
 

 

 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านธิ 
เรื่อง มาตรการการให้และการรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่  

...................................................  
  ตามที่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2540  ก าหนดให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้น
ผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกครอบครัวของข้าราชการชั้น
ผู้ใหญ่หรือของผู้บังคับบัญชา  เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด  และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง  โดย
หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับตอ้งด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีนั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2540  พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Control) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ จึงออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
  1.ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ เรื่องการให้และรับ
ของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่” 
  2.ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป 
  3.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  เห็นสมควรส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการเรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา และ
สมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว  เนื่องในเทศกาลปีใหม่  การแสดงความปรารถนาดี  การแสดงการต้อนรับและ
การแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนต าแหน่งในระดับสูงขึ้น  อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยขน์ส่วนรวม  ซึ่งข้าราชการการเมือง  ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  ผู้บังคับบัญชา  และสมาชิก
หรือบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น  มีหน้าที่ในการเสริมค่านิยมการแสดงความปรารถนาดีด้วย
การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างเพ่ือที่จะพัฒนาทัศนคติ  จิตส านึกและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ดังนั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  จึงขอให้บุคลากรทุกระดับที่จะแสดงความปรารถนาดีต่อกันใน
โอกาสต่างๆ  โดยวิธีใช้บัตรอวยพร  การลงนามในสมุดอวยพร  การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์  หรือการท า
จิตอาสาแทนการให้ของขวัญและให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดย
เคร่งครัด 
  

  ประกาศ ณ วันที่  19   กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖4   

                                         
                           (นายบัญญัติ อรรคศรีวร) 
   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                 รักษาราชการแทน สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 



กรอบแนวทางการด าเนินการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน 

๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่  

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑.จัดท ามาตรการป้องกันฯ 
 
 
 
๒.ขอความเห็นชอบ/ลงนาม 
๓.แจ้งเวียน/เผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
๔.มีช่องทางการร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน
การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาใน
เทศกาลปีใหม่  
-น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อลง
นาม 
-แจ้งเวียน/เผยแพร่ประกาศ ให้
เจ้าหน้าที่รับทราบทุกช่องทางการ
สื่อสาร  เพื่อสร้างความตระหนักรู้
และใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน
การรับสินบนการให้และรับของขวัญ
แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่  
มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้ง
ปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่  
ติดต่อขอรับบริการสามารถร้องเรียน
ผ่านช่องทาง  ดังนี้ 
๑.ติดต่อด้วยตนเองที่สสอ.บ้านธิ 
๒.ทางจดหมาย สสอ.บ้านธิ เลขท่ี 
254 หมู่ 6 ต.บ้านธิ อ.บ้านธ ิจ.
ล าพูน 
๓.โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๐๑๗๐๒ 
    โทรสาร ๐๕๓-๙๘๔๙๔๘ 
๔.Email 
banthi_pho@hotmail.com 

นางสุจิตรา ปิ่นกุมภีร์ 
 
 
 
นางสุจิตรา ปิ่นกุมภีร์ 
 
นางสุจิตรา ปิ่นกุมภีร์ 
 
 
 
 
 
นายด ารงค์เดช 
มั่นใจวงค์ 
 

ต.ค.๒๕๖4 
 
 
 
ต.ค.๒๕๖4 
 
ต.ค.๒๕๖4 
 
 
 
 
 
ต.ค.๒๕๖4 – 
ก.ย.๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการการรับสินบนการให้และรบัของขวัญแก่ผู้บังตับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 

ช่ือหน่วยงาน/ส่วนราชการ .........ส านักงานสาธารณสขุขอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน............ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ

1.มาตรการให้และ
รับของขวัญ 

ป้องกันการรับสินบน
การให้และรับ
ของขวัญแก่ผู้บังตับ
บัญชาในเทศกาลปี
ใหม ่

ป้องกันไม่ให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิผดิ

กฎหมาย 

1.มอบหมายผูร้ับผดิชอบงาน 
2.จัดท ามาตรการการให้และรับ
ของขวัญแก่ผู้บังตับบัญชาใน
เทศกาลปีใหม่และแจ้งบุคลากรทกุ
คนในหน่วยงานทราบถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 
4.ควบคุมก ากับการปฎบิัติโดยผู้
ได้รับมอบหมายงานและรายงาน
ผลใหส้าธารณสุขอ าเภอทราบทุก
เดือน 

