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ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น อ ำเภอนำหมื่น จังหวัดน่ำน โทร. 054 718714 
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เรื่อง    ขอส่งประกำศมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน 

เรียน หัวหน้ำกลุ่มงำน สสอ.นำหมื่น/ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลและหัวหน้ำสถำนบริกำร
สำธำรณสุขชุมชนบ้ำนน  ำเลำ 

 

ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น มีควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต 
ตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ันแก่สังคมและให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

  ในกำรนี  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ในส่วนดัชนีตัวชี วัดกำรรับสินบน เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินของ แบบวัดกำรเปิดเผย
ข้อมูลสำธำรณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น พิจำรณำแล้ว เห็นควรแจ้งเวียนประกำศ มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน ให้เจ้ำหน้ำที่ใน
สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่นทุกท่ำนทรำบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมทั งได้น ำประกำศดังกล่ำว
น ำเผยแพร่ขึ นเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น www.ssonamuen.com และติดประกำศบอร์ด
ประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 
   
                          

 
    

              (นำยชวลิต    รวมศิลป์) 
                นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 

                          สำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น 
 

 

                                                                          
 

http://www./


 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 
เร่ือง  มาตรการป้องกันการให้และรับสินบนการให้ และรับของขวัญ แก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่หรือ

ผู้บังคับบญัชาในเทศกาลปีใหม ่
 

******************************************* 
 

         เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ปีที่ผ่านมา ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขและลูกจ้าง นิยมมอบหรือเรี่ยไร เพ่ือจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็น
การสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยมติคณะรัฐมนตรี     
เมื่อวันที่ ๗  มกราคม  2๕๔0 มีมติให้ถือปฏิบัติว่า "ข้าราชการชั้นผู้น้อย พึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้น
ผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือ สมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่"เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด 
และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
พร้อมทั้ง ก าชับดูแล ข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญ หรือ
ประโยชน์ขึ้นใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

         ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น จึงขอให้บุคลากรทุกระดับในสังกัดส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่นน่านแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง โดยการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร 
หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การท าจิตอาสา แทนการให้ของขวัญ หากจะให้ของขวัญ  ของที่ระลึก หรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณียมหรือเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคลนั้น สามารถกระท าได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายเช่น ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนต่อโอกาสตามประกาศ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีกระทรวงสาธารณสุข เช่น ปฏิทินสมุด
บันทึก สินค้าสมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุข สินค้าชุมชนในโครงการต่างๆ หรือสินค้าเพ่ือการกุศลและให้ถือ
ปฏิบัติติตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 
 

     ประกาศ   ณ  วันที่  9  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
    

     
                    (นายชวลิต   รวมศิลป์) 

                  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
                             สาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น 

 
 



 
ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

********************************** 
 

         โดยที่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น มีควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรอย่ำง ซื่อสัตย์สุจริต
ตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ     
ซึ่งกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดข้อสงสัยว่ ำมีกำรทุจริต โดยกำรรับสินบนหรือไม่ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น จึงได้ก ำหนดมำตรกำรบริหำรงำนด้ำนกำรป้องกันกำรรับสินบนในกำร        
จัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น   
เป็นไปอย่ำงโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมำตรกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
                   1. ยืดถือกฎหมำย กฎระเบียบ ปฏิบัติของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด 

         2. วำงตัวเป็นกลำงในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ 
         3. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยจิตส ำนึกและด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

                   4. ค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำน/ส่วนรวมของทำงรำชกำรเป็นหลัก และควำมถูกต้อง ยุติธรรม
ควำมสมเหตุสมผลประกอบ และด ำเนินกำรให้มีกำรใช้จ่ำยเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงำนอย่ำงประหยัดคุ้มค่ำเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
                   5. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่ำโดยตรง/อ้อมจำกผู้ขำย ผู้รับจ้ำงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่มีควำมสัมพันธ์กับทำงรำชกำรเกี่ยวกับกำรพัสดุเพ่ือตนเอง/ผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

         6. ไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวมำประกอบกำรใช้ดุลยพินิจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
         7. ไม่ให้ข้อมูลภำยในที่เป็นกำรเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง/พวกพ้องของตนเอง 

