
 

 

ประกาศ โรงพยาบาลจุน 
เรื่อง มาตรการป้องกันการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศการต่างๆ  

.......................................... 
  ด้วย การทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ             
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง 
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงาน  
และภาพลักษณ์หน่วยงาน  
                    โรงพยาบาลจุน จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการการบริหารงานอย่างโปร่งใส ปลอดจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในหน่วยงาน ลดช่องทางการใช้อ านาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผู้อ่ืน ลดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงได้จัดท ามาตรการปูองกันการรับสินบน เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติในการปูองกันการรับสินบน เรื่อง มาตรการปูองกันการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. บุคลากรทุกระดับจะต้องไม่เรียกรับ หรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
นอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่น
ใดโดยธรรมจรรยา เช่น การรับของขวัญหรือประโยชน์จากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตาม
จ านวนที่เหมาะแก่ฐานะแห่งตน การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจาดบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่
ญาติที่มีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท
ถ้วน) 

2. ให้บุคลากรทุกระดับแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ การ
แสดงการต้องรับ การแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดย
วิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ แทน
การให้ของขวัญ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับกระกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการให้และ
รับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศการต่างๆ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 

                                                   ประกาศ ณ วันที่  8 ธันวาคม 2565 
 
 

(นายสุชาญ  ปริญญา) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุน 

 



 

 

ประกาศ โรงพยาบาลจุน 
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล

ข้าราชการ 
.......................................... 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 รับทราบมาตรการปูองกันการทุจริตใน
กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอ
กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ด าเนินการตามมติคณะมติคณะรัฐมนตรีสาระส าคัญในประเด็นข้อเสนอแนะเชิง
ระบบ คือ 

ข้อ 1.3.1 ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 

จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือว่า
เป็นการด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (Public sector) หากเกิดประโยชน์ขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
เช่น ได้ส่วนลดหรือได้ส่วนแถม ประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณสะเช่นกัน โดยหน่วยงานที่จัดซื้อ
จัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลดหรือส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ  ( net price) จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้
งบประมาณแผ่นดิน                

 

  ดังนั้น การน าส่วนลดส่วนแถมที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นประโยชน์แก่ภาคส่วนอ่ืนที่ไม่
ใช้หน่วยงานของรัฐในลักษณะที่เป็น private sector เช่น ใช้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงื่อนไขในการบริจาคให้แก่
กองทุนสวัสดิการ มูลนิธิ หรือกองทุนอ่ืนในลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคลากรของรัฐโดยตรงที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดซ้อจัดจ้างถือเป็นการกระท าผิดหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างและเป็นการกระท า
ผิดกฎหมาย 
  ทั้งนี้ การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกองทุนอ่ืนใดเพ่ือมีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้ให้มีความผิดฐานรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 123/5 ผู้รับมีความผิดฐานรับ
สินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103 และการที่
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ท าการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นความผิดฐาน
เรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 และมาตรา 149 

 ประกอบกับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ          
การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2557  เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุข
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความถูกต้อง ท าเพ่ือประชาชน เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไปนั้น 

ในการนี้... 
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  ในการนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ด าเนินการตามมาตรการปูองกันการทุจริตในกระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการและประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์ 
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2557  อย่างเคร่งครัดต่อไป 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 
                                                  ประกาศ ณ วันที่  8 ธันวาคม 2565 
 
 

(นายสุชาญ  ปริญญา) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศ โรงพยาบาลจุน 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลจุน 

.......................................... 
  โรงพยาบาลจุน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีความมุ่งเน้นในการบริการจัดการ   
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความส าคัญกับ
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจกก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดข้อสงสัย 
เกี่ยวกับการทุจริตและ/หรือรับสินบนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลเวียงปุาเปูา จึงได้ก าหนดมาตรการ
ปูองกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงปุาเปูา เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อ
จัดจ้างให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังต่อไปนี้ 

1. ยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
2. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเก่ียวกับพัสดุ 
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและความโปร่งใสสามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
4. ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนราชการเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นความถูกต้อง และสมเหตุสมผล

