริมค่านิยมการแสดงความปรารถนาดีด้วย 
การปฏิบัติงานให้เปีนแบบอย่างเพื่อที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้อยูใต้บังสับบัญชา และ 
สมาซิกหรือบุคคลในครอบครัว ให้เปีนไปในแนวทางประหยัด มัธยัสถ์ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ขอให้บุคลากรทุกระดับที่จะแสดงความปรารถนาดีต่อกัน 
ในโอกาสต่างๆ โดยวิธีการ ใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในส่ือสังคมออนไลน์ การทำจิต 
อาสา แทบการให้ของขวัญ และหากให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจริยาหรือตามปกติ 
ประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลนี้น สามารถกระทำได้โดยไม่ขัด 
ต่อกฎหมาย เช่น ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อคบต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ใน 
รูปแบบที่ล่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีฃองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เช่น ปฏิทิน สมุดบันทึก สินค้าสมุนไพร 
สินค้าชุมชนในโครงการต่างๆ หรือสินค้าเพื่อการกุศล และให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี 
และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๒/๓.ให้ทุกกลุ่ม...



๓. ให้ทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และหน่วยงานในสังกัด เฝ็าระวังกำกับ 
ดูแลให้เป็นไปตามประกาศ และสรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ทุก ๖ 
เดือน

ประกาศ ณ วันท่ี ร ^  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(บายบรรเจด สุขพพัฒปานนท์) 
บาซแพทย์สาธารผสุขจังห้วัดตรัง



ภาคผนวก

แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ,
ข ้าพเจ้า....................................................................... นามสกุล

ตำแหน่ง................................................................................................กลุ่มงาน..,
ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท

วันท่ีได้รับ รายละเอียด ได้รับจาก มูลค่า
โดยประมาณ

โอกาส 
ในการรับ

รับในนาม
หน่วยงาน บุคคล

ลงขื่อ.................................................................. ผู้รายงาน
ตำแหน่ง..............................................................................

วันที่.............../ .............................../ ...................

(สำหรับผู้บังคับบัญขา หัวหน้าส่วนราฃการ : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง)

ตามที่ได้รับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามรายละเอียดข้างต้นนั้น ขอให้
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

( ) อนุญาตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล
( ) เห็นควรส่งคืนผู้ให้
( ) ส่งมอบให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เพื่อเป็นสมบัติต่อไป
( ) อ ื่น ๆ ระบ ุ.............................................................................................

ลงข่ือ 1ผู้บังคับบัญชา

หมายเหสุ ให้ส่งแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ งานศูนย์ปฏิบัติการต่อด้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิขอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังทุกครั้งที่มีรายงาน



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เรื่อง การป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวับที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ รับทราบมาตรการ้องกันการทุจริตใน 
กระบวนการเบ ิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. เสนอ 
กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวฃภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้อง น้ัน

เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และหน่วยงานในสังกัด ได้ถือปฏิบัติ 
ให้เปีนไปตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ป้องกันการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
จ ึงกำหนดแนวทางปฏ ิบ ัต ิในการป ้องก ันการร ับส ินบนในกระบวนการเบ ิกจ ่ายยาตามส ิทธ ิสว ัสด ิการ 
รักษาพยาบาลข้าราฃการ ดังต่อไปนี้

๑. ห้ามมิให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทน 
ทุกประเภท จากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการหน่วยบริการ

การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ต้องให้งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือ 
ว่าเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public sector) หากเกิดประโยชน์ขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น 
ได้ส่วนลดหรือได้ส่วนแถม ประโยชน์ด ังกล่าวต้องตกแก,ประโยชน ์สาธารณะเช ่นก ัน โดยหน่วยงานที่ 
จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้าง ต้องจัดให้ส ่วนลดหรือส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ (ne t price) เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้ 
งบประมาณแผ่นดิน

ดังน้ัน การนำส่วนลดหรือส่วนแถมที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นประโยชน์แก่ภาคส่วนอืนที่ 
มิใช่หน่วยงานของรัฐในลักษณะที่เป็น Private secto r เช่น ใช้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงื่อนไขในการบริจาคให้แก่ 
กองทุนสวัสดิการ มูลนิธิหรือกองทุนอื่นในลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคลากรของรัฐโดยตรงที่มี 
อำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นการกระทำที่ผิดหลักธรรมาภิบาล และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

๒. บุคลากรผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม 
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวขภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗

