
 
 
 
 
 

  
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

เรื่อง  การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ 
---------------------------------------------------------- 

  เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ปีที่ผ่านมา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้าง นิยมมอบหรือเรี่ยไร เพ่ือจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
หรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติที่ ไม่ถูกต้อง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิ ดการประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕4๐ มีมติให้ถือปฏิบัติว่า ข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงด
การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือ สมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  
เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมให้ เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติ ที่ถูกต้อง โดยหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้ง กำชับดูแล ข้าราชการในสังกัด ให้ประพฤติตน
เกี่ยวกับการเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อ่ืนใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง  

  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เห็นสมควรส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาและ
สมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว เนื่องในโอกาสต่างๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่ การแสดงความปรารถนาดีการแสดง
การต้อนรับ และการแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สู งขึ้น ข้าราชการชั้นผู้ ใหญ่  
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
น่านมีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยม การแสดงความปรารถนาดี ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่จะพัฒนาทัศนคติ 
จิตสำนึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชา และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวให้เป็นไปในแนวทาง
ประหยัด มัธยัสถ์และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ดังนั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จึงขอให้บุคลากรทุกระดับ ในสังกัดโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว แสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง โดยการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวย
พร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การทำจิตอาสา แทนการให้ของขวัญ จากจะให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมหรือเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคลนั้น สามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายเช่น ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนต่อโอกาสตาม
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีกระทรวงสาธารณสุข เช่น  
ปฏิทิน สมุดบันทึก สินค้าสมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุข สินค้าชุมชนในโครงการต่างๆ หรือสินค้าเพ่ือการ
กุศล และให้ถือปฏิบัติติตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  

  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด     

    ประกาศ ณ วันที่    1  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 
                                                                              (นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัติ) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 



 
 
 
 
 

  
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

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

  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริต ใน
กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวขอให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในประเด็น ข้อเสนอแนะเชิงระบบ คือ  

  ข้อ ๑.๓.๑ ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์      
ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล  

  จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือว่า
เป็นการดำเนินกิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ(public sector) หากเกิดประโยชน์ขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง  
เช่น ได้ส่วนลดหรือได้ของแถมประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะเช่นกัน โดยหน่วยงานที่จัดซื้อ  
จัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลดหรือส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ(net price) จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณ
แผ่นดิน  

  ดังนั้น การนำส่วนลดหรือส่วนแถมที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นประโยชน์แก่ภาคส่วนอื่น 
ที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ในลักษณะที่เป็น private sector เช่น ใช้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงื่อนไขในการ บริจาค
ให้แก่กองทุนสวัสดิการ มูลนิธิ หรือกองทุนอ่ืนในลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคลากรของรัฐโดยตรง  
ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นการกระทำที่ผิดหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างและเป็นการ
กระทำผิดกฎหมาย  

  ทั้งนี้ การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกองทุนอ่ืนใดเพ่ือมีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้ให้มีความผิดฐานให้สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑7๔ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๗๖ ผู้รับมีความผิดฐานรับ
สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔ 9 หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใด ตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ 
และ มาตรา ๑๗๓  

  และการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ทำการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นความผิดฐานเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๔๙  

  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

    ประกาศ ณ วันที่     1  มีนาคม  ๒๕๖4 

 

 
                                                                              (นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัติ) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง  

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

  โดยที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่าง ซื่อสัตย์
สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการ ทุจริตทุก
รูปแบบ ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดข้อสงสัยว่ามีการทุจริต โดยการรับ
สินบนหรือไม่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จึงได้กำหนดมาตรการบริหารงานด้านการ ป้องกันการรับ
สินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

  ๑. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบ ปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด  
  ๒. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกและด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้  
  ๔. คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูกต้อง 
ยุติธรรม ความสมเหตุสมผลประกอบ และดำเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด 
คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด  
  5. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการ เกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเอง/ผู้อ่ืน โดยมิชอบ  
  6. ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่  
  7. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง/พวกพ้องของตนเอง  
  8. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการ เกี่ยวกับการพัสดุ  
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม มีน้ำใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม  
  9. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุ จึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กําชับ ให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้
รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว  ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นโดยทันที เพ่ือพิจารณา
แก้ไข ยกเว้น หรือดำเนินการอื่นท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม  
  ๑0. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบน ให้รีบ  
มีการรวบรวมข้อเท็จจริง และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น
ขึ้นไป เพ่ือดำเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือดำเนินการทางวินัยทันที  
  ๑1. ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ประเมินความเสี่ยงเพ่ือคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างมา
ตรวจสอบ ความเหมาะสม และรายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพ่ือพิจารณาเป็นประจำทุกปี อย่างน้อย ปีละ 
๒ โครงการ  

  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

   ประกาศ ณ วันที่   1  มีนาคม 2564 

 
                                                                              (นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัติ) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 



 
 
 
 
 
 

  
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค  

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

 ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและ ทรัพย์สิน
บริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัด
จ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือการใช้เงิน
หรือทรัพย์สินบริจาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ นั้น  