ประกอบด้วย 
5. ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิด

ประโยชน์สูงสุด 
6. ไม่เรียกรับ รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อมจากผู้ขาย 

ผู้รับจ้าง  
7. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตนมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
8.  ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อฝุายใดฝุายหนึ่ง/พวกพ้องของตนเอง 
9. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจา้ง ผู้มสี่วนเก่ียวข้องที่มีนิติสัมพนัธ์กับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุ       

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ าใจ แต่ต้องไม้เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเปน็ธรรม 
10. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ให้รายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นโดยทันที เพ่ือพิจารณาแก้ไข 
ยกเว้น หรือด าเนินการอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 

11. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุ เห็นว่า มีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบ
ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาล ผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพ่ือด าเนินการสอบข้อเท็จจริง หรือด าเนินการทางวินัยโดยทันท ี

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

                                                   ประกาศ ณ วันที่  8 ธันวาคม 2565 
 
 

(นายสุชาญ  ปริญญา) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุน 



 
 

 

ประกาศ โรงพยาบาลจุน 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

.......................................... 
  ด้วย การทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ             
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง 
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงาน 
และภาพลักษณ์หน่วยงาน  
                    โรงพยาบาลจุน จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการการบริหารงานอย่างโปร่งใส  ปลอดจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการปูองกันการรับสินบน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการปูองกันการรับ
สินบน เรื่อง มาตรการปูองกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ดังต่อไปนี้ 

1. บุคลากรทุกระดับจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับสินบนหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม 

2. บุคลากรทุกระดับจะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน 
3. บุคลากรทุกระดับจะต้องไม่เสนอ หรือรับข้อเสนอ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือประโยชน์

ส่วนตน 
4. การเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาคจะต้องไม่มีการผูกพันใดๆทั้งสิ้น และให้เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ 
พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2561 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 

                                                      ประกาศ ณ วันที่  8 ธันวาคม 2565 
 
 

(นายสุชาญ  ปริญญา) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุน 

 
 

 



 
 

 

ประกาศ โรงพยาบาลจุน 
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

.......................................... 
  โรงพยาบาลจุน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ก าหนดมาตรการส าคัญในการปูองกัน
การทุจริต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มักพบว่าเกิดมากขึ้นในสังคม ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการภายใน
โรงพยาบาลจุน เป็นไปตามเปูาหมายจึงขอก าหนดมาตรการ ดังต่อไปนี้ 

1. มาตรการการใช้รถราชการ  
2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
3. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
4. มาตรการการจัดหาพัสดุ 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด

ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรโดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และประชาชน 

ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ด้านการปูองกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุน  จึงขอประกาศมาตรการปูองกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลจุน  เพ่ือเป็นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการจน
เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต เป็นพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ส าเร็จเป็นรูปธรรม สามารถควบคุม
ก ากับ ติดตามประเมินผลได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วยมาตรการส าคัญ 4 มาตรการ ดังนี้ 
นโยบายหลัก 

1. มุ่งเน้นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่     
อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 

2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเวียงปุาเปูามีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ 



3. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอ่ืนใดให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินการตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  

แนวทางปฏิบัติ 
1. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้ 

1) ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2532 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) มาตรการการใช้รถราชการโรงพยาบาลเวียงปุาเปูา 
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ.

2550 
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุม

ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
6) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
7) พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายใน 
3. หน่วยงานด าเนินงานการนโยบาย มาตรการคณะกรรมการความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง 
4. หากพบว่ามีการกระท าผิด ต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
                                                       ประกาศ ณ วันที่  8 ธันวาคม 2565 
 
 

(นายสุชาญ  ปริญญา) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

ประกาศ โรงพยาบาลจุน 
เรื่อง มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนเพิ่มเติม 

.......................................... 
  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว2280 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ได้ก าหนดแนวทาง
ในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ใน
ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ 
โรงพยาบาลเวียงปุาเปูา ขอประกาศเก่ียวกับการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

1.  เจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติฯ ภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ จะก าหนดเงื่อนไขส่วนของแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน
สนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่โรงพยาบาลฯ ก าหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพ่ือเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอไม่ได้ 

2. เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 1 จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกแล้ว หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษ  ส่วนชดเชย ส่วน
สนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากต่อโรงพยาบาลฯ ทั้งนี้ ต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆ ต่อ
โรงพยาบาลฯ 

3. โรงพยาบาลฯ ตรวจรับส่วนแถมพิเศษ  ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใด
เพ่ิมเติมที่โรงพยาบาลฯ ก าหนดไว้ในของเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ ด้วย 

4. พัสดุของโรงพยาบาลฯ ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้จัดให้มีการควบคุม ดูแลพัสดุที่อยู่
ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วย 

5. ต้องมีการจัดท ารายงานการรับส่วนแถมพิเศษ  ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใด
เพ่ิมเติมจากที่โรงพยาบาลฯ ก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามแบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษฯ ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ตามเอกสารแนบท้าย 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
                                                        ประกาศ ณ วันที่  8 ธันวาคม 2565 
 

(นายสุชาญ  ปริญญา) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุน 



 
 

แบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ 
ก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
 

หน่วยงาน โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
 

วันท่ี.................................................................. 

เรียน        

 ด้วยเมื่อวันที ่    หน่วยงาน       

ได้รับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนบัสนนุ หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเตมิ จาก       

            ดังนี ้

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

หน่วยงาน            
ได้ตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่ก าหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว 
 
 
               ลงช่ือ       
        (     ) 
         หัวหน้าพัสดุ 
 

ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 

 รับทราบ 
 ด าเนินการตรวจรับพัสดุ และน าพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 ก ากับดูแล และตดิตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 

 

   ลงช่ือ        

    (     ) 

   วันท่ี        

เอกสารแนบท้าย 
 



 

 

 

ประกาศ โรงพยาบาลจุน 
เรื่อง มาตรการการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 

.......................................... 

  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201/25809  ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 ได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือปูองกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในของาถานพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยก าหนดให้จัดท าระเบียบต่างๆ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงิน
บ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงิน
บริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข       
พ.ศ. ๒๕๖๑ และในการบริจาคเงินเข้ากองทุนของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข      
จะด าเนินการออกระเบียบมาก าหนดวิธีการรับบริจาคเพ่ือปูองกันปัญหาการทุจริตเช่นกัน แต่ในส่วนนี้เพ่ือเป็น
แนวทางและหลักการที่ถูกต้อง เห็นควรมีการก าหนดเรื่องการรับบริจาคเข้ากองทุนสวัสดิการข้าราชการ        
ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2557 นั้น 

            ในการนี้ โรงพยาบาลจุน ได้เล็งเห็นความส าคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
ในโรงพยาบาล โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลจุนขึ้น ทั้งนี้ จึงได้จัดท าประกาศ 
โรงพยาบาลจุนเรื่อง มาตรการการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาลขึ้น เพ่ือใช้ในการด าเนินการเกี่ยวกับ
สวัสดิการภายในโรงพยาบาล เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภายในโรงพยาบาลฯ ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ด าเนินการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลจุน โดยยึดถือระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561  (ตามเอกสาร
แนบ 1) 

2. ให้ด าเนินการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลจุน  โดยยึดถือระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตามเอกสารแนบ 2) 

3. ให้ด าเนินการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลจุน  โดยยึดถือระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตามเอกสารแนบ 3) 

4. ในการบริจาคเงินเข้ากองทุนของโรงพยาบาล จะด าเนินการตามระเบียบที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกบังคับใช้เพ่ิมเติม ในการก าหนดวิธีการรับบริจาคเพ่ือปูองกัน
ปัญหาการทุจริตเช่นกัน แต่ในส่วนนี้เพ่ือเป็นแนวทางและหลักการที่ถูกต้อง เห็นควรให้มี
การก าหนดเรื่องการรับบริจาคเข้ากองทุนสวัสดิการข้าราชการในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 
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5. ให้มีการรายงานผลการด าเนินการเสนอคณะกรรมการฯ ทุก 6 เดือน 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
                                                      ประกาศ ณ วันที่  8 ธันวาคม 2565 
 
 

(นายสุชาญ  ปริญญา) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุน 

 
 

 

 


