
 
ประกาศโรงพยาบาลแม่ใจ 

เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่  
พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

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

 เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมา ข้าราชการชั้นผู้น้อยนิยมมอบหรือเรี่ยไรเพ่ือ 

จัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้องทั้งยังเป็น

ช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบในวงราชการ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ ให้ถือปฏิบัติว่า

ข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของ

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยหัวหน้าส่วน

ราชการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งก าชับดูแลข้าราชการในสังกัด ให้

ประพฤติตนเก่ียวกับการเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

โรงพยาบาลแม่ใจ จึงส่งเสริมมาตรการการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง 

ราชการโดยการสร้างค่านิยมมัธยัสถ์ของข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และบุคลากรทุกระดับใน

สังกัดโรงพยาบาลแม่ใจ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศการปี

ใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดโรงพยาบาลแม่ใจทุกระดับ มี

หน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดี ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่จะพัฒนาทัศนคติ 

จิตส านึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปในแนวทางประหยัด เพ่ือปูองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการอีกสถานหนึ่ง ดังนั้น โรงพยาบาลแม่ใจ จึงขอเชิญชวนให้บุคลากรทุกระดับใน

โรงพยาบาลแม่ใจ แสดงความปรารถนาดีต่อกันในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยการใช้บัตรอวยพร 

การลงนามสนสมุดอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ ทั้งนี้ ให้รวมถึงสมาชิกใน

ครอบครัวด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                                                                                        

                                                          (นายสัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ใจ 



 
ประกาศโรงพยาบาลแม่ใจ 

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
---------------------------- 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ รับทราบมาตรการปูองกันการทุจริตใน 
กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ
โรงพยาบาลแม่ใจ ขอให้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี สาระส าคัญในประเด็นข้อเสนอแนะเชิงระบบ คือ 

ข้อ ๑.๓.๑ ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่าง 
ตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 

จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้างถือว่า 
เป็นการด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (public sector) หากเกิดประโยชน์ขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
เช่น ได้ส่วนลดหรือได้ของแถม ประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะเช่นกันโดยหน่วยงานที่จัดซื้อ
จัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลดหรือส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ (net price) จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้
งบประมาณแผ่นดนิ 

ดังนั้น การน าส่วนลดหรือส่วนแถมที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นประโยชน์แก่ภาคส่วน 
อ่ืนที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ในลักษณะที่เป็น private sector เช่น ใช้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงื่อนไขในการ
บริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการ มูลนิธิ หรือกองทุนอ่ืนในลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคลากรของรัฐ
โดยตรงที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นการกระท าที่ผิดหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างและ
เป็นการกระท าผิดกฎหมาย 

ทั้งนี้ การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกองทุนอ่ืนใดเพ่ือมีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อจัด 
จ้างผู้ให้มีความผิดฐานให้สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๔ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๗๖ ผู้รับมีความผิดฐานรับ
สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ และ มาตรา ๑๗๓ 

และการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียบรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ท าการ 
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นความผิดฐานเรียบรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๔๙  

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(นายสัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ใจ 



 
ประกาศโรงพยาบาลแม่ใจ 

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
---------------------------- 

โดยที่ โรงพยาบาลแม่ใจ มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตตามหลัก 
ธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่ง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดข้อสงสัยว่ามีการทุจริตโดยการรับสินบนหรือไม่ 
โรงพยาบาลแม่ใจจึงได้ก าหนดมาตรการบริหารงานด้านการปูองกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่ใจ เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้โดยมี
มาตรการก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑.ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบ ปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
๒.วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
๓.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
๔.ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูกต้อง  

ยุติธรรม ความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 
๕.ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์ 

สูงสุด 
๖.ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้างผู้มี 

ส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการ เกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเอง/ผู้อ่ืน โดยมิชอบ 
๗.ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
๘.ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อฝุายใดฝุายหนึ่ง/พวกพ้องของตนเอง 
๙.ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการ เกี่ยวกับการพัสดุผู้ 

ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็น
ธรรม 

๑๐.ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุ พึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก าชับ ให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีประพฤติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้รายงาน
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ใจ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นโดยทันทีเพ่ือพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือ
ด าเนินการอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

๑๑.หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบน ให้รับมีการ 
รวบรวมข้อเท็จจริง และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นขึ้นไป เพ่ือ
ด าเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือด าเนินการทางวินัยทันที 

๑๒.ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ประเมินความเสี่ยงเพ่ือคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างมาตรวจสอบ 
ความเหมาะสม และรายงานผู้อ านวยการ เพ่ือพิจารณาเป็นประจ าทุกปีอย่างน้อย ปีละ ๒ โครงการ 

จึงเรียนมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(นายสัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศโรงพยาบาลแม่ใจ 

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
---------------------------- 

