
 
 

 
 
 
 
 
 

 ประกาศโรงพยาบาลสบเมย 
เรื่อง  มาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับของขวัญแกขาราชการช้ันผูใหญหรือผูบังคับบัญชา                    

ในเทศกาลปใหม ของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย 
---------------------------------------------------------- 

 เพื่อเปนการปองกันการรับสินบนของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย และเปนแนวทาง
ในการปองกันมิใหแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ี โรงพยาบาลสบเมย จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและปองกันการกระทําผิดวินัย มาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับ
ของขวัญแกขาราชการช้ันผูใหญหรือผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหมหรือในโอกาสตางๆ ของหนวยงานในสังกัด
โรงพยาบาลสบเมย ดังนี้ 

การใหและรับของขวัญแกขาราชการช้ันผูใหญหรือผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม หรือเนื่อง
ในโอกาสตางๆ ขอใหบุคลากรทุกระดับท่ีจะแสดงความปรารถนาดีตอกันในโอกาสตางๆ โดยวิธีการใชบัตร         
อวยพร การลงนามในสมุดอวยพร  การอวยพรในส่ือสังคมออนไลน หรือการทําจิตอาสา แทนการใหของขวัญ 
และหากใหของขวัญ ของท่ีระลึก หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมหรือรักษา
ไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลนั้น สามารถกระทําไดโดยไมขัดตอกฎหมาย เชน ไมเกิน 
๓,๐๐๐ บาทตอคนตอโอกาสตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรใหในรูปแบบท่ีชวยสงเสริม
ภาพลักษณท่ีดีของกระทรวงสาธารณสุข เชน ปฏิทิน สมุดบันทึก สินคาสมุนไพร ของกระทรวงสาธารณสุข 
สินคาชุมชนในโครงการตางๆ หรือสินคาเพื่อการกุศล เปนตน และใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมติ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด  

ท้ังนี้ ใหมีการรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับ
ของขวัญแกขาราชการช้ันผูใหญหรือผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม อยางนอยปงบประมาณละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ 
เดือน และรอบ ๑๒ เดือน)  

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด  

  ประกาศ ณ วันท่ี      ๓ กุมภาพันธ  พ.ศ. 256๕ 

 

     (นายพิทยา  หลาวงค)    
         ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 

       
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ประกาศโรงพยาบาลสบเมย 
เรื่อง  มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ

ของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย 
---------------------------------------------------------- 

 เพื่อเปนการปองกันการรับสินบนของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย และเปนแนวทาง
ในการปองกันมิใหแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ี โรงพยาบาลสบเมย จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและปองกันการกระทําผิดวินัย ในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 12 
กันยายน 2560 ดังนี ้

 ๑. กําหนดใหหนวยงานและหนวยบริการในสังกัดตองสงเสริมและควบคุมการใชยาอยาง
สมเหตุสมผล จัดใหมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในในระดับหนวยบริการ เชน ระบบ
ตรวจสอบสิทธิบุคคล ระบบตรวจสอบการใชสิทธิ ท้ังนี้ เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการสวมสิทธิ การเวียน
ใชสิทธิ หรือการจายยาโดยมิไดมีอาการเจ็บปวยจริง  เปนตน 

 ๒. หามหนวยบริการหรือหนวยงานทําการจัดซื้อ ทําการหารายไดในลักษณะผลประโยชนตาง
ตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑมิใชยาเขากองทุนสวัสดิการของหนวยบริการนั้น 

 ๓. ใหหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมยถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา
ดวยเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา
โดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการรวมหรือคณะทํางานยอย พ.ศ.๒๕๕๗ 

ท้ังนี้ ใหมีการรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการ
เบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการของหนวยงานอยางนอยปงบประมาณละ ๒ ครั้ง (รอบ 
๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน)  

  จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

  ประกาศ ณ วันท่ี      ๓ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

     (นายพิทยา  หลาวงค)    
         ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลสบเมย 
เรื่อง  มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย 

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

 เพื่อเปนการปองกันการรับสินบนของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมยและเปนแนวทาง
ในการปองกันมิใหแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ี โรงพยาบาลสบเมยจึงกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและปองกันการกระทําผิดวินัย มาตรการปองกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัด
จางของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมยดังนี้ 