สสอ.บ้านธดิ าเนินงานตามกรอบ
แนวทางการป้องกันการรับ
สินบนในเรื่องการให้และรบั
ของขวัญแก่ผู้บังตับบัญชาใน
เทศกาลปีใหม ่
ไม่พบเจ้าหน้าท่ีปฏิบัตผิิด
กฎหมาย 

- -  

 



 

 

 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านธิ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

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

  ด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ มีควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต
ตำมหลักธรรมำภิบำล  เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ันแก่สังคม  และให้ควำมส ำคัญต่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
ซึ่งกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตโดยกำรรับสินบน  ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอบ้ำนธิ จึงได้ก ำหนดมำตรกำรบริหำรงำนด้ำนกำรป้องกันกำรรับสินบนในกำรจัดซื้อจัดจ้ ำง  เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนกำรจัดซ้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ เป็นไปอย่ำงโปร่งใส  สุจริต
และตรวจสอบได้  โดยมีมำตรกำรแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 
  1.ยึดถือกฏหมำยและกฏระเบียบของรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด 
  2.วำงตัวเป็นกลำงในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนพัสดุทุกด้ำน 
  3.ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยจิตส ำนึกและด้วยควำมโปร่งใสสำมำรถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
  4.ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงำน รำชกำรเป็นหลัก 
  5.กำรใช้ทรัพยำกร/ทรัพย์สินของหน่วยงำนอย่ำงประหยัด คุ้มค่ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  6.ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมจำกผู้ขำย
หรือผู้รับจ้ำง 
  7.ไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวมำประกอบกำรใช้ดุลยพินิจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
  8.ไม่ให้ข้อมูลภำยในที่เอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง/พวกพ้องของตนเอง 
  9.ปฏิบัติต่อผู้ขำย  ผู้รับจ้ำง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทำงรำชกำรเกี่ยวกับกำรพัสดุ  
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยควำมเป็นธรรม  เอ้ือเฟ้ือ มีน้ ำใจแต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็น
ธรรม 
  10.ผู้บังคับบัญชำต้องควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก ำชับให้ผู้ปฏิบัติงำนประพฤติปฏิบัติตำม
กฎระเบียบอย่ำงเคร่งครัด  กรณีพบว่ำมีกำรประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตำมกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้รำยงำน
ผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมระดับชั้นโดยทันที  เพ่ือพิจำรณำแก้ไข ยกเว้น หรือด ำเนินกำรอ่ืนที่เหมำะสมเพ่ือให้เกิด
ควำมถูกต้องและเป็นธรรม 
  11.หำกผู้บังคับบัญชำด้ำนพัสดุเห็นว่ำ  มีกำรทุจริตหรือข้อกล่ำวหำว่ำมีกำรรับสินบนให้รีบ
ด ำเนินกำรรวบรวมข้อเท็จจริง  และจัดท ำรำยงำนเสนอต่อผู้บังคับบัญชำตำมระดับขั้นขึ้นไป  เพ่ือด ำเนินกำร
สอบข้อเท็จจริง หรือด ำเนินกำรทำงวินัยโดยทันที 
   
 
 



  12.ให้ผู้รับผิดชอบ  สรุปมำตรกำรฯเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ จ ำนวน 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน 
  
 

   ประกำศ ณ วันที่  19   กุมภำพันธ์  พ.ศ.๒๕๖4 
 

                                          
        (นำยบัญญัติ อรรคศรีวร) 

   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
                 รักษำรำชกำรแทน สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ 
 



กรอบแนวทางการด าเนินการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน 

1 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง       

1.๑ การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑.แจ้งรายละเอียด
งบประมาณและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
๒.จัดท าแผนการจัดซื้อจัด
จ้างและเสนอขอความ
เห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 
๔.ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

แจ้งรายละเอียดงบประมาณและแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความ
เห็นชอบ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
๑.ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
๓.ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ/จัดจ้าง 
๔.วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
- จัดท าหนังสือขออนุมัติประกาศแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
- น าเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง,เว็บไซต์ของ
ส านักงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ 
สถานที่ปิดประกาศของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอบ้านธิ 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน
และข้ันตอนของระเบียบฯต่อไป 

ผู้ช่วยสาธารณสุข 
อ าเภอ 
 
 
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
-เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
-เจ้าหน้าที ่
 
