
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ นน 0932/ 20                                    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
                   ต ำบลป่ำคำหลวง อ ำเภอบ้ำนหลวง 

       จังหวัดน่ำน  นน 551๐๐ 

                   29  มกรำคม  ๒๕๖4 

เรื่อง  ส่งประกำศมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 

เรียน  โรงพยำบำลสง่เสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง  

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ส ำเนำประกำศมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนฯ     จ ำนวน 1 ชุด 

ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวงมีควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรอย่ำง ซื่อสัตย์
สุจริตตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นแก่สังคม และให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุก
รูปแบบ  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง พจิำรณำแล้วเพื่อให้กำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรป้องกันกำรรบัสินบนของหน่วยงำนใน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย จงึแจง้เวียนประกำศมำตรกำรป้องกันกำรรบัสินบนมำยังท่ำน เพื่อให้ท่ำนถือปฏิบัติต่อไป   ทั้งนี้ 
สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร (ตำมสิ่งที่สง่มำด้วย) ทำง www.ssobanluang.com  

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ และถือปฏิบัติต่อไป 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                           
                                                            ( นำยธนเสฏฐ์ สำยยำโน )                
                       สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
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ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ 
........................................................................ 

  เนื่องในโอกำสเทศกำลวันข้ึนปีใหม่ที่ผ่ำนมำ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขและลูกจ้ำง นิยมมอบหรือเรี่ยไร เพื่อจัดหำของขวัญให้แก่ข้ำรำชกำรช้ันผู้ใหญ่
หรือผู้บังคับบัญชำ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ทั้งยังเป็นช่องทำงให้เกิดกำรประพฤติมิชอบในวง
รำชกำร โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2540 มีมติให้ถือปฏิบัติว่ำ ข้ำรำชกำรช้ันผู้น้อยพึงงดกำร
ให้ของขวัญแก่ข้ำรำชกำรช้ันผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชำหรือ สมำชิกในครอบครัวของข้ำรำชกำรช้ันผู้ใหญ่เพื่อ
เสริมสร้ำงค่ำนิยมให้เกิดกำรประหยัด และสร้ำงทัศนคติ ที่ถูกต้อง โดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้บังคับบัญชำ
ทุกระดับ ต้องด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี พร้อมทั้ง ก ำชับดูแล ข้ำรำชกำรในสังกัด ให้ประพฤติตนเกี่ยวกับกำร
เรี่ยไร และกำรให้หรือรบัของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง เห็นสมควรส่งเสริมมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงรำชกำร เรื่อง กำรให้และรับของขวัญแก่ข้ำรำชกำรช้ันผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชำและ
สมำชิกหรือบุคคลในครอบครัว เนื่องในโอกำต่ำงๆ อำทิ เทศกำลปีใหม่ กำรแสดงควำมปรำรถนำดีกำรแสดง
ควำมต้อนรับและกำรแสดงควำมยินดีในโอกำสเลื่อนต ำแหน่งในระดั บที่สูงข้ึน ข้ำรำชกำรช้ันผู้ใหญ่ 
ผู้บังคับบัญชำทุกระดับและสมำชิกหรือบุคคลในครอบครัวและบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
น่ำนมีหน้ำที่เสริมสร้ำงค่ำนิยม กำรแสดงควำมปรำรถนำดี ด้วยกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่จะพัฒนำทัศนคติ 
จิตส ำนึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชำ และสมำชิกหรือบุคคลในครอบครัวให้เป็นไปในแนวทำง
ประหยัด มัธยัสถ์และป้องกันกำรทุจริตและพฤติมิชอบ 

  ดังนั้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง จึงขอให้บุคลำกรทุกระดับ ในสังกัดส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง แสดงควำมปรำรถนำดีต่อกันในโอกำสต่ำงๆ โดยกำรใช้บัตรอวยพร กำรลงนำมใน
สมุดอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ กำรท ำจิตอำสำ แทนกำรให้ของขวัญ จำกจะให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำหรือตำมปกติประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษำไมตรี มิตรภำพ ควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงบุคคลนั้น สำมำรถกระท ำได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมำยเช่น ไม่ เกิน 3,000บำท ต่อคนต่อโอกำสตำม
ประกำศคณะกรรมกำร ป.ป.ช และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีกระทรวงสำธำรณสุข เช่น 
ปฏิทิน สมุดบันทึก สินค้ำสมุนไพรของกระทรวงสำธำรณสุข สินค้ำชุมชนในโครงกำรต่ำงๆ หรือสินค้ำเพื่อกำร
กุศล และให้ถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

จึงประกำศมำเพื่อถือปฏิบัติอย่ำงเครง่ครัด 
  ประกำศ ณ วันที่  29 มกรำคม 2564 

                                  
                    (นำยธนเสฏฐ์ สำยยำโน) 
        สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
 
 
 
 



 

 

 

 

ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 

เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรทจุริตในกระบวนกำรเบิกจ่ำยยำตำมสิทธิสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร 
........................................................................ 

