
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานบรหิารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง    โทร.๐ ๕๔76 1043         

ท่ี  นน.0932 /19                                        วันท่ี  29 มกราคม ๒๕๖4                             . 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการรบัสินบนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง                   

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 

ต้นเรื่อง 
 ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการประเมิน
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน ๕ ดัชนี ได้แก่ 
(๑) ดัชนีความโปร่งใส (๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
(๔) ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ(๕) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยใน EB ๑3 ก าหนดให้
หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน นั้น 

ข้อเท็จจริง 

 คู่มือแนวทางการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ 
กระทรวงสาธารณสุข  ตัวช้ีวัดที่8 : การรับสินบน ใน EB 13 ก าหนดให้หน่วยงานจะต้องทราบสถานการณ์การ
ทุจริตการรับสินบนที่เกิดข้ึน อันจะน าไปสู่การก าหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการ 
รับสินบนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยหน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการป้องกันการรับสินบนซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือ
ผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 

2) มีกรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประกอบด้วย 
  2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่

หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 
  2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ

รักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  
  2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
  2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐใน

สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายก าหนดและมาตรการ
การจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายก าหนด 

  2.6 มาตรการการรับของแถม 
  2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล  
 

2\2.6 มาตรการ… 
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 3) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้  4.1 น ามาตรการตามกรอบแนวทางในการ
ป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบที่มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม ตามที่หน่วยงานก าหนด ไปเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
กลุ่มงานนิติการ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อป้องกันการรับสินบน และป้องกันการทุจริต 

ทุกรูปแบบ เห็นควรมีการก าหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดังนี ้
๑. ลงนามในประกาศมาตรการของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงตามข้อ 2  
๒. ลงนามในหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัด 
๓. อนุญาตให้น าประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

                                                                                  
 
               (นางสาวพิชญา อายุยืน) 
             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
                                                                                        อนุมัติ 

                                                                   
                                   
                                                               (นายธนเสฏฐ์ สายยาโน) 
                                                    สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

เรื่อง มาตรการป้องกันการทจุริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
........................................................................ 

 
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  12 กันยายน 2560 รับทราบมาตรการการป้องกันการทุจริต ใน
กระบวนการเบิกจา่ยตามสิทธิสวัสดิการรกัษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ขอให้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในประเด็น ข้อเสนอแนะเชิงระบบ คือ 
 

 ข้อ 1.3.1 ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ ค่าตอบแทนทุก
ประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 

 จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ต้องใช้งบประมาณแผน่ดินในการจัดซือ้จัดจ้าง ถือว่าเป็นการ
ด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ (public sector) หากเกดิประโยชน์ข้ึนจากากรจัดซื้อจัดจ้างเช่น ได้ส่วนลด
หรือได้ของแถมประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแกป่ระโยชน์สาธารณะเช่นกัน โดยหน่วยงานที่จัดซือ้จัดจ้าง ต้องจัดให้
ส่วนลดหรือของแถมเป้นราคาสทุธิ(net price) จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณแผ่นดิน 

 ดังนั้น การน าส่วนลดหรือส่วนของแถมที่เกิดจากการจัดซื้อจดัจ้างไปเป็นประโยชน์แก่ภาคส่วนอื่น ที่
ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ในลกัษณะที่เป็น private sector เช่น ใช้การจัดซือ้จัดจ้างเป็นเงื่อนไขในการ บริจาคให้แก่
กองทุนสวัสดิการ มูลนิธิ หรือกองทุนอื่นอื่นในลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคลากรของรฐัโดยตรงที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นการกระท าทีผ่ิดหลกัธรรมาภิบาลในการจัดซือ้จัดจ้างและเป็นการ
กระท าผิดกฎหมาย   
 ทั้งนี้ การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกองทุนอื่นใดเพื่อมีเงื่อนไขแลกกบัการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ใหม้ี
ความผิดฐานให้สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 174 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ.2561 มาตรา 176 ผู้รบัมีความรบัผิดฐานรับสินบนตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 หรือฐานรับทรัพยส์ินหรือประโยชน์อื่นใด ตาม พระราชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 128 และมาตรา 173 

 และการที่หน่วยงานของรัฐหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัเรียกรบัผลประโยชนจ์ากคู่สญัญาทีท่ าการจัดซื้อจัด
จ้าง เป็นความผิดฐานเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 และมาตรา 149 

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเครง่ครัด 

ประกาศ ณ วันที่  29 มกราคม 2564 

                                  
                    (นายธนเสฏฐ์ สายยาโน) 
        สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