-เจ้าหน้าที ่

พ.ย. ๒๕๖4 
 
 
 
ธ.ค. ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธ.ค.๒๕๖4 
 
 
ธ.ค.๒๕๖4- 
ก.ย.๒๕๖5 
 

 

 

 



1.๒ การบันทึกรายละเอียด  วิธีการ  และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑.การบันทึกรายงานผล
การพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
 

บันทึกรายงานผลการพิจารณา  
รายละเอียด  วิธีการ  และขั้นตอน 
๑.รายงานขอซื้อขอจ้าง 
๒.เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความ
คิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างและผลการ
พิจารณาในครั้งนั้นๆ 
๓.ประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือ
หนังสือเชิญชวนและเอกสารอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
๔.ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ 
๕.บันทึกรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 
๖.ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้
ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก 
๗.สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ(ถ้ามี) 
๘.บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
จัดเก็บบันทึกรายงานผลการพิจารณา
ไว้อย่างเป็นระบบเพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องเรียน 

-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
-เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เจ้าหน้าที ่
 

ธ.ค.๒๕๖4- 
ก.ย.๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธ.ค.๒๕๖4- 
ก.ย.๒๕๖5 

 

 

 

 

 



1.๓ การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑.จัดท าแนวทางป้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.ขอความเห็นชอบ
แนวทางปฏิบัติงานใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
๓.แจ้งเวียน/เผยแพร่ 
 
 
 
 
 
๔.มีช่องทางการร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.จัดท าแนวทางปฏิบัติงานใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือ         
ป้องกันเจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง  เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ข้อเสนอ  หรือคู่สัญญาให้เป็นไปตาม
ระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการ 
  ๒  การก ากับดูแลสอดส่อง
ผู้ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลของ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 
น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความ
เห็นชอบ 
 
 
แจ้งเวียน/เผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่
รับทราบทุกช่องทางการสื่อสาร  เพื่อ
สร้างความตระหนักรู้และใช้เป็น
แนวทางในการป้องกันการมีส่วนได้
ส่วนเสีย  ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ
ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้ง
ปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่  ติดต่อ
ขอรับบริการสามารถร้องเรียนผ่าน
ช่องทาง  ดังนี้ 
๑.ติดต่อด้วยตนเองที่สสอ.บ้านธิ 
๒.ทางจดหมาย สสอ.บ้านธิ เลขท่ี 
254 หมู่ 6 ต.บ้านธิ อ.บ้านธ ิจ.ล าพูน 
๓.โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๐๑๗๐๒ 
    โทรสาร ๐๕๓-๙๘๔๙๔๘ 
๔.Email 
banthi_pho@hotmail.com 

-เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
-เจ้าหน้าที ่
 
 
-เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
นายด ารงค์เดช 
มั่นใจวงค์ 
 

ธ.ค.๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธ.ค.๒๕๖4 
 
 
 
ธ.ค.๒๕๖4 
 
 
 
 
 
ธ.ค.๒๕๖4 – 
ก.ย.๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.๔ มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหรือลงโทษผู้กระท าผิดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑.จัดท าแนวทาง
ป้องกัน 
 
 
 
 
 
๒.การขอความ
เห็นชอบ และแจ้ง
เวียนเผยแพร่ 
 
 
 
๓.การพิจารณา
ลงโทษผู้ละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือ
กระท าผิดมาตรการ
หรือกฎหมาย 

๑.ก าหนดมาตรการการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
๒.จัดท าคู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
๑.น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ 
๒.แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่รับทราบทุกช่องทาง
สื่อสารของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้
แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน 
๒.กรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีเหตุ
น่าเชื่อถือ และเป็นกรณทีี่ท าให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการ หรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุป
ความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นมีมูลความผิด ให้พิจารณา
ปรับย้ายงานให้เหมาะสม 

-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
-เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
-คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค.๒๕๖4 
 
 
 
 
 
ธ.ค.๒๕๖4 
 
 
 
 
ธ.ค.๒๕๖4- 
ก.ย.๒๕๖5 

 

 

๒.กลไกการก ากับติดตามการด าเนินการตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้างให้เจ้าหน้าที่  รายงานผลทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างข้างต้น  เสนอต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกปี 



แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ช่ือหน่วยงาน/ส่วนราชการ .........ส านักงานสาธารณสขุขอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน............ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ

1.มาตรการการจดัหา
พัสดุตามกฏหมาย
ก าหนด 

ป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน

จากการจัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดหาพสัดมุี
ความโปร่งใส ถูกต้อง

ตามพรบ. 