 
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  12 กันยำยน 2560 รับทรำบมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริต ใน
กระบวนกำรเบิกจำ่ยตำมสิทธิสวัสดิกำรรกัษำพยำบำลข้ำรำชกำร ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เสนอ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง ขอให้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี ในประเด็น ข้อเสนอแนะเชิงระบบ คือ 
 

 ข้อ 1.3.1 ห้ำมไม่ให้หน่วยงำนที่ท ำกำรจัดซื้อท ำกำรหำรำยได้ในลักษณะผลประโยชน์ ค่ำตอบแทนทุก
ประเภทจำกบริษัทยำเข้ำกองทุนสวัสดิกำรสถำนพยำบำล 

 จัดซื้อจัดหำยำและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยำ ต้องใช้งบประมำณแผ่นดินในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ถือว่ำเป็นกำร
ด ำเนินกิจกำรเพื่อประโยชน์สำธำรณะ (public sector) หำกเกิดประโยชน์ข้ึนจำกำกรจัดซื้อจัดจ้ำงเช่น ได้ส่วนลด
หรือได้ของแถมประโยชน์ดังกล่ำวต้องตกแก่ประโยชน์สำธำรณะเช่นกัน โดยหน่วยงำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง ต้องจัดให้
ส่วนลดหรือของแถมเป้นรำคำสุทธิ(net price) จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรใช้งบประมำณแผ่นดิน 

 ดังนั้น กำรน ำส่วนลดหรือส่วนของแถมที่เกิดจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไปเป็นประโยชน์แก่ภำคส่วนอื่น ที่
ไม่ใช่หน่วยงำนของรัฐ ในลักษณะที่เป็น private sector เช่น ใช้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นเงื่อนไขในกำร บริจำคให้แก่
กองทุนสวัสดิกำร มูลนิธิ หรือกองทุนอื่นอื่นในลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคลำกรของรัฐโดยตรงที่มี
อ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ถือเป็นกำรกระท ำที่ผิดหลักธรรมำภิบำลในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเป็นกำร
กระท ำผิดกฎหมำย   
 ทั้งนี้ กำรให้เงินแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือกองทุนอื่นใดเพื่อมีเงื่อนไขแลกกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ผู้ให้มี
ควำมผิดฐำนให้สินบนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 174 และพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2561 มำตรำ 176 ผู้ รับมีควำมรับผิดฐำนรับสินบนตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 147 หรือฐำนรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตำม พระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2561 มำตรำ 128 และมำตรำ 173 

 และกำรที่หน่วยงำนของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์จำกคู่สัญญำที่ท ำกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง เป็นควำมผิดฐำนเรียกรับสินบนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 148 และมำตรำ 149 

จึงประกำศมำเพื่อถือปฏิบัติอย่ำงเครง่ครัด 

ประกำศ ณ วันที่  29 มกรำคม 2564 

                                  
                    (นำยธนเสฏฐ์ สำยยำโน) 
        สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
 
 
 



 
 

 

 

ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 

เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรรบัสินบนในกำรจัดซือ้จัดจ้ำง 
........................................................................ 

  โดยที่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง มีควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรอย่ำง
ซื่อสัตย์สุจริตตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นแก่สงัคม และให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ
ทุกรูปแบบซึ่งกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงจำกำรเกิดข้อสงสัยว่ำมีกำรทุจริต โดยกำรรับ
สินบนหรือไม่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง จึงได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรบริกำรงำนด้ำนกำรปอ้งกันกำร
รับสินบนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
บ้ำนหลวงเป็นไปอย่ำงโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมำตรกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ยึดถือกกหมำย กฎระเบียบ ปฏิบัติของทำงรำชกำรกำรอย่ำงเคร่งครัด 

2. วำงตัวเป็นกลำงในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ 
3. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยจิตส ำนึกและด้วยควำมโปรง่ใส สำมำรถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
4. ค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำน/ส่วนรวมของทำงรำชกำรเป็นหลัก และควำมถูกต้อง 

ยุติธรรม ควำมสมเหตุสมผลประกอบ และด ำเนินกำรให้มีกำรใช้จ่ำยเงิน/ทรพัย์สินของหน่วยงำนอย่ำงประหยดั 
คุ้มค่ำเกิดประโยชน์สูงสุด 

5. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่ำโดยตรง/อ้อมจำกผู้ขำย ผู้รับจ้ำง 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีควำมสัมพันธ์กับทำงรำชกำร เกี่ยวกับกำรพัสดุเพื่อตนเอง/ผู้อื่น โดยมิชอบ  

6. ไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวมำประกอบกำรใช้ดุลยพินิจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
7. ไม่ให้ข้อมูลภำยในที่เป็นกำรเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง/พวกพ้องของตนเอง 

8. ปฏิบัติต่อผู้ขำย ผู้รับจ้ำง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทำงรำชกำร เกี่ยวกับกำร
พัสดุผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยควำมเป็นธรรม มีน้ ำใจ แต่ต้องไม่ปฏิปักษ์ต่อกำรแข่งขันอย่ำงเสรี และเป็นธรรม 

9. ผู้บังคับบัญชำด้ำนพัสดุ จึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก ำชับ ให้ผู้ปฏิบัติงำนประพฤติปฏิบัติ  
ตำมกฎระเบียบอย่ำงเคร่งครัด กรณีพบว่ำมีพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตำมกฎหมำยหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้
รำยงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง ผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับข้ันโดยทันที เพื่อพิจำรณำแก้ไข ยกเว้น หรือ
ด ำเนินกำรอื่นที่เหมำะสม เพื่อเกิดควำมถูกต้องและเป็นธรรม 

10. หำกผู้บังคับบัญชำด้ำนพัสดุเห็นว่ำ มีกำรทุจริตหรือข้อกล่ำวหำว่ำมีกำรรับสินบน ให้รีบมี 
กำรรวบรวมข้อเท็จจริง และจัดท ำรำยงำนเสนอต่อสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวงผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ
ช้ันข้ึนไป เพื่อด ำเนินกำรสอบข้อเท็จจริงหรือด ำเนินกำรทำงวินัยทันที 

11. ให้กลุ่มตรวจสอบภำยใน ประเมินควำมเสี่ยงเพื่อคัดเลือกโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมำ 

ตรวจสอบควำมเหมำะสม และรำยงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง เพื่อพิจำรณำเป็นประจ ำทุกปีอย่ำงน้อย ปี
ละ 2 โครงกำร 

จึงประกำศมำเพื่อถือปฏิบัติอย่ำงเครง่ครัด 
ประกำศ ณ วันที่  29 มกรำคม 2564 

                                                    
                                                   (นำยธนเสฏฐ์ สำยยำโน) 

                  สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
 



 

 

 

 

ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 

เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรรบัสินบนประเด็นกำรเงินบรจิำคและทรัพย์สินบรจิำค 

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

 ตำมที่ กระทรวงสำธำรณสุข ได้มีระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเงินบริจำคและ ทรัพย์สิน
บริจำคของหน่วยบริกำร พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ กำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรพัสดุโดยใช้เงินบริจำคของหน่วยบริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2561 เพื่อกำรใช้เงิน
หรือทรัพย์สินบริจำค เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภำพ นั้น 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง ตระหนักและมีควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงำนให้โปร่งใส ยึด
มั่นในคุณธรรม ปลอดจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอประกำศมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนประเด็น 
กำรเงินบริจำคและทรัพย์สินบรจิำค เพื่อเป็นกำรสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจรติส ำเรจ็
เป็นรูปธรรม สำมำรถควบคุมก ำกับ ติดตำมประเมินผลได้อย่ำงชัดเจน โดยให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ในสังกัด
ถือปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน ดังต่อไปนี้ 

1. ให้เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเงินบริจำคและ 

ทรัพย์สินบริจำคของหน่วยงำนบริกำร พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรพัสดุโดยใช้เงินบริจำคของหน่วยบริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2561 
อย่ำงเคร่งครัด 

2. ให้กลุ่มบริกำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง จัดท ำข้อมูลสถิติ กำรรับเงิน 

บริจำคและทรัพย์สินพร้อมทั้งปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข และให้กลุ่มงำนนิติกำร สรุปรำยงำนกำร
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรรับสินบนประเด็นกำรเงินบริจำคและทรัพย์สินบริจำคแล้วให้ทั้งสองกลุ่มงำน
รำยงำนข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบให้นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดน่ำน ทุกไตรมำส 

3. หำกพบว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดให้รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยเร็ว 