๓. ให้บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และหน่วยงานในลังกัด เฝ็าระวัง กำกับ ดูแล 
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องโดย 
เคร่งครัด และรายงานให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังทราบทุก ๖ เดือน

แ.
๒/๔. หากพบ...
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ar. หากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏินัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบ และ 
ประกาศ บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการกระทำผิดจะต้องถูกดำเนินการทางวินัย อาญา และความรับผิดทางละเมิด 
แล้วแต่กรณี โดยให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามลำดับชั้น หากผู้บังคับบัญชารายใดพบเห็นการกระทำผิด แล้ว 
ละเลยไม่รายงาน จะถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระทำผิดวินัยด้วย

ประกาศ ณ วับท่ี มิถุนายน พ.ศ. ๒๕0๔

(นายบรรเจด สุขพพัด]ปานนทํ) 
นายแพทย์aารารผสุขจังทวัดดรัง
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ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
เร่ือง การฟ้องกันการรับสินบนในกระบวบการจัดซื้อจัดจ้าง 

พ.ศ. ๒๔๖๔

กระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินกระบวนการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสำนึก ต่อต้าน 
การทุจริตและคอรัปขั่นทุกรูปแบบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เน้นรูปแบบหนึ่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขัดกัน 
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมนำไปสู่การกระทำทุจริตและพฤติมิชอบ

สำน ักงานสาธารณสุขตรังให ้ความสำคัญกับการต่อต ้านการท ุจร ิต และคอรัปชั่นรวมถึง 
สนับสนุนส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก การไม่ทนต่อการทุจริต จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อฟ้องกันการรับ 
สินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องได้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังต่อไปน้ี

๑. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕:๖๐ และระเบียบการะทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒£๖๐ 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕:๖๐ และมีแบบแสดงความบริสุทธี้ในใจการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปีดเผย 
ข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ตรวจรับพัสดุ

๒. วางตัวเน้นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการ 
ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่

๓. คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน ประโยชน์ส่วนรวมชองทางราชการเน้นสำคัญ ยึดหลัก 
ความโปร่งใส ความถูกต้องยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบด้วย

๔. ดำเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน หรือทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และเกิด
ประโยชน์สูงสุด

๔. ไม่เรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผู้ขาย 
ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวช้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการ เกี่ยวกับการพัสดุ เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

๖. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เน้นการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายในฝ่ายหนึ่ง หรือพวกพ้องของตน
๗. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวช้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุผู้ 

ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเน้นธรรม เอื้อเฟ้อ มีนํ้าใจแต่ต้องไม่เน้นปฏิฟ้กษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเน้น

๒/๘.ผู้บังคับ...

ธรรม
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c i ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุ ดำเนินการเผิาระวัง กำกับ ดูแล ตรวจสอบการดำเนินงาบให้มีการ 
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด และรายงานให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ทราบ ทุก ๖ เดือน 

๙. หากพบว่ามีการปฏิบัติไม่เบีนไปตามกฎหมาย หรือระเบียบเกี่ยวข้อง ให้รายงานนายแพทย์ 
สาธารณสุขจังหวัดตรัง ผ่านผู้บังคับบัญขาตามลำดับข้นโดยทันที เพื่อพิจารณาแกไข ยกเว้น หรือดำเนินการอื่น 
ที่เหมาะสม ให้เกิดความถูกต้องเบีบธรรม และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดจะต้องถูกดำเนินการ 
ทางวิน้ย อาญา และความรับผิดทางละเมิด หากผู้บังคับบัญขารายใดพบเห็นการกระทำผิด ประพฤติมิขอบใบ 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วละเลยไม่รายงาน จะถือว่าผู้บังคับบัญขาบันกระทำผิดวินัยด้วย

(นาย,บรรเจัด สุขพิพัฒปานนท์) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังห'วัดตรัง
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บนทึกข้อความ
ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติต่อต้าบการทุจริตฯ สำนักงา,นสาธารณสุขจังหวัดตรัง โทร ๐๗๕-๒๐๕๖ร)๕ 
ที่ ตง ๐๐๓๒.๑รy  1J  tf) วันที่ ร ่^  มิถุนายน ๒๕๖๔
เร่ือง การกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักงาบสาธารณสุขจังหวัดตรัง และขออนุญาต 

เผยแพร่ประกาศฯ บนเว็บไซต์
เรียบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง 

๑.เรื่องเดิม
๑.๑ ตามที่ศฺนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติใน 