1.มีการแต่งตั้งกรรมการพัสดุทุก
หน่วยงาน 
2.การจัดหาพสัดุใช้พรบ.การจัดซือ้
จัดจ้างปี พ.ศ. 2562 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจดัซื้อจัดจา้ง ปี พ.ศ. 
2560 
 

1.มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การเงินและพสัดุครบทุก
หน่วยงาน 
2.ควบคุมก ากับการใช้
งบประมาณโดยGFIMsกรณีงบ
มากกว่า  5000 บาททุก
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



 

 

 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านธิ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงนิบริจาคและทรัพย์สินบรจิาค 

...................................................  
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอรัปชั่น  
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นในทุก
รูปแบบ  จึงก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค และแนว
ปฏิบัติ  เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง หรือบุคคลใดซึ่งกระท าการในนามส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
บ้านธิ ยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  การให้หรือรับสินบน  รวมทั้ง       
กฏระเบียบ และข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข  โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ  ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม 
  2.ปฏิบัติหน้าที่หรืองานของตนเอง ด้วยความโปร่งใส รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 
  3.การให้สินบนนั้นต้องห้ามไม่ให้กระท าเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามประมวล 
กฎหมายอาญา มาตรา 144 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 มาตรา 123/5 การรับสินบนนั้นต้องห้ามไม่ให้
กระท าเด็ดขาดเช่นกัน หากฝ่าฝืนจะมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2558 มาตรา 123/2 
  4.กรณีมีผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561 โดย
เคร่งครัด  
  

   ประกาศ ณ วันที่  19   กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖4   

               
                (นายบัญญัติ อรรคศรีวร) 
       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                     รักษาราชการแทน สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
 



กรอบแนวทางการด าเนินการป้องกันการรับสินบนการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน 

1. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑.จัดท ามาตรการป้องกันฯ 
 
 
๒.ขอความเห็นชอบ/ลงนาม 
๓.แจ้งเวียน/เผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
๔.มีช่องทางการร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน
ประเด็นการรับเงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาค 
-น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อลง
นาม 
-แจ้งเวียน/เผยแพร่ประกาศ ให้
เจ้าหน้าที่รับทราบทุกช่องทางการ
สื่อสาร  เพื่อสร้างความตระหนักรู้
และใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน
การรับสินบนประเด็นการรับเงิน
บริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้ง
ปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่  
ติดต่อขอรับบริการสามารถร้องเรียน
ผ่านช่องทาง  ดังนี้ 
๑.ติดต่อด้วยตนเองที่สสอ.บ้านธิ 
๒.ทางจดหมาย สสอ.บ้านธิ เลขท่ี 
254 หมู่ 6 ต.บ้านธิ อ.บ้านธ ิจ.
ล าพูน 
๓.โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๐๑๗๐๒ 
    โทรสาร ๐๕๓-๙๘๔๙๔๘ 
๔.Email 
banthi_pho@hotmail.com 

นางสุจิตรา ปิ่นกุมภีร์ 
 
 
นางสุจิตรา ปิ่นกุมภีร์ 
 
นางสุจิตรา ปิ่นกุมภีร์ 
 
 
 
 
 
นายด ารงค์เดช 
มั่นใจวงค์ 
 

ต.ค.๒๕๖4 
 
 
ต.ค.๒๕๖4 
 
ต.ค.๒๕๖4 
 
 
 
 
 
ต.ค.๒๕๖4 – 
ก.ย.๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒.กลไกการก ากับติดตามการด าเนินการตามกรอบแนวทางการด าเนินการการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

ให้เจ้าหน้าที่  รายงานผลทางการด าเนินการการรับเงินบริจาคการเรี่ยไร และทรัพย์สินบริจาคตามระเบียบในระบบ
MSRS ของศปท.กระทรวงสาธารณสุข ทุก 6 เดือนข้างต้น   



แบบรายงานการด าเนินงานตามมารตรการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพยส์ินบริจาค 

ช่ือหน่วยงาน/ส่วนราชการ .........ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน............ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ

