
 
 
 
 
 
 

 
ที่ นน 0932/ 20                                    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
                   ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง 

       จังหวัดน่าน  นน 551๐๐ 

                   29 มกราคม ๒๕๖5 

เรื่อง  ส่งประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 

เรียน  ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  

สิ่งที่ส่งมาด้วย   สำเนาประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนฯ    จำนวน     1    ชุด 

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวงมีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่าง ซื่อสัตย์
สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ  

ในการนี ้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง พิจารณาแล้วเพื ่อให้การดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงแจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนมายังท่าน เพื่อให้ท่านถือปฏิบัติต่อไป  ทั้งนี้ 
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทาง https://web.ssobanluang.com  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบตัิต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                      
                                                            (  นายชวลิต รวมศิลป์ )                
                       สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

- ส ำ เ น า คู่ ฉ บั บ -  
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ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอบ้านหลวง 

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

  เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ ้นปีใหม่ที่ผ่านมา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้าง นิยมมอบหรือเรี่ยไร เพ่ือจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติท่ีไม่ถูกต้อง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบในวงราชการ โดย
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2540 มีมติให้ถือปฏิบัติว่า ข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือ สมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมให้เกิด
การประหยัด และสร้างทัศนคติ ที่ถูกต้อง โดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องดำรงตนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมทั้ง กำชับดูแล ข้าราชการในสังกัด ให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการเรี่ยไร และการให้หรือรับ
ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง เห็นสมควรส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาและสมาชิก
หรือบุคคลในครอบครัว เนื่องในโอกาต่างๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่ การแสดงความปรารถนาดีการแสดงความ
ต้อนรับและการแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับและสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านมีหน้าที่
เสริมสร้างค่านิยม การแสดงความปรารถนาดี ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและ
พฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชา และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวให้เป็นไปในแนวทางประหยัด มัธยัสถ์และ
ป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ 

  ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จึงขอให้บุคลากรทุกระดับ ในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง แสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ โดยการใช้บัตรอวยพร การลงนามใน
สมุดอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การทำจิตอาสา แทนการให้ของขวัญ จากจะให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคลนั้น สามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายเช่น ไม่เกิน 3,000บาท ต่อคนต่อโอกาสตามประกาศ
คณะกรรมการ ป.ป.ช และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีกระทรวงสาธารณสุข เช่น ปฏิทิน สมุด
บันทึก สินค้าสมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุข สินค้าชุมชนในโครงการต่างๆ หรือสินค้าเพื่อการกุศล และให้ถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  ประกาศ ณ วันที่  28 มกราคม 2565 

                                  

          
 

                     (นายชวลิต รวมศิลป์) 
        สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
 
 
 

 

 



 

 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอบ้านหลวง 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

........................................................................ 
  โดยที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์
สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจาการเกิดข้อสงสัยว่ามีการทุจริต โดยการรับสินบน
หรือไม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จึงได้กำหนดมาตรฐานการบริการงานด้านการป้องกันการรับ
สินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้าน
หลวงเป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ยึดถือกกหมาย กฎระเบียบ ปฏิบัติของทางราชการการอย่างเคร่งครัด 

2. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกและด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
4. คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูกต้อง 

ยุติธรรม ความสมเหตุสมผลประกอบ และดำเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด 
คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 

5. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้ 
มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการ เกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเอง/ผู้อ่ืน โดยมิชอบ  

6. ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที ่
7. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง/พวกพ้องของตนเอง 

8. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการ เกี่ยวกับการพัสดุ 
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม มีน้ำใจ แต่ต้องไม่ปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม 

9. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุ จึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กำชับ ให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ  
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้รายงาน
สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ผ่านผู ้บังคับบัญชาตามลำดับขั ้นโดยทันที เพื ่อพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือ
ดำเนินการอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือเกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 

10. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบน ให้รีบมี 
การรวบรวมข้อเท็จจริง และจัดทำรายงานเสนอต่อสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวงผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดบัชั้น
ขึ้นไป เพ่ือดำเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือดำเนินการทางวินัยทันที 

11. ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ประเมินความเสี่ยงเพ่ือคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างมา 

ตรวจสอบความเหมาะสม และรายงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง เพ่ือพิจารณาเป็นประจำทุกปีอย่างน้อย ปีละ 
2 โครงการ 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ประกาศ ณ วันที่  28 มกราคม 2565 

                                                            
                    (  นายชวลิต รวมศิลป์ ) 
        สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 



 
 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอบ้านหลวง 

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

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

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

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่น
ในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็น การเงิน
บริจาคและทรัพย์สินบริจาค เพื่อเป็นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตสำเร็จเป็น
รูปธรรม สามารถควบคุมกำกับ ติดตามประเมินผลได้อย่างชัดเจน โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดถือ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้ 

1. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและ 

ทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงานบริการ พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 อย่าง
เคร่งครัด 

2. ให้กลุ่มบริการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จัดทำข้อมูลสถิติ การรับเงิน 

บริจาคและทรัพย์สินพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และให้กลุ่มงานนิติการ สรุปรายงานการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคแล้วให้ทั้งสองกลุ่มงานรายงาน
ข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ทุกไตรมาส 

3. หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเร็ว 

และหากการกระทำนั้นมีมูลความผิดให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบว่า
กรณีเป็นการกระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการตามลำดับขั้นตอน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 ประกาศ ณ วันที่  28 มกราคม 2565 

                                                           
                    (  นายชวลิต รวมศิลป์ ) 
        สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 

 

 

 

 



 
 
 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอบ้านหลวง 

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินับของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ในสังกัดสำนักงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

........................................................................ 
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภาระกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษในการป้องกันการทุจริต การบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำ
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตและการกระทำผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐในเริงรุก โดยมีมาตรการตามปัญหาสำคัญที่พบบ่อย 4 มาตรการได้แก่ 

(1) มาตรการการใช้รถราชการ 
(2) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
(3) มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมาย

กำหนด 
(4) มาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด 
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน หรือถาระกิจที่

ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษด้านการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการกระทำผิด
วินัยซึ่งประกอบด้วย 4 มาตรการดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้  

นโยบายหลัก 
1. ป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย 
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้

สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
 แนวทางปฏิบัติ 

1. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบดังนี้ 

1.1 ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พศ. 2550 

1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้ง่ายในการฝึกอบรม การจัดการ และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

1.4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

1.5 พระราชกฤษฎีกา มติคณะคณะรัฐมนตรี ประกาศ ชัยบังคับ หลักเกณฑ์ และ
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

          2.หน่วยงาน.... 
      



     - 2 -  
2. หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
3. หากพบว่ามีกระทำผิดต้องดำเนินการทางวินับ ทางละเมิด และทางอาญาอย่างเคร่งครัด 
    จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 

ประกาศ ณ วันที่  28 มกราคม 2565 
                                                            

                                                                                                      
                                   ( นายชวลิต รวมศิลป์ ) 
                    สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอบ้านหลวง 

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
........................................................................ 

 
 มติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 12 กันยายน 2560 รับทราบมาตรการการป้องกันการทุจริต ใน
กระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ขอให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในประเด็น ข้อเสนอแนะเชิงระบบ คือ 
 

 ข้อ 1.3.1 ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ ค่าตอบแทนทุก
ประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 

 จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือว่าเป็นการ
ดำเนินกิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (public sector) หากเกิดประโยชน์ขึ้นจากากรจัดซื้อจัดจ้างเช่น ได้ส่วนลด
หรือได้ของแถมประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะเช่นกัน โดยหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดให้
ส่วนลดหรือของแถมเป้นราคาสุทธิ(net price) จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณแผ่นดิน 