และหำกกำรกระท ำนั้นมีมูลควำมผิดให้ด ำเนินกำรทำงวินัย ละเมิด และอำญำอย่ำงเคร่งครัด ทั้งนี้ หำกพบว่ำ
กรณีเป็นกำรกระท ำควำมผิดที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนอื่น เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมล ำดับข้ันตอน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

 ประกำศ ณ วันที่  29 มกรำคม 2564 

                                  
                    (นำยธนเสฏฐ์ สำยยำโน) 
        สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 

 

 



 

 

 

 

 

ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 

เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรรบัสินบนประเด็นกำรเงินบรจิำคและทรัพย์สินบรจิำค 

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

 ตำมที่ กระทรวงสำธำรณสุข ได้มีระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเงินบริจำคและ ทรัพย์สิน
บริจำคของหน่วยบริกำร พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ กำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรพัสดุโดยใช้เงินบริจำคของหน่วยบริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2561 เพื่อกำรใช้เงิน
หรือทรัพย์สินบริจำค เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภำพ นั้น 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง ตระหนักและมีควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงำนให้โปร่งใส ยึด
มั่นในคุณธรรม ปลอดจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอประกำศมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนประเด็น 
กำรเงินบริจำคและทรัพย์สินบรจิำค เพื่อเป็นกำรสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจรติส ำเรจ็
เป็นรูปธรรม สำมำรถควบคุมก ำกับ ติดตำมประเมินผลได้อย่ำงชัดเจน โดยให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ในสังกัด
ถือปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน ดังต่อไปนี้ 

1. ให้เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเงินบริจำคและ 

ทรัพย์สินบริจำคของหน่วยงำนบริกำร พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรพัสดุโดยใช้เงินบริจำคของหน่วยบริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2561 
อย่ำงเคร่งครัด 

2. ให้กลุ่มบริกำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง จัดท ำข้อมูลสถิติ กำรรับเงิน 

บริจำคและทรัพย์สินพร้อมทั้งปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข และให้กลุ่มงำนนิติกำร สรุปรำยงำนกำร
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรรับสินบนประเด็นกำรเงินบริจำคและทรัพย์สินบริจำคแล้วให้ทั้งสองกลุ่มงำน
รำยงำนข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบให้นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดน่ำน ทุกไตรมำส 

3. หำกพบว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดให้รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยเร็ว 

และหำกกำรกระท ำนั้นมีมูลควำมผิดให้ด ำเนินกำรทำงวินัย ละเมิด และอำญำอย่ำงเคร่งครัด ทั้งนี้ หำกพบว่ำ
กรณีเป็นกำรกระท ำควำมผิดที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนอื่น เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมล ำดับข้ันตอน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 ประกำศ ณ วันที่  29 มกรำคม 2564 

                                           

                    (นำยธนเสฏฐ์ สำยยำโน) 
        สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
 



 

 

 

ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 

เรื่อง มำตรกำรในกำรรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนบัสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม  
จำกทีห่น่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้ในขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพสัดุ 

ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 

........................................................................ 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง มีควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงำนให้โปร่งใส ยึดมั่นใน
คุณธรรม ปลอดจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอประกำศมำตรกำรในกำรรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย 
ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจำกที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้ในขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพำะของพัสดุในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวงยึดถือปฏิบัติเพื่อเป็นกำรสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริต
ในกำรบริหำรงำนรำชกำรกำรเกิดเป็นวัฒนธรรมในกำรร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต เป็นประพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ส ำเร็จเป็นรูปธรรม สำมำรถควบคุมก ำกับ ติดตำมประเมินผลได้อย่ำงชัดเจน โดยให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ 
ในสังกัดถือปฏิบัติตำมมำตรกำรดังต่อไปนี้ 
  มำตรกำรในกำรรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่ มเติมจำกที่
หน่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้ในขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ ให้ข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ ในสังกัดถือปฏิบัติตำมหนังสือ กรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว557 ลงวันที่ 19 
กันยำยน 2562 ซึ่งถือก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

1. หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำยใต้พระรำชบัญญัติฯ และกฎกระทรวง 

 ระเบียบ และประกำศที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติฯภำยใต้ขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพำะของพัสดุของหน่วยงำนของรัฐนั้น ทั้งนี้ หน่วยงำนของรัฐจะก ำหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ ส่วน
ชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจำกที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้ในขอบเขตของงำนหรือ
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ เพื่อเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้ 

2. เมื่อด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมข้อ1 จนได้ผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำร
คัดเลือกแล้ว หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่น
ใดเพิ่มเติม จำกที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้ในขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ 
ให้หน่วยงำน ของรัฐแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรำยดังกล่ำวท ำหนังสือแสดงเจตนำในกำรให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วน
ชดเชยส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดฯ ต่อหน่วยงำนของรัฐ ทั้งนี้ ต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆต่อหน่วยงำนของรัฐ 