1.มาตรการป้องกัน
การรับสินบนเงิน
บริจาคและทรัพยส์ิน
บริจาค 

ป้องกันการรับสินบน
เงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบรจิาค 

ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน 

1.จัดท ามาตรการป้องกันการรับ
สินบนเงินบริจาคและทรัพย์สิน
บริจาค 
๒.จัดท าหนังสือแจ้งเวียนเจา้หน้าที่
รับทราบและถือปฏิบตัิโดย
เคร่งครดั 
 3.มอบหมายผูร้ับผดิชอบงาน 
4.ควบคุมก ากับการปฎบิัติโดยผู้
ได้รับมอบหมายงานและรายงาน
ผลใหส้าธารณสุขอ าเภอทราบทุก 
๖ เดือน 

สสอ.บ้านธดิ าเนินงานตาม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
เงินบริจาคและทรัพยส์ินบริจาค 
ไม่พบการปฏิบัติงานท่ีมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน 

   

 



 

 

 

 
ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านธิ 

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

............................................... 
  
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการ
ทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาส าคัญและพบบ่อย ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็น
พิเศษ (Agenda Based) ดังต่อไปนี้ 
  1.มาตรการการใช้รถราชการ 
  2.มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
  3.มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
  4.มาตรการการจัดหาพัสดุ 

  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

  1.เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานราชการให้
เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  2.เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  3.เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  4.เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริการงานราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และประชาชน 
  ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็น
พิเศษ (Agenda Based) ด้านการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขปัญหาการกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือเป็นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมทุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหาร
ราชการ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต เป็นพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ส าเร็จเป็นรูปธรรม 
สามารถควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผลได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วยมาตรการส าคัญ 4 มาตรการ ดังนี้ 

นโยบายหลัก 

  1.มุ่งเน้นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว        
ในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 

  2.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

           3.มุ่งเน้น ... 
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  3.มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการจัดซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธิอ่ืนใดให้
สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินการตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Tranparency Assessment : ITA) 

แนวทางปฎิบัติ 

  1.เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหายและระเบียบ 

     (1.1) ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     (1.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. 2552 
     (1.3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไข้เพ่ิมเติม 
     (1.4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     (1.5) พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
  2.หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
  3.หากพบว่ามีการกระท าผิด ต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 

  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

     ประกาศ ณ วันที่  19   กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖4   
     

                                    
     
       (นายบัญญัติ อรรคศรีวร) 

   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

                 รักษาราชการแทน สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

   
                 



กรอบแนวทางการด าเนินการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน 

๑. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 
๑.๑ มาตรการการใช้รถราชการ 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
งาน 
๒.จัดท าทะเบียนและแนว
ทางการใช้รถราชการ 
๓.แจ้งเวียน/เผยแพร่ 
 
 
๔.ควบคุมก ากับติดตาม
และรายงานผล 
 
 
๕.มีช่องทางการร้องเรียน 
 

- จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงาน 
 
๑.จัดท าทะเบียนการใช้รถราชการ 
๒.จัดท าแนวทางการใช้รถของทางราชการ- - 
แจ้งบุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบและถือ
ปฏิบัติตามแนวทางการใช้รถราชการอย่าง
เคร่งครัด 
๑. ผู้ได้รับมอบหมายงานบันทึกรายงานและ
สรุปผลงาน 
๒.เสนอผลงานให้สาธารณสุขอ าเภอทราบทุก
เดือน 
มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่  ติดต่อขอรับบริการ
สามารถร้องเรียนผ่านช่องทาง  ดังนี้ 
๑.ติดต่อด้วยตนเองที่สสอ.บ้านธิ 
๒.ทางจดหมาย สสอ.บ้านธิ เลขท่ี 254 หมู่ 
6 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน 
๓.โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๐๑๗๐๒ 
โทรสาร ๐๕๓-๙๘๔๙๔๘ 
๔.Email banthi_pho@hotmail.com 

สาธารณสุข 
อ าเภอ 
นางสุจิตรา ปิ่นกุมภีร์ 
 
 
 
 
นางสุจิตรา ปิ่นกุมภีร์ 
 
 
 
นายด ารงค์เดช 
มั่นใจวงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. ๒๕๖4 
 
ธ.ค.๒๕๖4 
 
 
 
 
ธ.ค.๒๕๖4- 
ก.ย.๒๕๖5 
 
 
ธ.ค.๒๕๖4- 
ก.ย.๒๕๖5 
 

 

