
 

 
 
 
 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง  การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 

พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
_____________ 

 

  โดยที่เป็นการสมควร  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง การให้และรับของขวัญแก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗  มกราคม ๒๕๔๐ 
ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัว เนื่อง
ด้วยในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมา ข้าราชการชั้นผู้น้อยนิยมมอบหรือเรี่ยไรเพ่ือจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
หรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบในวงการราชการ และให้
กำชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการเรี ่ยไร และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใดให้ถูกต้อง
สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ  ที่เกีย่วข้อง 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  จึงขอให้บุคลากรทุกระดับในสังกัดถือปฏิบัติตาม
มาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการราชการ โดยการสร้างค่านิยมมัธยัสถ์ และขอให้ผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับ มีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดี และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี  กล้าหาญที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง
ในทางที่เหมาะที่ควร เพ่ือขจัดปัจจัยอันมีส่วนทำให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน สร้างนิสัยและความคาดหวังผิด  ๆที่ว่าผู้น้อยต้องดิ้น
รนเพื่อหาของขวัญให้ผู้ใหญ่ การที่จะพยายามคงไว้ซึ่งกติกาเช่นนี้ย่อมเท่ากับเป็นการรักษา“ระบบอุปถัมภ์”ที่เป็นส่วนหนึ่งใน
สาเหตุแห่งพฤติกรรมคอร์รัปชัน ที่กลายเป็นมะเร็งร้ายในประเทศมาช้านาน ทั้งนี้ ควรปลุกจิตสำนึกทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการราชการอีกสถานหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑. ในกรณีแสดงความยินดี หรือปรารถนาดี ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพร หรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน 
ทั้งนี้ ให้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วย 
  ๒. การเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการ หรือการใช้เงินสวัสดิการใดๆของส่วนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญ  ให้เป็นอันงด
โดยเด็ดขาด 
  ทั้งนี้   จึงขอเชิญชวนให้บุคลากรทุกระดับในสังกัดแสดงความปรารถนาดีต่อกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ และให้
รวมถึงสมาชิกในครอบครัวด้วย  
  จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้ถือว่าการฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้เป็นความผิด
วินัยอย่างหนึ่งทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้ 

   ประกาศ ณ วันที่       ๒๘     มกราคม   พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
 
      



 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

---------------------------------------- 

  เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงกำหนดมาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความระมัดระวังไม่ให้มี
กรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการ
จัดหาหรือการใช้ข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหน่วยงานใน
สังกัด ดังนี้ 
  ๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา  ๓๐ วันทำการ หลังจาก
วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  ๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้าง เพื ่อให้สาธารณชน สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมาย ระเบียบ กำหนด 
  ๓. กำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  ๕. ห้ามมิให้บ ุคลากรในหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที ่ ดำเนินโครงการที ่เ อ้ือ
ผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับตัวเงินและท่ีไม่เก่ียวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ 
  ๖. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ทับซ้อน  

๗. เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานตาม
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 

๘. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้
หัวหน้าหน่วยงานทราบ เป็นประจำทุกเดือน  

                             ประกาศ ณ วันที่       ๒๘     มกราคม   พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เรื่อง  มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล                                          
_____________ 

 

  โดยที่เป็นการสมควร  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขการพิจารณาอนุมัติให้ใช้น้ำ 
กระแสไฟฟ้า หรือสิ ่งสาธารณูปโภคอื ่นเพื ่อการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ลงวันที่  ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘  ประกาศ
คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการข้าราชการ เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื ่อนไขการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ลงวันที่ ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๔๘  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลการ
จัดสวัสดิการ ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๘  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓  และระเบียบ
คณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงกำหนดมาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ของหน่วยงานใน
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 

๑. การจัดให้มีสวัสดิการภายในหน่วยงานคณะกรรมการสวัสดิการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการของ
หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานเป็นประธานอนุกรรมการ และข้าราชการของหน่วยงานนั้น ไม่น้อยกว่า
เจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคนเป็นอนุกรรมการ ให้อนุกรรมการคนหนึ่งซึ่งมีความรู้ในการจัดทำบัญชีเป็นเหรัญญิก และให้อนุกรรมการ
คนหนึ่งเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

๒. การจัดสวัสดิการในหน่วยงานจัดขึ้นโดยต้องมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่
สมาชิกสวัสดิการเพ่ือประโยชน์แก่การดำรงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่สมาชิกสวัสดิการเป็นกรณีปกติหรือ
เพ่ือประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือคณะอนุกรรมการสวัสดิการเห็นสมควรจัดเพ่ิมขึ้น 