                   8. ปฏิบัติต่อผู้ขำย ผู้รับจ้ำง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทำงรำซกำร เกี่ยวกับกำรพัสดุ        
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยควำมเป็นธรรม มีน้ ำใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกำรแข่งขันอย่ำงเสรี และเป็นธรรม 

              9. ผู้บังคับบัญชำด้ำนพัสดุ ต้องควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก ำชับ ให้ผู้ปฏิบัติงำนประพฤติปฏิบัติตำม
กฎระเบียบอย่ำงเคร่งครัด กรณีพบว่ำมีประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตำมกฎหมำยหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้รำยงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น ผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นโดยทันที เพื่อพิจำรณำแก้ไข ยกเว้น หรือด ำเนินกำรอื่น
ที่เหมำะสม เพ่ือให้เกิดควำมถูกต้องและเป็นธรรม 

             10. หำกผู้บังคับบัญชำด้ำนพัสดุเห็นว่ำ มีกำรทุจริตหรือข้อกล่ำวหำว่ำมีกำรรับสินบนให้รีบมีกำร
รวบรวมข้อเท็จจริง และจัดท ำรำยงำนเสนอต่อสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่นผ่ำนผู้บังคับบัญชำ ตำมล ำดับชั้นขึ้นไป 
เพ่ือด ำเนินกำรสอบข้อเท็จจริงหรือด ำเนินกำรทำงวินัยทันท ี  
                  11. ให้งำนตรวจสอบภำยในและควบคุมภำยใน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น ประเมิน
ควำมเสี่ยงเพ่ือคัดเลือกโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมำตรวจสอบ ควำมเหมำะสม และรำยงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น    
 เพ่ือพิจำรณำเป็นประจ ำทุกปี อย่ำงน้อย ปีละ 2 โครงกำร 

  
ประกำศ   ณ  วันที่  9  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

     
                    (นำยชวลิต   รวมศิลป์) 

                  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 
                             สำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น    



 

 
ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น 

     เร่ือง  มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
 

**************************************** 
 

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

         ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่น
ในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็น การเงิน
บริจาคและทรัพย์สินบริจาค เพ่ือเป็นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ปละแสดงเจตจ านงสุจริต ในการ
บริหารงานราชการจนเกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต เป็นพฤติกรรมชื่อสัตว์สุจริตส าเร็จเป็น
รูปธรรม สามารถควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผลได้อย่างชัดเจน โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดถือ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้ 

        1.ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สิน
บริจาคของหน่วยงานบริการ พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 อย่างเคร่งครัด 

       2.ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น จัดท าข้อมูลสถิติ การรับเงิน
บริจาคและทรัพย์สินบริจาคพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และให้สรุปรายงานการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้รายงานข้อมูลในส่วน
ที่รับผิดชอบให้สาธารณสุขอ าเภอนาหมื่นทราบ 
       3. หากพบว่ามีการกระท าความผิดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วและ
หากการกระท านั้นมีมูลความผิดให้ด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบว่ากรณี
เป็นการกระท าความผิดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอ านาจด าเนินตามล าดับขั้นตอน 
  

     ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

    
(นายชวลิต   รวมศิลป์) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
สาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น 

 



 
ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น 

เร่ือง  มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น 

 
.************************************* 

           
                        ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น ได้ก ำหนดนโยบำยส ำคัญเร่งด่วนหรือภำรกิจที่ได้รับ 
มอบหมำยเป็นพิเศษในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำ กำรกระท ำ
ผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐเป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงให้เจ้ำหน้ำที่รัฐ ในสังกัดส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่นมีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันกำรเกิดปัญหำกำรทุจริต และกำรกระท ำผิดวินัย
ของเจ้ำหน้ำที่รัฐในเชิงรุก โดยมีมำตรกำรตำมปัญหำส ำคัญท่ีพบบ่อย 4 มำตรกำร ได้แก่ 

          (1.) มำตรกำรกำรใช้รถรำชกำร 
          (2.) มำตรกำรกำรเบิกค่ำตอบแทน 

           (3.) มำตรกำรกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำ 
          (4.) มำตรกำรกำรจัดหำพัสดุ 
          ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญเร่งด่วนหรือภำรกิจที่ได้รับ