 
 
 
 



๑.๒ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑.แจ้งเวียนหนังสือ 
 
 
 
 
 
๒.การเบิกจ่าย 
 
๔.ควบคุมก ากับติดตาม
และรายงานผล 
 
 
 
 
 
๕.มีช่องทางการร้องเรียน 
 

- จัดท าหนังสือเวียนส่งค าประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรการ
ป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐประจ าปี งบประมาณ 
2561 ให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่
ทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
- การเบิกจ่ายเงินทุกประเภทยึดถือระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
๑.รายงานผลการด าเนินงานทางการเงินให้
หัวหน้าหน่วยงานและสตง.ทราบทุก 1 เดือน 
๒.สสจ.เป็นผู้ตรวจสอบหลักฐาน 
ทางการเงินทุกประเภทของสสอ.และสสอ.
เป็นผู้ตรวจสอบหลักฐานของรพ.สต 
๓.ตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัดทุก 6 
เดือน 
-มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่  ติดต่อขอรับบริการ
สามารถร้องเรียนผ่านช่องทาง  ดังนี้ 
๑.ติดต่อด้วยตนเองที่สสอ.บ้านธิ 
๒.ทางจดหมาย สสอ.บ้านธิ เลขท่ี 254 หมู่ 
6 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน 
๓.โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๐๑๗๐๒ 
โทรสาร ๐๕๓-๙๘๔๙๔๘ 
๔.Email banthi_pho@hotmail.com 

ผู้ช่วยสาธารณสุข 
อ าเภอ 
 
 
 
 
นางพรนิภา 
ท้วมผึ้ง 
นางพรนิภา 
ท้วมผึ้ง 
 
 
 
 
 
นายด ารงค์เดช 
มั่นใจวงค์ 
 
 
 

ต.ค. ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
ต.ค.๒๕๖4- 
ก.ย.๒๕๖5 
ต.ค.๒๕๖4- 
ก.ย.๒๕๖5 
 
 
 
 
 
ธ.ค.๒๕๖4- 
ก.ย.๒๕๖5 

 

 

 
 
 
 



๑.๓ มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑.แจ้งเวียนหนังสือ 
 
 
 
 
 
๒.การจัดท าโครงการ 
 
 
 
๔.ควบคุมก ากับติดตาม
รายงาน/เผยแพร่ 
 
 
๕.มีช่องทางการร้องเรียน 
 

- จัดท าหนังสือเวียนส่งค าประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรการ
ป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐประจ าปี งบประมาณ 
2561 ให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่
ทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
- การจัดท าโครงการต่างๆยึดระเบียบของ
กระทรวงสาธารณสุขโดยหน่วยงานจัดท า
โครงการขออนุมัติส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดก่อนด าเนินการทุกโครงการ 
๑.เสนอผลการด าเนินงานตามโครงการให้
หัวหน้าหน่วยงานทราบและอนุมัติเผยแพร่ 
๒.รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดรับทราบ 
-มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่  ติดต่อขอรับบริการ
สามารถร้องเรียนผ่านช่องทาง  ดังนี้ 
๑.ติดต่อด้วยตนเองที่สสอ.บ้านธิ 
๒.ทางจดหมาย สสอ.บ้านธิ เลขท่ี 254 หมู่ 
6 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน 
๓.โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๐๑๗๐๒ 
โทรสาร ๐๕๓-๙๘๔๙๔๘ 
๔.Email banthi_pho@hotmail.com 

ผู้ช่วยสาธารณสุข 
อ าเภอ 
 
 
 
 
นางพรนิภา 
ท้วมผึ้ง 
 
 
นางพรนิภา 
ท้วมผึ้ง 
 
 
นายด ารงค์เดช 
มั่นใจวงค์ 
 
 
 

ต.ค. ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
ธ.ค.๒๕๖4- 
ก.ย.๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
ธ.ค.๒๕๖4- 
ก.ย.๒๕๖5 
 

 

 

 

 

 



๑.๔ มาตรการการหาพัสดุตามที่กฎหมายก าหนด 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑.แจ้งเวียนหนังสือ 
 
 
 
๒.มอบหมายงาน 
 
๓.จัดท าแผนการจัดซื้อจัด
จ้างและเสนอขอความ
เห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
๔.ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 
 