 ดังนั้น การนำส่วนลดหรือส่วนของแถมที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นประโยชน์แก่ภาคส่วนอื่น ที่
ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ในลักษณะที่เป็น private sector เช่น ใช้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงื่อนไขในการ บริจาคให้แก่
กองทุนสวัสดิการ มูลนิธิ หรือกองทุนอ่ืนอ่ืนในลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคลากรของรัฐโดยตรงที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นการกระทำที่ผิดหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างและเป็นการ
กระทำผิดกฎหมาย   
 ทั้งนี้ การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกองทุนอ่ืนใดเพ่ือมีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ให้มี
ความผิดฐานให้สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 174 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 176 ผู้รับมีความรับผิดฐานรับสินบนตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 147 หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตาม พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 128 และมาตรา 173 

 และการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นความผิดฐานเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 และมาตรา 149 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 

ประกาศ ณ วันที่  28 มกราคม 2565 

                                                           
                    ( นายชวลิต รวมศิลป์ ) 
        สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
 
 
 

 

 



 

 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอบ้านหลวง 

เรื่อง มาตรการในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพิ่มเติม  
จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 

........................................................................ 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นใน
คุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอประกาศมาตรการในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน
สนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวงยึดถือปฏิบัติเพ่ือเป็นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตใน
การบริหารงานราชการการเกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต เป็นประพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
สำเร็จเป็นรูปธรรม สามารถควบคุมกำกับ ติดตามประเมินผลได้อย่างชัดเจน โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ใน
สังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ 
  มาตรการในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่
หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ในสังกัดถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว557 ลงวันที่ 19 
กันยายน 2562 ซึ่งถือกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติฯ และกฎกระทรวง 

 ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐจะกำหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ ส่วน
ชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื ่นใดเพิ ่มเติมจากที ่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพ่ือเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้ 

2. เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ1 จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

แล้ว หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม 
จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้หน่วยงาน 
ของรัฐแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวทำหนังสือแสดงเจตนาในการให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยส่วนสนับสนุน 
หรือส่วนอื่นใดฯ ต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆต่อหน่วยงานของรัฐ 

3. ให้หน่วยงานของรัฐตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด 

เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ด้วย
อนึ่ง เอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฏส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดฯ 
มาในฉบับเดียวกัน หรือจะแยกเป็นคนละฉบับก็ได้ 
 
 

         2/2.4 พัสดุของหน่วยงาน........ 
 
 
 
 
 



4. พัสดุของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้หน่วยงานของรัฐจัดไว้ให้มีการ 

ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วย 

  หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเร็ว และ
หากการกระทำนั้นมีมูลความผิดให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบว่า กรณี
เป็นการกระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที ่ของหน่วยงานอื ่น เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการตามลำดับขั้นตอน 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ประกาศ ณ วันที่  28 มกราคม 2565 

                                                            
                     ( นายชวลิต รวมศิลป์ ) 
        สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอบ้านหลวง 

เรื่อง มาตรการการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน 

........................................................................ 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้กำหนดให้หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้าน
หลวงจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน เพื่อเป็นการส่งเสริ มให้หน่วยงานในสังกัด 
ดำเนินการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน ซึ่งจากการตรวจสอบบางหน่วยงานยังปฏิบัติในการจัดสวัสดิการ
แตกต่างไปจากกฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ ที่เก่ียวข้องกำหนดไว้ 
  ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน จึงขอประกาศ
มาตรการการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 
  แนวทางปฏิบัติ 

1. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ 

ระเบียบ ดังนี้ 
1.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 

1.2 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณา 

อนุมัติให้ใช้น้ำ กระแสไฟฟ้า หรือสิ่งสาธารณูปโภคอ่ืนเพ่ือจักสวัสดิการภายในส่วนราชการ 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 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัด 

สวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการ
สวัสดิการ พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

1.6 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
(ฉบับที่424) พ.ศ.2547 และประกาศอธิบดีกรมสรรพกร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่134) เรื ่องกำหนด
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้ก่อนแก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ 

2. หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

3. หากพบว่ามีการกระทำความผิดต้องดำเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญาอย่าง 

เคร่งครัด 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ประกาศ ณ วันที่  28 มกราคม 2565 

                                                            
                    ( นายชวลิต รวมศิลป์ ) 
        สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง    