มอบหมำยเป็นพิเศษด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตและแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐในสังกัด
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น จึงขอประกำศมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและแก้ไขกำรกระท ำควำมผิดวินัย
ซึ่งประกอบด้วย 4 มำตรกำรดังกล่ำวเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่รัฐในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น ยึดถือเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
                     1. ป้องกันไม่ให้เกิดกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้ 
                     2. ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่รัฐมีควำมสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
                     3. มุ่งเน้นกำรจัดหำพัสดุภำครัฐโดยกำรซื้อ จ้ำง เช่ำ แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีกำรอ่ืนใด ให้
สอดคล้องกับประกำศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

 แนวทางปฏิบัติ 
           1.เจ้ำหน้ำที่รัฐต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ ดังนี้ 

                             1.1 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                             1.2 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน นอก
เวลำรำชกำร พ.ศ.2550 
                             1.3 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและ กำร
ประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                             1.4 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และ 
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  
 

/1.5 พระรำชกฤษฎีกำ... 
 

 



 
                             1.5 พระรำชกฤษฎีกำ มติคณะรัฐมนตรี ประกำศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

2. หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3. หำกพบว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดต้องด ำเนินกำรทำงวินัย ทำงละเมิด และทำงอำญำอย่ำง 

เคร่งครัด 
 

จึงประกำศมำเพ่ือถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

ประกำศ  ณ   วันที่  9  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2564 
 

    
(นำยชวลิต   รวมศิลป์) 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 
สำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น 

 
 
 



 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอนาหม่ืน 
         เรื่อง  มาตรการในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพิ่มเติม 
จากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหม่ืน 
 

**************************************** 
 

         ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น มีควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงำนให้โปร่งใส ยึดมั่นใน
คุณธรรม ปลอดจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอประกำศมำตรกำรในกำรรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยส่วน
สนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจำกที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้ในกำรรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน
สนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจำกที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้ในของเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพำะของวัสดุในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น ยึดถือปฏิบัติเพ่ือเป็นกำรสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต เป็นพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ส ำเร็จเป็นรูปธรรม สำมำรถควบคุมก ำกับ ติดตำมประเมินผลได้อย่ำงชัดเจน โดยให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ใน
สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น ถือปฏิบัติตำมำตรกำรดังต่อไปนี้ 

         มำตรกำรในกำรรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจำกที่
หน่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้ในของเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ ให้ข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ ในสังกัดถือปฏิบัติตำมหนังสือ กรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว557  ลงวันที่ 19 
กันยำยน  2562  ซึ่งก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

        1. หน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรจัดชื้อจัดจ้ำงภำยใต้พระรำชบัญญัติฯและกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกำศที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติฯ ภำยใต้ขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพำะของพัสดุของหน่วยงำนของรัฐนั้น ทั้งนี้ หน่วยงำนของรัฐจะก ำหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษส่วน
ชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจำกที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้ในของเขตของงำนหรือ
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ เพ่ือเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้ 

       2. เมื่อด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมข้อ 1 จนได้ผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก
แล้ว หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติม
จำกที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้ในของเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ ให้หน่วยงำน
ของรัฐแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรำยดังกล่ำวท ำหนังสือแสดงเจตนำในกำรให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน 
หรือส่วนอื่นใดๆ ต่อหน่วยงำนของรัฐ ทั้งนี้ ต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆ ต่อหน่วยงำนของรัฐ  
       3. ให้หน่วยงำนของรัฐตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติม
จำกที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้ในของเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ ด้วย  อนึ่ง 
เอกสำรกำรส่งมอบพัสดุตำมสัญญำ จะปรำกฏส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดๆมำใน
ฉบับเดียวกัน หรือจะแยกเป็นคนละฉบับก็ได้ 
 
 

/4. พัสดุของหน่วยงำน...... 
 