 
๕.ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
๖.การบันทึกรายงานผล
การพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดท าหนังสือเวียนเรื่องการจัดหาพัสดุโดย
ใช้พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2560 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าพัสดุทุกหน่วยงานในสังกัด 
 
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความ
เห็นชอบ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
๑.ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
๓.ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ/จัดจ้าง 
๔.วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
- จัดท าหนังสือขออนุมัติประกาศแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
- น าเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง,เว็บไซต์ของ
ส านักงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ 
สถานที่ปิดประกาศของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอบ้านธิ 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน
และข้ันตอนของระเบียบฯต่อไป 
บันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละเอียด  
วิธีการ  และขั้นตอน 
๑.รายงานขอซื้อขอจ้าง 
๒.เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างและ
ผลการพิจารณาในครั้งนั้นๆ 
๓.ประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือ
เชิญชวนและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ช่วยสาธารณสุข 
อ าเภอ 
 
 
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
-เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
-เจ้าหน้าที ่
 
 
 
-เจ้าหน้าที ่
 
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
-เจ้าหน้าที ่

พ.ย. ๒๕๖4 
 
 
 
ธ.ค. ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธ.ค.๒๕๖4 
 
 
 
 
ธ.ค.๒๕๖4- 
ก.ย.๒๕๖5 
ธ.ค.๒๕๖4- 
ก.ย.๒๕๖5 



ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗.การจัดเก็บ 
 
๘.จัดท าแนวทางป้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙.แจ้งเวียน/เผยแพร่ 
 
 
 
 
 
๑๐.มีช่องทางการ
ร้องเรียน 
 
 

๔.ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ 
๕.บันทึกรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 
๖.ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้
ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก 
๗.สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ(ถ้ามี) 
๘.บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
๑.ลงทะเบียนคุมรับ – จ่ายพัสดุ 
๒.ส ารวจพัสดุประจ าปี 
๑.จัดท าแนวทางปฏิบัติงานใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือ         
ป้องกันเจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง  เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ข้อเสนอ  หรือคู่สัญญาให้เป็นไปตาม
ระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการ  
 ๒.การก ากับดูแลสอดส่องผู้ปฏิบัติงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 
แจ้งเวียน/เผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่
รับทราบทุกช่องทางการสื่อสาร  เพื่อ
สร้างความตระหนักรู้และใช้เป็น
แนวทางในการป้องกันการมีส่วนได้
ส่วนเสีย  ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ
ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้ง
ปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่  ติดต่อ
ขอรับบริการสามารถร้องเรียนผ่าน
ช่องทาง  ดังนี้ 
๑.ติดต่อด้วยตนเองที่สสอ.บ้านธิ 
๒.ทางจดหมาย สสอ.บ้านธิ เลขท่ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เจ้าหน้าที ่
 
-เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
-เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
นายด ารงค์เดช 
มั่นใจวงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธ.ค.๒๕๖4- 
ก.ย.๒๕๖5 
ธ.ค.๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธ.ค.๒๕๖4 
 
 
 
 
 
ธ.ค.๒๕๖4- 
ก.ย.๒๕๖5 
 



ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 

254 หมู่ 6 ต.บ้านธิ อ.บ้านธ ิจ.ล าพูน 
๓.โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๐๑๗๐๒ 
    โทรสาร ๐๕๓-๙๘๔๙๔๘ 
๔.Email 
banthi_pho@hotmail.com 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



แบบรายงานการด าเนินงานตามารตรการส าคัญ ๔ มาตรการ 

ช่ือหน่วยงาน/ส่วนราชการ .........ส านักงานสาธารณสขุขอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน............ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ

1.มาตรการใช้รถ
ราชการ 

ควบคุมการใช้รถของ
ทางราชการ 

ป้องกันไม่ให้ใช้รถ
ราชการผดิระเบียบ 

1.มอบหมายผูร้ับผดิชอบงาน 
2.จัดท าทะเบียนการใชัรถราชการ 
3.จัดท าคู่มือการใช้รถของทาง
ราชการและแจ้งบุคลากรทุกคนใน
หน่วยงานทราบถือปฏิบัติอยา่ง
เคร่งครดั 
4.ควบคุมก ากับการปฎบิัติโดยผู้
ได้รับมอบหมายงานและรายงาน
ผลใหส้าธารณสุขอ าเภอทราบทุก
เดือน 