เรื่อง มาตรการป้องกันการรบัสินบนในการจัดซือ้จัดจ้าง 

........................................................................ 
  โดยที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่สงัคม และให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจรติ
ทุกรูปแบบซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจาการเกิดข้อสงสัยว่ามีการทุจริต โดยการรับ
สินบนหรือไม่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จึงได้ก าหนดมาตรฐานการบริการงานด้านการปอ้งกันการ
รับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
บ้านหลวงเป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ยึดถือกกหมาย กฎระเบียบ ปฏิบัติของทางราชการการอย่างเคร่งครัด 

2. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและด้วยความโปรง่ใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
4. ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูกต้อง 

ยุติธรรม ความสมเหตุสมผลประกอบ และด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรพัย์สินของหน่วยงานอย่างประหยดั 
คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 

5. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการ เกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเอง/ผู้อื่น โดยมิชอบ  

6. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
7. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง/พวกพ้องของตนเอง 

8. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการ เกี่ยวกับการ
พัสดุผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม มีน้ าใจ แต่ต้องไม่ปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม 

9. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุ จึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก าชับ ให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ  
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้
รายงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับข้ันโดยทันที เพื่อพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือ
ด าเนินการอื่นที่เหมาะสม เพื่อเกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 

10. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบน ให้รีบมี 
การรวบรวมข้อเท็จจริง และจัดท ารายงานเสนอต่อสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ช้ันข้ึนไป เพื่อด าเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือด าเนินการทางวินัยทันที 

11. ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ประเมินความเสี่ยงเพื่อคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างมา 

ตรวจสอบความเหมาะสม และรายงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง เพื่อพิจารณาเป็นประจ าทุกปีอย่างน้อย ปี
ละ 2 โครงการ 

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเครง่ครัด 
ประกาศ ณ วันที่  29 มกราคม 2564 

                                                    
                    (นายธนเสฏฐ์ สายยาโน) 
        สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 



 

 

 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

เรื่อง มาตรการป้องกันการรบัสินบนประเด็นการเงินบรจิาคและทรัพย์สินบรจิาค 

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

 ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและ ทรัพย์สิน
บริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัด
จ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 เพื่อการใช้เงิน
หรือทรัพย์สินบริจาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ นั้น 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึด
มั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็น 
การเงินบริจาคและทรัพย์สินบรจิาค เพื่อเป็นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจรติส าเรจ็
เป็นรูปธรรม สามารถควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผลได้อย่างชัดเจน โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด
ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้ 

1. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและ 

ทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงานบริการ พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 
อย่างเคร่งครัด 

2. ให้กลุ่มบริการทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จัดท าข้อมูลสถิติ การรับเงิน 

บริจาคและทรัพย์สินพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และให้กลุ่มงานนิติการ สรุปรายงานการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคแล้วให้ทั้งสองกลุ่มงาน
รายงานข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ทุกไตรมาส 

3. หากพบว่ามีการกระท าความผิดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเร็ว 

และหากการกระท านั้นมีมูลความผิดให้ด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้  หากพบว่า
กรณีเป็นการกระท าความผิดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอ านาจด าเนินการตามล าดับข้ันตอน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

 ประกาศ ณ วันที่  29 มกราคม 2564 

                                  
                    (นายธนเสฏฐ์ สายยาโน) 
        สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

เรื่อง มาตรการป้องกันการรบัสินบนประเด็นการเงินบรจิาคและทรัพย์สินบรจิาค 

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

 ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและ ทรัพย์สิน
บริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัด
จ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 เพื่อการใช้เงิน
หรือทรัพย์สินบริจาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ นั้น 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึด
มั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็น 
การเงินบริจาคและทรัพย์สินบรจิาค เพื่อเป็นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจรติส าเรจ็
เป็นรูปธรรม สามารถควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผลได้อย่างชัดเจน โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด
ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้ 

1. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและ 

ทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงานบริการ พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 
อย่างเคร่งครัด 

2. ให้กลุ่มบริการทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จัดท าข้อมูลสถิติ การรับเงิน 

บริจาคและทรัพย์สินพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และให้กลุ่มงานนิติการ สรุปรายงานการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคแล้วให้ทั้งสองกลุ่มงาน
รายงานข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ทุกไตรมาส 

3. หากพบว่ามีการกระท าความผิดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเร็ว 

และหากการกระท านั้นมีมูลความผิดให้ด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้  หากพบว่า
กรณีเป็นการกระท าความผิดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอ านาจด าเนินการตามล าดับข้ันตอน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 ประกาศ ณ วันที่  29 มกราคม 2564 

                                           