 
       4. พัสดุของหน่วยงำนของรัฐไม่ว่ำจะได้มำด้วยประกำรใด ให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มี กำรควบคุม
ดุแลพัสดุที่อยู่ในควำมครอบครอง ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจังจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วย 

     หำกพบว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดให้รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยเร็ว และหำก
กำรกระท ำนั้นมีมูลควำมผิดให้ด ำเนินกำรทำงวินัย ละเมิด และอำญำอย่ำงเคร่งครัด ทั้งนี้ หำกพบว่ำ กรณีเป็น
กำรกระท ำควำมผิดที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนอ่ืน เช่น ส ำนักงำนคระกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมล ำดับขั้นตอน 
  

จึงประกำศมำเพ่ือถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
 

ประกำศ  ณ  วันที่ 9  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.  2564 
 

    
(นำยชวลิต   รวมศิลป์) 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 
สำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น 

 



 
ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอนาหม่ืน 

เรื่อง   มาตรการการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหม่ืน 
 

************************************** 
 

          ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น ได้ก ำหนดให้หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
นำหมื่นจัดสวัสดิกำรภำยในหน่วยงำนเป็นนโยบำยส ำคััเเร่งด่วน เื่ือเป็นกำรส่งเสริมให้หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่นด ำเนินกำรจัดสวัสดิกำรภำยในหน่วยงำน ซึ่งจำกกำรตรวจสอบบำงหน่วยงำนยังปฏิบัติใน
กำรจัดสวัสดิกำรแตกต่ำงไปจำกกฎหมำย/ระเบียบ/ประกำศ ที่เก่ียวข้องก ำหนดไว้ 

          ดังนั้น เื่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคััเเร่งด่วน จึงขอประกำศ
มำตรกำรกำรจัดสวัสดิกำรภำยในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่นเื่ือให้หน่วยงำนในสังกัด ยึดถือเป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติ โดยมีแนวทำงในกำรปฏิบัติ ดังนี้ 

 แนวทางปฏิบัติ 
         1. หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่นต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ ดังนี้ 

                             1.1 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร ื.ศ. 2547  
                             1.2 ประกำศคัณะกรรมกำรสวัสดิกำรข้ำรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรืิจำรณำ
อนุมัติให้ใช้น้ ำ กระแสไฟฟ้ำ หรือสิ่งสำธำรณูปโภคัอ่ืนเื่ือจัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร ลงวันที่ 8 กรกฎำคัม 
2548 
                             1.3 ประกำศคัณะกรรมกำรสวัสดิกำรข้ำรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำร
จัดสวัสดิกำรในเชิงธุรกิจ ลงวันที่ 8 กรกฎำคัม 2548 
                             1.4 ประกำศคัณะกรรมกำรสวัสดิกำรข้ำรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรประชำสัมืันธ์ 
รำยงำนกำรประเมินผลกำรจัดสวัสดิกำร ลงวันที่ 29 กันยำยน 2558  
                             1.5 ระเบียบคัณะกรรมกำรสวัสดิกำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยกำรจัด
สวัสดิกำรภำยในหน่วยงำน ส่วนภูมิภำคั สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขที่จังหวัดไม่มีคัณะกรรมกำร
สวัสดิกำร ื.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเื่ิมเติม 
                              1.6 ืระรำชกฤษฎีกำ ออกตำมคัวำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร 
(ฉบับที่ 424) ื.ศ.2547 และประกำศอธิบดีกรมสรรืำกร เกี่ยวกับภำษีเงินได้ (ฉบับที่134) เรื่องก ำหนด
หลักเกณฑ์วิธีกำร และเงื่อนไขกำรยกเว้นภำษีเงินได้ส ำหรับกำรบริจำคัให้ก่อนแก่กองทุนสวัสดิกำรภำยในส่วน
รำชกำร 

2. หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรคัวบคัุมภำยในและกำรบริหำรคัวำมเสี่ยง 
3. หำกืบว่ำมีกำรกระท ำคัวำมผิดต้องด ำเนินกำรทำงวินัย ทำงละเมิด และทำงอำเำอย่ำง 

เคัร่งคัรัด 
 

จึงประกำศมำเื่ือถือปฏิบัติอย่ำงเคัร่งคัรัด 
 

ประกำศ ณ วันที่ 9  เดือน ืฤศจิกำยน  ื.ศ. 2564 
 

    
(นำยชวลิต   รวมศิลป์) 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำเกำร รักษำรำชกำรแทน 
สำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น 