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่น
ในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็น การเงิน
บริจาคและทรัพย์สินบริจาค เพ่ือเป็นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริต ในการ
บริหารงานราชการจนเกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต เป็นพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตสำเร็จเป็น
รูปธรรม สามารถควบคุมกำกับ ติดตามประเมินผลได้อย่างชัดเจน โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด  
ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้  

 ๑. ให้ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดปฏิบั ติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาค  
และทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑ 
อย่างเคร่งครัด  

 ๒. ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จัดทำข้อมูลสถิติ การรับเงิน
บริจาคและทรัพย์สินบริจาคพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และ สรุปรายงานการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคแล้วให้รายงานข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบให้
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทราบ ทุกไตรมาส  

 ๓. หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเร็ว 
และหากการกระทำนั้นมีมูลความผิดให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบว่า 
กรณีเป็นการกระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการตามลำดับขั้นตอน  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่    1  มีนาคม 2564 

 

 
                                                                              (นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัติ) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
 



 
 
 
 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  
ในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

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

  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว  ได้กำหนดนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับ 
มอบหมายเป็นพิเศษในการป้องกันการทุจริต การบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหา การ
กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว มีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริต และการ
กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในเชิงรุก โดยมีมาตรการตามปัญหาสำคัญท่ีพบบ่อย ๔ มาตรการ ได้แก่  
  (๑) มาตรการการใช้รถราชการ  
  (๒) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน  
  (๓) มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา  
  (๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ  

  ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษด้านการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดวินัย 
ซึ่งประกอบด้วย ๔ มาตรการดังกล่าวเพ่ือให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้  

  ๑. ป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย  
  ๒. ส่งเสริมให้เจ้าที่รัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
  ๓. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีการอ่ืนใด ให้
สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

  แนวทางปฏิบัติ  
  ๑. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้  
       ๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
       ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอก
เวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
       ๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ การ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
       ๑.๔ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
       ๑.๕ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง  
 



 
 
  ๒. หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
  ๓. หากพบว่ามีการกระทำความผิดต้องดำเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญาอย่าง
เคร่งครัด  

  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

    ประกาศ ณ วันที่     1  มีนาคม  2564 

 

 

 

 
                                                                              (นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัติ) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

เรื่อง  มาตรการในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพิ่มเติม  

จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

ในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

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

 ด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นใน
คุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอประกาศมาตรการในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย 
ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจากท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัวยึดถือปฏิบัติเพ่ือเป็นการสร้าง    สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริต ในการ
บริหารงานราชการจนเกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต เป็นพฤตกิรรมซื่อสัตย์สุจริต สำเร็จเป็น
รูปธรรม สามารถควบคุมกำกับ ติดตามประเมินผลได้อย่างชัดเจน โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดถือ
ปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ 

 มาตรการในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่
หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ในสังกัดถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๕๗ ลงวันที่  
19กันยายน 2562 ซ่ึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

 ๑. หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติฯ และกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ ภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐจะกำหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ 
ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพ่ือเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้  

 ๒. เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑ จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
แล้ว หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ท่ีจะให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติม 
จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้หน่วยงาน
ของรัฐแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวทำหนังสือแสดงเจตนาในการให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย  
ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดฯ ต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ  

 ๓. ให้หน่วยงานของรัฐตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใด 
เพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ด้วย 
อนึ่ง เอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฏส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดฯ 
มาในฉบับเดียวกัน หรือจะแยกเป็นคนละฉบับก็ได้  



 ๔. พัสดุของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้หน่ว ยงานของรัฐจัดให้มี         
การควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ      
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย 

 หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเร็ว และ
หากการกระทำนั้นมีมูลความผิดให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบว่า กรณี
เป็นการกระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการตามลำดับขั้นตอน 

 จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

   ประกาศ ณ วันที่     1  มีนาคม 2564 
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ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
เรื่อง  มาตรการการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน 
---------------------------------------------------------- 

  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัว จัดสวัสดิการภายในหน่วยงานเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด 
ดำเนินการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน ซึ่งจากการตรวจสอบบางหน่วยงานยังปฏิบัติในการจัดสวัสดิการ
แตกต่างไปจากกฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ ที่เก่ียวข้องกำหนดไว้  

  ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน จึงขอประกาศ
มาตรการการจัดสวัสดิการภายในเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้  

  แนวทางปฏิบัติ  
  ๑. หน่วยงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้  
      ๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
      ๑.๒ ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
พิจารณาอนุมัติให้ใช้น้ำ กระแสไฟฟ้า หรือสิ่งสาธารณูปโภคอ่ืนเพ่ือจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ลงวันที่ 
8 กรกฎาคม 2548 
      ๑.๓ ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
จัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2548 
      ๑.๔ ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการ ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 
      1.5 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีจังหวัดไม่มีคณะกรรมการ
สวัสดิการ พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
      1.6 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
(ฉบับที่ 424) พ.ศ.2547 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 134) เรื่องกำหนด 
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้ก่อนแก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ 
  ๒. หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
  ๓. หากพบว่ามีการกระทำความผิดต้องดำเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญาอย่าง
เคร่งครัด  

  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

    ประกาศ ณ วันที่    1  มีนาคม 2564 
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