๑. ยึดถือแนวทางปฏิบัติกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอยางเครงครัด 
 ๒. วางตัวเปนกลางในการดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 

๓. ปฏิบัติหนาท่ีดวยจิตสํานึกและดวยความโปรงใส สามารถใหผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบได 
 ๔. คํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน/สวนรวมของทางราชการเปนหลัก และความถูกตอง 

ยุติธรรม ความสมเหตุสมผลประกอบดวย 
๔.๑ ดําเนินการใหมีการใชจายเงิน/ทรัพยสินของหนวยงานอยางประหยัด คุมคาเกิด

ประโยชนสูงสุด 
๔.๒ ไมเรียก รับ ยอมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นไมวาโดยตรง/ออมจากผูขาย 

ผูรับจาง ผูมีสวนเกี่ยวของท่ีมีความสัมพันธกับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเอง/ผูอื่น โดยมิชอบ 
๔.๓ ไมนําความสัมพันธสวนตัวมาประกอบการใชดุลพินิจในการปฏิบัติหนาท่ี 
๔.๔ ไมใหขอมูลภายในท่ีเปนการเอื้อประโยชนตอฝายใดฝายหนึ่ง/พวกพองของตน 
๔.๕ ปฏิบัติหนาท่ีตอผูขาย ผูรับจาง ผูมีสวนเกี่ยวของท่ีมีนิติสัมพันธกับทางราชการ

เกี่ยวกับการพัสดุ ผูรองเรียนรองทุกขอยางเปนธรรม เอื้อเฟอ มีน้ําใจ แตตองไมเปนปฏิปกษตอการแขงขันอยาง
เสรีและเปนธรรม 

๔.๖ ผูบังคับบัญชาดานพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กําชับใหผูปฏิบัติงานประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด กรณีพบวามีการประพฤติปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบ         
ท่ีเกี่ยวของ ใหรายงานตอผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันโดยทันที เพื่อ
พิจารณาแกไข ยกเวน หรือดําเนินการอื่นท่ีเหมาะสม เพื่อใหเกิดความถูกตองและเปนธรรม 

                         ๔.๗ หากผูบังคับบัญชาดานพัสดุเห็นวา มีการทุจริตหรือขอกลาวหาวามีการรับสินบนให
รีบดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง และจัดทํารายงานเสนอตอผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมยผานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับช้ันข้ึนไป เพื่อดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือดําเนินการทางวินัยโดยทันที 

ท้ังนี้ ใหมีการรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางอยางนอยปงบประมาณละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน)  

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

   ประกาศ ณ วันท่ี   ๓ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

      (นายพิทยา  หลาวงค) 

         ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 



      

 

 
 
 

 ประกาศโรงพยาบาลสบเมย 
เรื่อง  มาตรการปองกันการทุจริตและแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย 

---------------------------------------------------------- 
 เพื่อเปนการปองกันการรับสินบนของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมยและเปนแนวทาง

ในการปองกันมิใหแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ี โรงพยาบาลสบเมยจึงกําหนดแนวทางมาตรการ
ปองกันการทุจริตและแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย ดังตอไปนี้  

  ๑. มาตรการการใชรถราชการ กําหนดใหการใชรถยนตราชการของหนวยงานและหนวย
บริการในสังกัดจะตองถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถยนตราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓         
และท่ีแกไขเพิ่มเติม ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักเกณฑการใช การเก็บรักษา      
การซอมบํารุงรถสวนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยตองมีการจัดทําเอกสารครบถวนตามท่ีระเบียบ
กําหนด เชน บันทึกการใชรถ แบบคําขอใชรถ เปนตน มีระบบควบคุมการเบิกจายน้ํามันเช้ือเพลิง ระบบ
ควบคุมการบํารุงรักษา ระบบควบคุมมิใหเจาหนาท่ีนํารถราชการไปใชในการสวนตัว เชน การใชรถราชการไป
และกลับระหวางท่ีทํางานกับบานพัก การนํารถราชการไปจอดในท่ีอื่นโดยไมไดรับอนุญาต หรือการใชรถ
ราชการไปในกิจการหรือภารกิจท่ีมิใชราชการ เปนตน 