๓. คณะอนุกรรมการสวัสดิการ อาจจัดให้มีการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานได้ดังนี้ การออมทรัพย์ การให้กู้
เงิน การเคหะสงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์ การกีฬาและนันทนาการ การให้บริการร้านค้าสวัสดิการ การฝึกอาชีเพื่อเสริม
รายได้  การสงเคราะห์สมาชิกด้านอื่น  ๆเช่น ผู้ประสบภัย ผู้เจ็บป่วย หรือตาย และกิจกรรมหรือสวัสดิการภายในส่วนราชการ
ประเภทอ่ืนตามที่คณะอนุกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร 

๔. การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการสวัสดิการก่อน 
  ๕. คณะอนุกรรมการสวัสดิการต้องออกระเบียบการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานโดยต้องมีเงื่อนไขการประชุม
ใหญ่สามัญประจำปีตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

   

 

 



 

 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

      ประกาศ ณ วันที่       ๒๘     มกราคม   พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง  มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ                                          

_____________ 
 

  โดยที่เป็นการสมควร  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่สอดคล้องกับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และไม่ขัด
กับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงกำหนด
มาตรการการรับของแถม  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหา
ผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 

๑. หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้น 

๒. เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑ จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว หากผู้
เสนอรายนั้นประสงค์จะให้ของแถมและหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการรับของแถมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
ก็สามารถรับของแถมได้ โดยผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องมีหนังสือแสดงความจำนงในการบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ และให้หน่วยงาน
ของรัฐถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ในการรับของบริจาคดังกล่าวหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตรวจรับพัสดุ และ
ให้นำพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วย 

  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

   ประกาศ ณ วันที่       ๒๘     มกราคม   พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง  มาตรการการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

                                          
_____________ 

 

  โดยที่เป็นการสมควร  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
ของหน่วยบริการ  พ.ศ.๒๕๖๑  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการ
แสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูล
นำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

๑. ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วย
บริการ พ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้
เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑  

๒.กรณีหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะดำเนินการจัดให้มีการเรี่ยไร หรือหน่วยงานของรัฐเข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๔ 

๓.หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว และ
หากการกระทำนั้นมีมูลความผิด ให้ดำเนินการทางวินัย  ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นการ
กระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการตามลำดับขั้นตอน 

  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

   ประกาศ ณ วันที่       ๒๘     มกราคม   พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
 
 



 

 

 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริต และการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  

---------------------------------------- 

        ตามที่  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้ออกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  เพื่อเป็นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตในการ
บริหารราชการ โดยกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน ในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยในการบรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายสำคัญเร่งด่วน ๔ มาตรการสำคัญ เพ่ือถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัดแล้ว นั้น  
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  จึงขอกำหนดให้มาตรการสำคัญ
เร่งด่วน ๔ มาตรการ เป็นมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  และ
การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที ่รัฐที ่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย  ในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์   โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 

๑. มาตรการการใช้รถราชการ 

๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 

๓. มาตรการกรจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
๑. เพ่ือสร้างและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๒. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  
๓. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย และประชาชน 

ทั้งนี้ โดยให้กำหนดเป็นมาตรการของหน่วยงานเพ่ือป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัยทั้ง 
๔ มาตรการ ตามประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  ในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  และหากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทาง
วินัย ความรับผิดทางละเมิดและทางอาญาอย่างเคร่งครัดต่อไป  

                        ประกาศ ณ วันที่       ๒๘     มกราคม   พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
 
 



 

 

 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

---------------------------------------- 

        ตามที่  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้ขอให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอกระทรวงสาธารณสุข เพื่อถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
อย่างเคร่งครัดแล้ว นั้น 

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่าย
ยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล การจัดซื้อจัดหายาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือว่าเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์
สาธารณะ (public sector) หากเกิดประโยชน์ขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลดส่วนแถม ประโยชน์
ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะเช่นกัน โดยหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลดส่วนแถมเป็น
ราคาสุทธิ (net price) จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณแผ่นดิน 

ทั้งนี้ การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกองทุนอื่นใดเพื่อมีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้ให้มีความผิดฐานให้สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๔ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๗๖ ผู้รับมีความผิดฐานรับสินบนตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๗๓ และการที่หน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกเก็บผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ทำการจัดซื้อจัดจ้ าง เป็นความผิดฐานเรียกรับ
สินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๔๙ 

                          ประกาศ ณ วันที่       ๒๘     มกราคม   พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
 
 

 
 

 

 


