
 

 

 
ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเชียงค า 

 เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ 

พ.ศ. ๒๕๖5 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ กําหนดให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อย พึงงดการ
ให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือของ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยหัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การให้หรือรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณ กระทรวง
สาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) สาธารณสุขอําเภอปุาแดดจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา เห็นสมควรส่งเสริมมาตรการการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ในวงราชการ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา และสมาชิกหรือบุคคล 
ในครอบครัว เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ และการ
แสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตําแหน่งในระดับสูงขึ้น อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น มีหน้าที่ในการ เสริมสร้ าง
ค่านิยมการแสดงความปรารถนาดีด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง เพ่ือที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และ
พฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชา และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว ให้เป็นไปในแนวทางประหยัด มัธยัสถ์และ
ปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น สาธารณสุขอําเภอเชียงคํา จงึขอให้บุคลากรทุกระดับที่จะแสดง ความ
ปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคม 
ออนไลน์ หรือการทําจิตอาสา แทนการให้ของขวัญ และให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และ
ระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

ประกาศ ณ วันที่ วันที่  1 ธันวาคม 2564     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประกาศ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า 
เรื่อง มาตรการการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12  กันยายน  2560 ที่ก าหนด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา กําหนดมาตรการสําคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการปูองกัน การทุจริต                  
การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาสําคัญ
และพบบ่อย ในการบรรลุ เปูาหมายตานโยบายสําคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย เป็นพิเศษ                
(Agenda Based) ดังต่อไปนี้  
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ รับทราบมาตรการปูองกันการทุจริต ในกระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ กระทรวงสาธารณสุข 
ขอให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีสาระสําคัญในประเด็นข้อเสนอแนะเชิงระบบ คือข้อ ๑.๓.๑ ห้ามไม่ให้
หน่วยงานที่ทําการจัดซื้อทําการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุน
สวัสดิการสถานพยาบาลจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ถือว่า
เป็นการดําเนินกิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (public sector) หากเกิดประโยชน์ขึ้นจาก การจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ได้
ส่วนลดหรือได้ส่วนแถม ประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะเช่นกัน โดยหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ต้อง
จัดให้ส่วนลดหรือส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ (net price) จึงจะเกดิประโยชน์ สูงสุดในการใช้งบประมาณแผ่นดิน 
 ดังนั้น การนําส่วนลดส่วนแถมที่เกิดการจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นประโยชน์แก่ ภาคส่วนอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของ
รัฐในลักษณะที่เป็น private sector เช่น ใช้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงื่อนไข ในการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการ 
มูลนิธิ หรือกองทุนอ่ืนในลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคลากร ของรัฐโดยตรงที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดซื้อ
จัดจ้างถือเป็นการกระทําที่ผิดหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นการกระทําผิดกฎหมาย 

ทั้งนี้ การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกองทุนอ่ืนใดเพ่ือมีเงื่อนไขแลกกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ให้มี
ความผิดฐานให้สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๔ และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๕ ผู้รับมีความผิดฐานรับสินบนตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๑๔๙ หรือฐาน รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓และการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเรียกรับผลประโยชน์ จากคู่สัญญาที่ทําการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นความผิดฐานเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๑๔๔ 
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ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเชียงค า 

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า 
 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริตตาม                       
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ ซึ่ง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดข้อสงสัยว่า มีการทุจริต โดยการรับสินบนหรือไม่ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา จึงได้กําหนดมาตรการบริหารงานด้านการปูองกันการรับสินบนในการจัดซื้อ
จัดจ้าง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา เป็นไปอย่าง
โปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
ข้อ ๒ วางตัวเป็นกลางในการดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ  
ข้อ ๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสํานึกและด้วยความโปร่งใสสามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
ข้อ ๔ คํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูกต้อง ยุติธรรม 

ความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 
ข้อ ๕ ดําเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์ สูงสุด 
ข้อ ๖ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพ่ือตนเองผู้อ่ืน โดยมิชอบ 
ข้อ ๗ ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่  
ข้อ ๘ ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อฝุายใดฝุายหนึ่ง/พวกพ้องของตน 
ข้อ ๙ ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับ การพัสดุ ผู้

ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ําใจแต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม 
ข้อ ๑๐ ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุจึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กําชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติ ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ให้
รายงานสาธารณสุขอําเภอปุาแดด เพ่ือพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือดําเนินการอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความ
ถูกต้องและเป็นธรรม 

ข้อ ๑๑ หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบน ให้รีบดําเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริง และจัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปุาแดด เพ่ือดําเนินการสอบข้อเท็จจริง 
หรือดําเนินการทางวินัยโดยทันที 

ข้อ ๑๒ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่  ประเมินความเสี่ยงเพื่อคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรวจสอบตาม
ความเหมาะสมและรายงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปุาแดด เพื่อพิจารณาเป็นประจําทุกปี อย่างน้อยปีละ ๒ 
โครงการ/เรื่อง 
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ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเชียงค า 