๒. มาตรการการเบิกคาตอบแทน กําหนดใหการเบิกคาตอบแทนของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานให
หนวยงานหรือหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตองถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การจายเงินคาตอบแทนแนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ เชน หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนแนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจายเงินคาตอบแทน
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒  หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนแนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจายเงิน
คาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หรือหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนแนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการ
จายเงินคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับ
ท่ี ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๙ เปนตน  

 ๓. มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมถึงการเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ กําหนดใหการดําเนินการและการเบิกจายเงินตองถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ      
พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแกไขเพิ่มเติม หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 ๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ กําหนดใหในการจัดหาพัสดุตองถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง มติ หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวของโดยเครงครัด โดยคํานึงถึงความ
คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด ในการจัดหาพัสดุจะตองมีระบบควบคุมปองกันมิใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของอาศัย
โอกาสท่ีมีอํานาจหนาท่ีไปแสวงหาประโยชนใหกับตนเองหรือผูอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรอืระบบ
ควบคุมการจัดซื้อจัดจางใหถูกตองเปนจริง มีความโปรงใส เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในกระบวนการจัดหา
พัสดุและปองกันมิใหเกิดผลประโยชนทับซอนในกระบวนการจัดหาพัสดุ  

๒./ท้ังนี้... 



 

-๒- 

ท้ังนี้ ใหกํากับดูแลเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุมิใหเรียก รับ ยอมจะรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น จากผูขาย ผูรับจาง  คูสัญญาของหนวยงานหรือผูมีสวนเกี่ยวของ 
ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการและไมวาการนัน้จะชอบหรือมิชอบดวย
หนาท่ีก็ตาม และใหมีการรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการปองกันการทุจริตและแกไขการกระทําผิด
วินัยของเจาหนาท่ีรัฐอยางนอยปงบประมาณละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน)  

 จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

  ประกาศ ณ วันท่ี      ๓ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

     

      (นายพิทยา  หลาวงค) 

         ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย   

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

    ประกาศโรงพยาบาลสบเมย 
เรื่อง  มาตรการปองกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรพัยสินบริจาคของหนวยงาน 

ในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย 
---------------------------------------------------------- 

 เพื่อเปนการปองกันการรับสินบนของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมยและเปนแนวทาง
ในการปองกันมิใหแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ี โรงพยาบาลสบเมยจึงกําหนดแนวทางมาตรการ
ปองกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค ดังตอไปนี้  

๑. หลักการและขอหามในการรับเงินหรือทรัพยสิน 
   - ตองพิจารณาถึงผลไดผลเสียและประโยชนของหนวยบริการท่ีจะไดรับ/ เปนการบริจาค

ดวยความสมัครใจและไมเปนไปเพื่อแลกเปล่ียนผลประโยชน/ตองคํานึงถึงประโยชนและภาระท่ีจะเกิดข้ึน/หาม
มิใหรับเงินหรือทรัพยสินท่ีผูบริจาคระบุเงื่อนไขในการบริจาคอันเปนภาระของหนวยงานเกินความจําเปน/หาม
มิใหรับบริจาคท่ีดินหากไมมีแผนงานหรือโครงการรองรับ 

 ๒. วิธีการรบัเงินบริจาค 
    - เงินสด /เช็คหรือดราฟท่ีธนาคารส่ังจาย/ผานบัญชีเงินฝากธนาคาร/ผานบัตรเดบิตหรือ

บัตรเครดิต 
 ๓. หนวยบริการเปดบัญชีเงินฝาก ธนาคารพาณิชยประเภทออมทรัพย ช่ือบัญชี “บัญชีเงิน

บริจาคของโรงพยาบาลสบเมย ” 
 ๔. การออกใบเสร็จรับเงินบริจาค ใหออกใบเสร็จรับเงินแกผูบริจาคโดยระบุช่ือผูบริจาค หาก

ไมสามารถระบุช่ือผูบริจาคใหเขียนในใบเสร็จรับเงินวา “ผูไมประสงคออกนาม” กรณีรับผานตูบริจาคใหแตงต้ัง
เจาหนาท่ีการเงินตรวจนับเงินจากตูพรอมสรุปรายงานจํานวนเงินเสนอหัวหนาหนวยบริการ 

 ๕. การรับบริจาคท่ีเปนอสังหาริมทรัพย ใหหนวยบริการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ ภาระติดพันใน
ทรัพยสิน การครอบครองของผูบริจาค ประเมินมูลคาของอสังหาริมทรัพย 