สสอ.บ้านธมิอบหมายใหน้าย
จ าลอง ปัญจะบรุี ปฏิบัตหิน้าท่ี
ดูแลรถของทาชการ ควบคุม
ตรวจสอบการใช้รถและมีหน้าท่ี
รายงานผลให้สาธารณสุขอ าเภอ
ทุก 1 เดือน 
ไม่พบการใช้รถราชการไปใช้ผดิ
ประเภท 

   

2.มาตรการการเบิก
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและใน
วันหยุดราชการ 
ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
ค่าเบี้ยเลิยยงเหมา
จ่ายและเงินเพิ่ม

ควบคุมการเบิกจ่าย
ถูกต้อง ตามระเบียบ 

การเบิกจ่ายเงิน
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

1.จัดส่งค าประกาศสป.เรื่อง
มาตรการป้องกันการทุจรติ และ
แก้ไขการกระท าผดิวินัยของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐประจ าปี งบประมาณ 
2561 ใหร้พ.สต.ในสังกัดทราบ 
และถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด 
2.การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
ยึดถือระเบียบกระทรวงการคลัง 
3.มีการายงานผลการด าเนินงาน
ทางการเงินให้สตง.ทราบทุก 1 
เดือน 
4.สสจ.เป็นผู้ตรวจสอบหลักฐาน

1.การเบิกจ่ายเงิน อสม.เริ่มมี
การใช้ E-paymentตามระเบยีบ
กระทรวง 
2.มีการจัดส่งเอกสารสตง.ทุก 1 
เดือน 
3.การเบิกจ่ายเงินในรพ.สต.อยู่
ในรูปคณะกรรมการ 
4.มีการตรวจสอบงานการเงิน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในของคปสอ.บ้านธิทุก 6 
เดือน 

 

   



ส าหรับต าแหน่งท่ีมี
เหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข(พ.ต.ส.) 

ทางการเงินทุกประเภทของสสอ.
และสสอ.เป็นผู้ตรวจสอบหลักฐาน
ของสสอ. 
5.มีระบบการตรวจสอบภายในทุก 
6 เดือน 

3.มาตรการการจดัท า
โครงการและการ
ฝึกอบรมตาม
กฎหมายก าหนด 

จัดท าโครงการและ
การฝึกอบรมตาม
กฎหมายก าหนด 

ป้องกันการจัดท า
โครงการ/การ

ฝึกอบรมทีไ่ม่โปร่งใส 

การจัดท าโครงการต่างๆยึด
ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข
โดยสสอ.จดัท าโครงการขออนุมัติ
สสจ.ก่อนด าเนินการทุกโครงการ 

ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมามีการ
จัดท าโครงการโดยใช้
งบด าเนินการ 4  โครงการการ
เบิจ่ายเงินโครงการตา่งๆถูกต้อง
ตามระเบียบ 

   

4.มาตรการการจดัหา
พัสดุตามกฏหมาย
ก าหนด 

ป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน

จากการจัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดหาพสัดมุี
ความโปร่งใส ถูกต้อง

ตามพรบ. 

1.มีการแต่งตั้งกรรมการพัสดุทุก
หน่วยงาน 
2.การจัดหาพสัดุใช้พรบ.การจัดซือ้
จัดจ้างปี พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจดัซื้อจัดจา้ง ปี พ.ศ. 
2560 
3.หน่วยงานมีการด าเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การบริหารงานภาครัฐ(ITA) 

1.มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การเงินและพสัดุครบทุก
หน่วยงาน 
2.ควบคุมก ากับการใช้
งบประมาณโดยGFIMsกรณีงบ
มากกว่า  5000 บาททกุ
หน่วยงาน 
3.ผลการด าเนินงาน ITA หน่วย
งานสสอ.ได้คะแนน 100/100 

   

 



 

 

 

 
ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านธิ 

เรื่อง มาตรการการรับของแถม 
............................................... 

   เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๒๕๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม  

  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

     ประกาศ ณ วันที่  19   กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖4    

           
      
       (นายบัญญัติ อรรคศรีวร) 

   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

                 รักษาราชการแทน สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

   
                 

 



                                    
ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

เรื่อง มาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล 
พ.ศ. 2565 

 
  มาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล  เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
สวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ.2554  

   

  ประกาศ ณ วันที่  5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
      
 

(นายบัญญตัิ อรรคศรีวร) 
นักวิชาการสาธารณสุขฃ านาญการ 

รักษาราชการแทน สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 