เรื่อง  แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน กรณีรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 
พ.ศ. 2565 

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

  การรับสินบน โดยการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การรับเงินบริจาค 
หรือรับทรัพย์สินบริจาค เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ง
นําไปสู่การกระทําทุจริตและประพฤติมิชอบ เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทําให้เกิดความ
เสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 

  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการกระทํา 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา จึงได้กําหนดแนวปฏิบัติเพ่ือปูองกันการรับสินบน กรณี
รับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค ให้บุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ได้ถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด ดังต่อไปนี้  

๑. ให้บุคลากรสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ดําเนินการเกี่ยวกับการรับเงินบริจาคและ 
ทรัพย์สินบริจาคโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของ
หน่วยบริการ พ.ศ. 2561 และระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด   

๒.  การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 1 และต้องพิจารณาถึงผลได้
ผลเสีย และผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ 

๓.  การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจ และไม่เป็นไปเพ่ือ
แลกผลประโยชน์ หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ 

๔. การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค กรณีท่ีมีผู้บริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน หรืออาคาร
งานก่อสร้างพร้อมที่ดิน หน่วยงานต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองภาระติดพัน ทั้งต้องประเมินมูลค่า
ของอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน จากราคาประเมินงานของกรมที่ดินหรือราคากลางของทางราชการ 

๕. ให้ทุกกลุ่มงานในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา และหน่วยงานในสังกัด เฝูาระวังกํากับ
ดูแลให้เป็นไปตามประกาศ และสรุปรายงานผลการดําเนินงานเสนอสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา  ทุก ๖ เดือน 

ประกาศ ณ วันที่ วันที่  1 ธันวาคม 2564                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเชียงค า 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กําหนดมาตรการสําคัญเร่งด่วนเชิงรุก ในการปูองกันการ
ทุจริต เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ท่ีเป็นปัญหา
สําคัญและพบบ่อย ซึ่งประกอบด้วย มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  มาตรการการ
จัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และมาตรการการจัดหาพัสดุ นั้น 

  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการปูองกัน
การทุจริตข้างต้นโดยเคร่งครัด ปูองกันการกระทําทุจริตประพฤติมิชอบ และปูองกันการกระทําผิดวินัย สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเชียงคํา จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  

  ๑. มาตรการการใช้รถราชการ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้   
   ๑.๑ การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบํารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด 
   ๑.๒ การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น  
หากมีเหตุจําเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจําเป็นและเร่งด่วน  ให้ทําบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว 
   ๑.๓  ห้ามข้าราชการหรือบุคลากร นํารถราชการไปใช้ในกิจการหรือภารกิจที่มิใช่ราชการ 
ห้ามนํา ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนําไปใช้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ  หรือนอกสถานที่
ปฏิบัติงาน  

๑.๔ ให้ผู้บังคับบัญชา  กํากับ ดูแล ตรวจสอบการใช้รถ การเก็บรักษา การซ่อมบํารุง  
รวมถึงการเบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดําเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด   

  ๒. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๒.๑ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งวิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 
   ๒.๒ มีการจัดทําคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
สําหรับหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด   

๒.๓  มีการกํากับดูแล  ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงาน รวมถึงการเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ                

  
  /2.3 มีการกํากับ… 
 

 
-๒- 



  ๓. มาตรการการจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมถึงการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๓.๑ การจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ต้องมีเปูาหมาย 
รายละเอียด การจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาชัดเจน สอดคล้องกับแผนงานและ 
นโยบายที่กําหนด 

๓.๒ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดําเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้าน 
กิจกรรม จํานวนคน ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.๓ มีระบบการควบคุมกํากับ ดูแลตรวจสอบ สรุป ประเมินผล และรายงานการดําเนินโครงการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๔.๑ กระบวนการจัดหาพัสดุตามแผนงาน โครงการต่างๆ  ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง มติ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด         มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด   
   ๔.๒ มีการตรวจรับ ตรวจสอบ ส่งมอบพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปตามจํานวน ปริมาณ และ
คุณภาพที่กําหนดในสัญญา เพ่ือประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ มีการดําเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม 
   ๔.๓ มีกระบวนการปูองกัน ตรวจสอบ และดําเนินการ เกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หรือการเอ้ือประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ผู้รับจ้าง ผู้ขายหรือผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ดังกล่าว  

  ๕. ให้ทุกกลุ่มงานในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา และหน่วยงานในสังกัด พัฒนาระบบ
การกํากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือ
ประชาชน  และช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียนปัญหา เพ่ือปูองกันการทุจริตและกระทําผิดวินัย ตามมาตรการ ใน
ประกาศนี้ พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการดําเนินงานเสนอสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ทุก ๖ เดือน 