๖. การใช การจาย และการเก็บรักษาเงินบริจาค 
 - เงินบริจาคและดอกผล จะนําไปกอหนี้ผูกพันหรือจายไดเฉพาะเพื่อการปฏิบัติราชการ

ของหนวยบริการ 
 - ใหใชเงินตามวัตถุประสงคของผูบริจาค 
 - เงินบริจาคท่ีไมระบุวัตถุประสงคใหใชเพื่อการปฏิบัติราชการของหนวยบริการ ตามแผนท่ี

คณะกรรมการกําหนด 
 - ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจจายหรือกอหนี้ผูกพันเงิน

บริจาค 
 - ไมใชเงินบริจาครวมกับเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางและการพัสดุ  
 - จัดทํารายการรับ-จายเงินบริจาค และสงรายงานมายังหนวยงานคลังของสวนราชการตน

สังกัดเพื่อรายงานกรมบัญชีกลาง ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันส้ินปงบประมาณ 
 - ใหหนวยบริการเก็บรวบรวมหลักฐานท้ังหมด และรายงานหนวยงานตนสังกัดเพื่อให

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบตอไป 
 
 

๒./ท้ังนี้... 
 



-๒- 

ท้ังนี้ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค
ของหนวยงานราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเครงครัด และใหมีการรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการปองกัน
การรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาคอยางนอยปงบประมาณละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน 
และรอบ ๑๒ เดือน)  

  ประกาศ ณ วันท่ี      ๓ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

     

      (นายพิทยา  หลาวงค) 

         ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย   

    

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลสบเมย 
เรื่อง  มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมจาก

ท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ                             
ของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย 

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

 เพื่อเปนการปองกันการรับสินบนของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมยและเปนแนวทาง
ในการปองกันมิใหแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ี โรงพยาบาลสบเมย จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติใน
การรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมจากท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวใน
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมยดังนี้ 

มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอื่นใด
เพิ่มเติมจากท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางภายใต
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติฯ เมื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจางจนไดผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือ              
ผูไดรับการคัดเลือกแลว หากผูยื่นขอเสนอรายนั้นประสงคท่ีจะใหสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุนหรือ
สวนอื่นใดเพิ่มเติมจากท่ีสวนราชการฯกําหนดไว และหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวาการรับของแถม
ดังกลาวเปนประโยชนตอทางราชการก็สามารถรับของแถมได โดยผูยื่นเสนอจะตองมีหนังสือแสดงความจํานง
ในการบริจาคใหแกหนวยงานของรัฐ และใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานการรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย 
สวนสนับสนุนหรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมจากท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในขอบเขตงาน และถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือระเบียบ
ท่ีเกี่ยวของของหนวยงานของรัฐนั้น ท้ังนี้ ในการรับของบริจาคดังกลาวหนวยงานของรัฐตองดําเนินการตรวจรับ
พัสดุ และใหนําพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ท้ังนี้ ใหมีการรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับสวนแถมพิเศษ 
สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมจากท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุอยางนอยปงบประมาณละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน)  

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

  ประกาศ ณ วันท่ี      ๓ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

     

      (นายพิทยา  หลาวงค) 

         ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย  



 
 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลสบเมย 
เรื่อง  มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาลของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย 

---------------------------------------------------------- 
 เพื่อเปนการปองกันการรับสินบนของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมยและเปนแนวทาง

ในการปองกันมิใหแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ี โรงพยาบาลสบเมยจึงกําหนดมาตรการการจัด
สวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน ดังนี้ 

- ใหเจาหนาท่ีตองปฏิบัติตามระเบียบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติราชการ
ใหแกขาราชการนอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดให กําหนดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ                
มีหนาท่ีกําหนด หลักเกณฑ นโยบาย วิธีการ เงื่อนไขการจัดสวัสดิการ ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหา และ
กํากับดูแลการจัดสวัสดิการภายในของหนวยงาน  

ท้ังนี้  ใหมีการรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการการจัดสวัสดิการภายในของ
สถานพยาบาลอยางนอยปงบประมาณละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน)  

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

  ประกาศ ณ วันท่ี      ๓ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

     

      (นายพิทยา  หลาวงค) 

         ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