ตามท่ี โรงพยาบาลแม่ใจ ได้มีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สิน 
บริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารสุข พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือการใช้เงินหรือ
ทรัพย์สินบริจาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ นั้น 

โรงพยาบาลแม่ใจ ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม  
ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอประกาศมาตรการปูองกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาค
และทรัพย์สินบริจาค เพ่ือเป็นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริการงาน
ราชการจนเกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต เป็นพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตส าเร็จเป็นรูปธรรม 
สามารถควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผลได้อย่างชัดเจน โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ถือปฏิบัติ
ตามมาตรการปูองกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้ 

๑.ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาค 
และทรัพยส์ินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑ อย่าง
เคร่งครัด 

๒.ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ใจ จัดท าข้อมูลสถิติการรับเงินบริจาคและ 
ทรัพย์สินบริจาคพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และให้กลุ่มงานนิติการสรุปรายงานรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค แล้วให้ทั้งสองกลุ่มรายงานข้อมูลใน
ส่วนที่รับผิดชอบให้ผู้อ านวยการทราบ ทุกไตรมาส 

๓.หากพบว่ามีการกระท าความผิดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยเร็ว และหากการกระท านั้นมีมูลความผิด ให้ด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ 
หากพบว่า กรณีเป็นการกระท าความผิดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอ านาจด าเนินการ 
ตามล าดับขั้นตอน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(นายสัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ใจ 



 
ประกาศโรงพยาบาลแม่ใจ 

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  
ในสังกัดโรงพยาบาลแม่ใจ 
---------------------------- 

โรงพยาบาลแม่ใจ ได้ก าหนดนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็น 
พิเศษในการปูองกันการทุจริต การบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดโรงพยาบาลแม่ใจ มี
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และปูองกันการเกิดปัญหาการทุจริตและการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในเชิงรุก 
โดยมมีาตรการตามปญัหาส าคัญท่ีพบบ่อย ๔ มาตรการ ได้แก่ 

(๑)มาตรการการใช้รถราชการ 
(๒)มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
(๓)มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
(๔)มาตรการการจัดหาพัสดุ 

ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของการด าเนินการตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ 
ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษด้านการปูองกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐใน
สังกัดโรงพยาบาลแม่ใจ จึงขอประกาศมาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าความผิดวินัย ซึ่ง
ประกอบด้วย ๔ มาตรการดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลแม่ใจ ยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

๑.ปูองกันไม่ให้เกิดการแสวหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย 
ชอบด้วยกฎหมาย 

๒.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
๓.มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เจ่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีการอ่ืนใด 

ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้อง 
                          แนวทางปฏิบัติ 

๑.เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้ 
๑.๑ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑.๒ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก 

เวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ 
                          ๑.๓ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และจัดงานและการ 
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๔๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 



 
-๒- 

 
๑.๔พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

๑.๕พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และอ่ืนๆที่ 
เกี่ยวข้อง 

๒.หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
๓.หากพบว่ามีการกระท าความผิดต้องด าเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญา 

อย่างเคร่งครัด 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
(นายสัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ใจ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงพยาบาลแม่ใจ 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพิ่มเติม 

จากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

ของโรงพยาบาลแม่ใจ 
---------------------------- 

โรงพยาบาลแม่ใจ พิจารณาแล้ว เพ่ือให้ส่วยงาน และกลุ่มงานต่างๆ ในสังกัดโรงพยาบาล 
แม่ใจ มีแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่
หน่วยงานของรัฐ ก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของโรงพยาบาล
แม่ใจ จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจาก
ที่หน่วยงานของรัฐ ก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของโรงพยาบาล
แม่ใจ ที่สอดคล้องหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ 
กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ และไม่ขัดกับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 

๑.ส่วนงาน และกลุ่มงานต่างๆ ในสังกัดโรงพยาบาลแม่ใจ ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ 
พระราชบัญญัติฯ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ ภายใต้ขอบเขต
ของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ส่วนงาน และกลุ่มงาน
ต่างๆในโรงพยาบาลแม่ใจ จะก าหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติม
จากที่ส่วนราชการฯ ก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพ่ือเป็น
เงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้ 

๒.เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑ จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ดีรับการคัดเลือก 
แล้ว หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติม
จากที่ส่วนงาน และกลุ่มงานต่างๆ ในสังกัดโรงพยาบาลแม่ใจ ก าหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ส่วนราชการฯ แจ้งผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวท าหนังสือแสดงเจตนาในการให้ส่วน
แถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมต่อส่วนงาน กลุ่มงานต่างๆในสังกัดโรงพยาบาลแม่
ใจ ทั้งนี้ต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆ ต่อส่วนราชการฯ 

๓.ให้ส่วนงาน และกลุ่มงานต่างๆ ในสังกัดโรงพยาบาลแม่ใจ ตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วน 
ชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่ส่วนราชการฯ ก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุด้วย 