การป้องกันการทจริตและประพฤติมิขอบให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อถือ 
ปฏิบัติ โดยได้กำหนดมาตรการในด้านต่าง  ๆ ตังนี้

๑. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด 
สำนักงาบปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือที่ สธ ๐๒๑๘.๐๓.๑/ว๑๔๕ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

๒. แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนขดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใด 
เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไวิในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตาม 
หนังสือท่ี สธ ๐๒๑๗/ว๒๒๘๐ ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

๓. การให้และรับของขวัญข้าราขการขั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญขาในโอกาสต่าง  ๆ ตาม 
หนังสือท่ี สธ ๐๒๑๗/ว๘๒๕ ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

๔. มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิการรักษาพยาบาล 
ข้าราชการ ตามหนังสือที่ สธ๐๒๑๗/ว๒๒๑๔ ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๕. คุ่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยจน่ส่วน 
บุคคลกับผลประโยขน์ส่วนรวม การรับสินบนใบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือที่ ๐๒๑๗/ว ๓๕๓๙ ลง 
วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑.๒ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ภายใต้แนวคิด “เปีดเผยข้อมูลสู่ความโปร่งใส (O p e n  D ata  to  
T ran sp aren cy )” ภายใต้แผนงาบยุทธศาสตร์ขาติ ระยะ ๒๐ ปี (ต้านการสาธารณสุข) ตัวขี้วัดที่ ๕ การรับ 
สินบน ข้อ 13๑๓ กำหนดให้หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรปแบบ

๒. ข้อเท็จจริง
ศ ูนย ์ปฏ ิบ ัต ิการต ่อต ้านการท ุจร ิตและประพฤติม ิขอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

เห็นสมควรกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบนในการกระทำที่เสี่ยงต่อการเกดการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยขน่ส่วนตัวและส่วนรวม ซึ่งจะนำไปสู่การกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ ในกระบวนการ 
ปฏิบัติงานต่าง  ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้แก่

๑.การป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด 
๒.การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนขดเชย ส่วนสนับสบุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ใน 

ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
๒/๓.การให้...



๓.การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง  ๆ
๔.การบิองกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
๔.การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อวัดจ้าง

๓. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามในประกาศฯ ซึ่งแนบมาพร้อม ดังนี้ 
๑. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เร่ือง การบิองกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำ 

ผิดวินัยชองเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
๒. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เรื่อง.การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนขดเชย ส่วน 

สนับสนุบ หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไวในชอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
พัสดุ

๓. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เร่ือง การให้และรับของขวัญข้าราขการชั้น 
ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ

๔. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เรื่อง การบิองกันการทุจริตในกระบวบการ 
เบิกจ่ายยาตามสิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

๔. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เรื่อง การบิองกันการรับสินบนในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง

๖. บันทึกเวียนแจ้งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เพื่อบิองกันการรับสินบนทุก
รูปแบบ

และขออนุญาตนำประกาศมาตรการบิองกันสินบนทุกรูปแบบ ดังกล่าวข้างต้น เผยแพร่บน 
เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

fๆil'd fhdino'm'
(นางจารุณื สายทองแท้)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

9wnQ(j

(นายบรรเจึค สุขพิพัฒปา■ น'นทํ) 
บายแพทย์สาธารณสุขจังห ดตรัง



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงาบสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ตามประกาศสำนักงาบสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๔๖๓

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ซื่อหน่วยงาน :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง...........................................................................................
วัน/เดือน/ปี : ...... ๑๔ มิถุนายน ๒๔๖๔............................................................................................................
หัวข้อ :  มาตรการฟ้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ..................................................................................
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

..๑.ประกาศการฟ้องกันการทุจริตและแกัIชการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด 
๒. ประกาศการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนขดเขย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ 

ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
๓. ประกาศการให้และรับของขวัญแก่ข้าราฃการจันผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง  ๆ
๔. ประกาศกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
๔. ประกาศการฟ้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

บทkภ'ายบอก : ......................................................................................................................................................
หมายเหตุ : ............................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง
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วันนี่ . .. . . Jaด5eอ,น ? ? . น  วันที่...!?*....เดือน..!เว้'^.-............ พ.ศโ!เ^?•.น....หัวห้น ัางาน ่ต ์รวจ^ภายในควบ^ ยโน _____________
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วันที่.... เ^เด ือน.....อื้:โ?........พ.ศ... .....