                    (นายธนเสฏฐ์ สายยาโน) 
        สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 

 



 

 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

เรื่อง มาตรการในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนบัสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม  
จากทีห่น่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุ 

ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

........................................................................ 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นใน
คุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอประกาศมาตรการในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย 
ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงยึดถือปฏิบัติเพื่อเป็นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริต
ในการบริหารงานราชการการเกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต เป็นประพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ส าเร็จเป็นรูปธรรม สามารถควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผลได้อย่างชัดเจน โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ 
  มาตรการในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ในสังกัดถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว557 ลงวันที่ 19 
กันยายน 2562 ซึ่งถือก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติฯ และกฎกระทรวง 

 ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐจะก าหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ ส่วน
ชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้ 

2. เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ1 จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

แล้ว หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะใหส้่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเตมิ 
จากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้หน่วยงาน 
ของรัฐแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวท าหนังสือแสดงเจตนาในการให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยส่วน
สนับสนุน หรือส่วนอื่นใดฯ ต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆต่อหน่วยงานของรัฐ 

3. ให้หน่วยงานของรัฐตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด 

เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ด้วย
อนึ่ง เอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฏส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดฯ 
มาในฉบับเดียวกัน หรือจะแยกเป็นคนละฉบับก็ได้ 
 
 

         2/2.4 พัสดุของหน่วยงาน 
 
 
 



 

4. พัสดุของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้หน่วยงานของรัฐจัดไว้ให้มีการ 

ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วย 

  หากพบว่ามีการกระท าความผิดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเร็ว 
และหากการกระท านั้นมีมูลความผิดให้ด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบว่า 
กรณีเป็นการกระท าความผิดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอ านาจด าเนินการตามล าดับข้ันตอน 

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเครง่ครัด 
  ประกาศ ณ วันที่  29 มกราคม 2564 

                        
                    (นายธนเสฏฐ์ สายยาโน) 
        สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

เรื่อง มาตรการการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน 

........................................................................ 
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ก าหนดให้หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าน
หลวงจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานเป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด 
ด าเนินการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน ซึ่งจากการตรวจสอบบางหน่วยงานยังปฏิบัติในการจัดสวัสดิการ
แตกต่างไปจากกฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ 

  ดังนั้น เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายของการด าเนินการตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน จึงขอประกาศ
มาตรการการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี ้
  แนวทางปฏิบัติ 

1. หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ 

ระเบียบ ดังนี ้
1.1 ระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 

1.2 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่องหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณา 

อนุมัติให้ใช้น้ า กระแสไฟฟ้า หรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่นเพื่อจักสวัสดิการภายในส่วนราชการ ลงวันที่  8 
กรกฎาคม 2548 

1.3 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ 

จัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2548 

1.4 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประชาสัมพันธ์ 

รายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 

1.5  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัด 

สวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการ
สวัสดิการ พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

1.6 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
(ฉบับที่424) พ.ศ.2547 และประกาศอธิบดีกรมสรรพกร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่134) เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับการบริจาคให้ก่อนแก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ 

2. หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

3. หากพบว่ามีการกระท าความผิดต้องด าเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญาอย่าง 

เคร่งครัด 

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเครง่ครัด 
ประกาศ ณ วันที่  29 มกราคม 2564 

                                      
                    (นายธนเสฏฐ์ สายยาโน) 
        สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุอ าเภอบ้านหลวง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุอ าเภอบ้านหลวง 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุอ าเภอบ้านหลวง 

 
ชื่อกลุ่มงาน/งาน……งานบริหารทั่วไป……… 
ชื่อหน่วยงาน: ………ส านักงานสาธารณสุอ าเภอบ้านหลวง…………………. 
วัน/เดือน/ปี:  ………10 มีนาคม 2564……….. 
หัวข้อ:   ประกาศค าสั่งลงนาม มาตรการและป้องกันการรับสินบนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

- ประกาศค าสั่งมาตรการและป้องกันการรับสินบนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
- มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 
- หนังสือแจ้งเวียนมาตรการและป้องกันการรับสินบนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
- สรุปรายงานผลมาตรการและป้องกันการรับสินบนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

Linkภายนอก:  www.ssobanluang.com 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   
                    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                       ผู้อนุมัติรับรอง  
 

                                                                                 
                   ( นางจรรยา เชื้อหมอ )                                                  ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน ) 
      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                             ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  
       วันที่  10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564                                   วันที่  10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
                                                                                                         

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 
( นางดาวรุ่ง งามสม ) 

ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
วันที่  10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564                                                   

 

http://www.ssobanluang.com/