อนึ่ง เอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฎส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน  
หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติม มาในฉบับเดียวกัน หรือแยกเป็นคนละฉบับก็ได้  
 
 
 



-๒- 
 

๔. พัสดุของส่วนงาน กลุ่มงานต่างๆ ในสังกัดโรงพยาบาลแม่ใจ ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการ 
ใด ให้ส่วนราชการฯ จัดให้มีการควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย 

๕. ส่วนงาน กลุ่มงานต่างๆ ในสังกัดโรงพยาบาลแม่ใจ ต้องจัดท ารายงานการรับส่วนแถม 
พิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ ก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามแบบรายงาน การรับส่วนแถมพิเศษฯ ของโรงพยาบาลแม่ใจ 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
(นายสัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ สว่นชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ 
ก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน .................................................................................  
 

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

เรียน          (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น) 
 ด้วยเมื่อวันที่    หน่วยงาน       
ได้รับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย สว่นสนับสนนุ หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติม จาก      
            ดังนี้ 
๑.             
๒.             
๓.             
๔.             
๕.             
หน่วยงาน             
ได้ตรวจรับส่วนแถมพิเศษ สว่นชดเชย สว่นสนบัสนุน หรือสว่นอ่ืนใดเพ่ิมเติม จากที่ก าหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเอกสารการส่งมอบพัสดุตามสญัญา เรยีบร้อยแลว้ 
 
 
               ลงชื่อ       
        (     ) 
         หัวหน้าพัสดุ 
 

ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 
 รับทราบ 
 ด าเนินการตรวจรับพัสดุ และน าพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 

                                        ลงชื่อ………………………………………………………. 

                                              (     ) 
           วันที่       

 

 



 
ประกาศโรงพยาบาลแม่ใจ 

เรื่อง มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 

---------------------------- 
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑/๒๕๕๐๙ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ไดก าหนด 

แนวทางการ ด าเนินการตาม ขอเสนอแนะเพ่ือปองกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในของ
สถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดย ก าหนดใหจัดท าระเบียบตางๆ ไดแก ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข วาดวยเงินบ ารุงของหนวยบริการใน สังกัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข วาดวยเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาคของ หนวยบริการ พ.ศ. ๒๕๐๑ และระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการพัสดุ โดยใชเงินบริจาคของหนวยบริการ ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ และในการบริจาคเงินเขากองทุนของ หนวยงานในสังกัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะด าเนินการออกระเบียบมาก าหนดวิธีการรับบริจาคเพ่ือ ปองกันปญหาการทุจริต
เชนกัน แตในสวนนี้เพ่ือเปน แนวทางและหลักการที่ถูกตอง เห็นควรมีการก าหนดเรื่องการรับ บริจาคเขา
กองทุนสวัสดิการขาราชการในระเบียบส านัก นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๗ นั้น 

ในการนี้โรงพยาบาลแม่ใจ ไดเล็งเห็นความส าคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัด 
สวัสดิการในโรงพยาบาลแม่ใจ โดยมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลแม่ใจขึ้น ทั้งนี้ จึงได
จัดท าประกาศ โรงพยาบาลแม่ใจ เรื่อง มาตรการ การการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาลขึ้น เพ่ือใชในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับ สวัสดิการภายในโรงพยาบาล เพื่อใหเกิดความ โปรงใส ตรวจสอบได ปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภายในโรงพยาบาล  ดังตอไปนี้ 

๑. ใหด าเนินการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลแม่ใจ โดยยึดถือระเบียบกระทรวง 
สาธารณสุขวาดวยเงินบ ารุงของ หนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒. ใหด าเนินการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลแม่ใจ โดยยึดถือระเบียบกระทรวง 
สาธารณสุขวาดวยเงินบริจาคและ ทรัพยสินบริจาคของหนวยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓. ใหด าเนินการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลแม่ใจ  โดยยึดถือระเบียบกระทรวง 
สาธารณสุขวาดวยวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการพัสดุโดยใชเงินบริจาคของหนวยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 



-๒- 

๔. ในการบริจาคเงินเขากองทุนของโรงพยาบาล จะด าเนินการตามระเบียบที่ส านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ออกบังคับใชเพ่ิมเติม ในการก าหนดวิธีการรับบริจาคเพ่ือปองกันปญหา การทุจริต 
เชนกัน แตในสวนนี้เพ่ือเปนแนวทางและ หลักการที่ถูกตอง เห็นควรใหมีการก าหนด เรื่องการรับบริจาคเขา
กองทุนสวัสดิการขาราชการในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วาดวย การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.
๒๕๕๙ 

๕. ใหมีการรายงานผลการด าเนินการเสนอคณะกรรมการฯ ทุก ๖ เดือน 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

ประกาศ ณ วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
(นายสัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ใจ 

 