๖. หากพบว่ามีการฝุาฝืนมาตรการที่กําหนด  เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําผิดจะต้อง
ถูกดําเนินการทางวินัย อาญา และความรับผิดทางละเมิด แล้วแต่กรณี โดยให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามลําดับชั้น 
หากผู้บังคับบัญชารายใดพบเห็นการกระทําของเจ้าหน้าที่  ซึ่งฝุาฝืนมาตรการตามข้อ ๑  ถึงข้อ ๔ แล้วละเลยไม่
รายงาน จะถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระทําผิดวินัยด้วย 

          ประกาศ ณ วันที่ วันที่  1 ธันวาคม 2564    
                                                     

          
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  
ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเชียงค า 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพิ่มเติม 
จากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  

พ.ศ. 2565 

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

  การรับสินบน โดยการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย หรือส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติม 
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งนําไปสู่การกระทําทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทําให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงาน
และภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 

  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการกระทําทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กําหนดแนวปฏิบัติ ในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วน
ชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ได้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
ดังต่อไปนี้  

๑. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติฯ ภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ 
จะกําหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่ กําหนดไว้ในขอบเขต
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพ่ือเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้ 

๒. เมื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑ จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
แล้ว หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ประสงค์ท่ีจะให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจาก
ที่กําหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ แจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว ทําหนังสือแสดงเจตนาในการให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน 
หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติม  ทั้งนี้ ต้องไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

๓. ให้สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ตรวจรับส่วนส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน 
สนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว้ในขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุด้วย ทั้งนี้ 
เอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฏส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอ่ืนเพ่ิมเติม มาใน
ฉบับเดียวกัน หรือจะแยกเป็นคนละฉบับก็ได้ 

๔. พัสดุของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ต้องจัดให้มีการ 
ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้า งและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย 
 

๔.สํานักงาน... 
 
 

-๒- 



๔. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ต้องจัดทํารายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย  
ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ ตามแบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษฯ ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และสรุปรายงานนําเสนอ
เสนอสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ทุก ๖ เดือน   

๕. หากพบว่ามีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานสาธารณสุข
อําเภอเชียงคํา ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นโดยทันที เพ่ือพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือดําเนินการอ่ืนที่
เหมาะสม ให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม  และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําผิดจะต้องถูก
ดําเนินการทางวินัย อาญา และความรับผิดทางละเมิด หากผู้บังคับบัญชารายใดพบเห็นการกระทําผิด 
ประพฤติมิชอบแล้วละเลยไม่รายงาน จะถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระทําผิดวินัยด้วย 
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ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเชียงค า   
 เรื่อง  มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 

……………………………………….. 
 โดยที่เป็นการสมควร เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ            
พ.ศ. 2557 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติให้ใช้น้ํา 
กระแสไฟฟูา หรือสิ่งสาธารณูปโภคอ่ืนเพ่ือการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ประกาศ
คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
2548 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง กลักเกณฑ์ วิธีการประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลการจัด
สวัสดิการลงวันที่ 29 กันยายน 2558 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และระเบียบ
คณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเชียงคํา  จึงกําหนดมาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอเชียงคํา ดังนี้ 

1. การจัดให้มีสวัสดิการภายในหน่วยงานคณะกรรมการสวัสดิการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการของ 
หน่วยงานเป็นผู้ดําเนินการ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานเป็นประธานอนุกรรมการ และข้าราชการของหน่วยงานนั้น ไม่
น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคนเป็นอนุกรรมการให้อนุกรรมการคนหนึ่งซึ่งมีความรู้ในการจัดทําบัญชีเป็นเหรัญญิก และ
ให้อนุกรรมการคนหนึ่งเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

2. การจัดสวัสดิการในหน่วยงานจัดขึ้นโดยต้องมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่สมาชิก 
สวัสดิการเพ่ือประโยชน์แก่การดํารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่สมาชิกสวัสดิการเป็น

กรณีปกติหรือเพ่ือประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือคณะอนุกรรมการสวัสดิการเห็นสมควรจัดเพ่ิมขึ้น 
3. คณะอนุกรรมการสวัสดิการ อาจจัดให้มีการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานได้ดังนี้ การออมทรัพย์  

การให้กู้เงินการเคหะสงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์ การกีฬาและนันทนาการ การให้บริการร้านค้าสวัสดิการ การฝึก
อาชีพเพ่ือเสริมรายได้ การสงเคราะห์สมาชิกด้านอ่ืน เช่น ผู้ประสบภัย ผู้เจ็บปุวย หรือตาย และกิจกรรมหรือสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการประเภทอ่ืนตามที่คณะอนุกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร 

4. การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการสวัสดิการก่อน 
5. คณะอนุกรรมการสวัสดิการต้องออกระเบียบการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานโดยต้องมีเงื่อนไขการ 

ประชุมใหญ่สามัญประจําปีตามที่กําหนดในระเบียบสํานักนากรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ  
พ.ศ.2547 

 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ประกาศ ณ วันที่ วันที่  1 ธันวาคม 2564                                                         