3. ให้หน่วยงำนของรัฐตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด 

เพิ่มเติมจำกที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้ในขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ ด้วย
อนึ่ง เอกสำรกำรส่งมอบพัสดุตำมสัญญำ จะปรำกฏส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดฯ 
มำในฉบับเดียวกัน หรือจะแยกเป็นคนละฉบับก็ได้ 
 
 

         2/2.4 พัสดุของหน่วยงำน 
 
 



 
 

4. พัสดุของหน่วยงำนของรัฐไม่ว่ำจะได้มำด้วยประกำรใด ให้หน่วยงำนของรัฐจัดไว้ให้มีกำร 

ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในควำมครอบครอง ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ด้วย 

  หำกพบว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดให้รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยเร็ว 
และหำกกำรกระท ำนั้นมีมูลควำมผิดให้ด ำเนินกำรทำงวินัย ละเมิด และอำญำอย่ำงเคร่งครัด ทั้งนี้ หำกพบว่ำ 
กรณีเป็นกำรกระท ำควำมผิดที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนอื่น เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมล ำดับข้ันตอน 

จึงประกำศมำเพื่อถือปฏิบัติอย่ำงเครง่ครัด 
  ประกำศ ณ วันที่  29 มกรำคม 2564 

                        
                    (นำยธนเสฏฐ์ สำยยำโน) 
        สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 

เรื่อง มำตรกำรกำรจัดสวัสดิกำรภำยในหน่วยงำน 

........................................................................ 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน ได้ก ำหนดให้หน่วยงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำน
หลวงจัดสวัสดิกำรภำยในหน่วยงำนเป็นนโยบำยส ำคัญเร่งด่วน เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้หน่วยงำนในสังกัด 
ด ำเนินกำรจัดสวัสดิกำรภำยในหน่วยงำน ซึ่งจำกกำรตรวจสอบบำงหน่วยงำนยังปฏิบัติในกำรจัดสวัสดิกำร
แตกต่ำงไปจำกกฎหมำย/ระเบียบ/ประกำศ ที่เกี่ยวข้องก ำหนดไว้ 

  ดังนั้น เพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำยของกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญเร่งด่วน จึงขอประกำศ
มำตรกำรกำรจัดสวัสดิกำรภำยในหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง ยึดถือเป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติ โดยมีแนวทำงในกำรปฏิบัติดังนี ้
  แนวทางปฏิบัติ 

1. หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวงต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและ 

ระเบียบ ดังนี ้
1.1 ระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร พ.ศ.2547 

1.2 ประกำศคณะกรรมกำรสวัสดิกำรข้ำรำชกำร เรื่องหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขกำรพิจำรณำ 

อนุมัติให้ใช้น้ ำ กระแสไฟฟ้ำ หรือสิ่งสำธำรณูปโภคอื่นเพื่อจักสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร ลงวันที่  8 
กรกฎำคม 2548 

1.3 ประกำศคณะกรรมกำรสวัสดิกำรข้ำรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำร 

จัดสวัสดิกำรในเชิงธุรกิจ ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2548 

1.4 ประกำศคณะกรรมกำรสวัสดิกำรข้ำรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรประชำสัมพันธ์ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรจัดสวัสดิกำร ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2558 

1.5  ระเบียบคณะกรรมกำรสวัสดิกำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยกำรจัด 

สวัสดิกำรภำยในหน่วยงำน ส่วนภูมิภำค สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมกำร
สวัสดิกำร พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

1.6 พระรำชกฤษฎีกำ ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร  
(ฉบับที่424) พ.ศ.2547 และประกำศอธิบดีกรมสรรพกร เกี่ยวกับภำษีเงินได้ (ฉบับที่134) เรื่องก ำหนด
หลักเกณฑ์วิธีกำร และเงื่อนไขกำรยกเว้นภำษีเงินได้ส ำหรับกำรบริจำคให้ก่อนแก่กองทุนสวัสดิกำรภำยในส่วน
รำชกำร 

2. หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3. หำกพบว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดต้องด ำเนินกำรทำงวินัย ทำงละเมิด และทำงอำญำอย่ำง 

เคร่งครัด 

จึงประกำศมำเพื่อถือปฏิบัติอย่ำงเครง่ครัด 
ประกำศ ณ วันที่  29 มกรำคม 2564 

                                
                    (นำยธนเสฏฐ์ สำยยำโน) 
        สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 


