
 
ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบางแพ 

เรื่อง  มาตรการและแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 
************************************************* 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบำงแพ  ให้ควำมส ำคัญต่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ตำมนโยบำยของรัฐบำล  ซึ่งได้ก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์ชำติ  ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  เพื่อ
ผลักดันเจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินงำนของภำครัฐอย่ำงโปร่งใส  มีคุณธรรม  โดยยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตำมหลักธรรมำภิบำล  และเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment  :  ITA)  
ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  ที่ได้ก ำหนดดัชนีจำกกำรปลอดทุจริตในกำรปฏิบัติงำน  โดยให้ส่วนรำชกำรและ
หนว่ยงำนของรัฐก ำหนดมำตรกำร  กลไก  หรือระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบนทุกรูปแบบ 

ในกำรนี้  เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้หน่วยงำนและบุคคลำกรในสังกัดสำมำรถป้องกันกำรรับ
สินบนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ส ำนักงำนงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบำงแพ  จึงขอประกำศ  “มำตรกำรและ
แนวทำงในกำรป้องกันกำรรับสินบนทุกรูปแบบ”  ดังนี้ 

1. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลต่างๆ 

1.1 ห้ำมบุคลำกรทุกระดับ  ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชำนอกเหนือจำกกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีกำรให้ของขวัญแก่กัน  โดยกำรให้ของขวัญตำมปกติ
ประเพณีนิยมนั้น  ห้ำมให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่ำเกิน  3,000  บำท 

1.2 กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญำติ  เนื่องในโอกำสต่ำงๆ  
โดยปกติประเพณีนิยม  หรือมำรยำทตำมที่ปฏิบัติในสังคม  ต้องมีมูลค่ำไม่เกิน  3,000  บำท 

1.3 ห้ำมบุคลำกรทุกระดับ  ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่  เว้นแต่เป็นกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืน
ใดที่ให้ตำมปกติประเพณีนิยม  ซึ่งมีมูลค่ำไม่เกิน  3,000  บำท 

1.4  ให้บุคลำกรทุกระดับ  แสดงควำมปรำรถนำดีต่อกันในโอกำสต่ำงๆ  เช่น  เทศกำลปี
ใหม่  กำรแสดงกำรต้อนรับ  กำรแสดงควำมยินดีในโอกำสเลือนต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  โดยวิธีกำรใช้บัตร
อวยพร  กำรลงนำมในสมุดอวยพร  กำรอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์  แทนกำรให้หรือรับของขวัญ  ทั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับประกำศกระทรวงสำธำรณสุข  เรื่อง  กำรให้และรับของขวัญของข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชำในโอกำสต่ำงๆ  พ.ศ. 2561 

2. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ 

 
/2.1 ห้ำมมิให้หน่วยงำน... 

 



- 2 - 

2.1 ห้ำมมิให้หน่วยงำนที่ท ำกำรจัดซื้อ  ท ำกำรหำรำยได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่ำงตอบ
แทนทุกประเภทจำกบริษัทยำและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำเข้ำกองทุนสวัสดิกำรของสถำนพยำบำล  กำรจัดซื้อจัดหำ
ยำยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ  ต้องใช้งบประมำณแผ่นดินในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ถือว่ำเป็นกำรด ำเนินกิจกำรเพ่ือ
ประโยชน์สำธำรณะ  (Public  sector)  หำกเกิดผลประโยชน์ขึ้นจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  เช่น  ได้ส่วนลดหรือได้
ส่วนแถม  ประโยชน์ดังกล่ำวต้องตกแก่ประโยชน์สำธำรณะเช่นกัน  โดยหน่วยงำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง  ต้องจัด
ส่วนลดหรือส่วนแถมเป็นรำคำสุทธิ  (net  price) 

ดังนั้น  กำรน ำส่วนลดหรือส่วนแถมที่เกิดจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไปเป็นประโยชน์แก่
ภำคส่วนอื่นที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ  ในลักษณะเป็นประโยชน์ส่วนตัว  (Private  sector)  เช่น  กำรจัดซื้อเป็น
เงื่อนไขในกำรบริจำคให้แก่กองทุนสวัสดิกำร  หรือประโยชน์แก่บุคลำกรของรัฐโดยตรงที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงถือเป็นกำรกระท ำท่ีผิดหลักธรรมำภิบำลและเป็นกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย 

2.2 ให้บุคลำกรทุกระดับ  ปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วย เกณฑ์
จริยธรรมกำรจัดซื้อจัดหำและส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของกระทรวงสำธำรณสุข  พ.ศ. 2557 

3. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.1 บุคลำกรทุกระดับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ต้องปฏิบัติตำม

พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ. 2560  และประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วย
แนวทำงปฏิบัติงำนเพ่ือตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  พ.ศ. 2560  อย่ำงเคร่งครัด  
โดยต้องมีแบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนในกำรเปิดเผยข้อมูลควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์และกำรมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  
และผู้ตรวจรับพัสดุ  ในทุกกรณีของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

3.2 บุคลำกรทุกระดับ  จะต้องวำงตัวเป็นกลำงในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและพัสดุ  โดยไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวมำประกอบกับกำรใช้ดุลยพินิจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

3.3 ห้ำมมิให้บุคลำกรทุกระดับ  เรียกร้อง  จัดหำหรือรับสินบน  เพ่ือประโยชน์ส่วนตน
หรือประโยชน์ของหน่วยงำน  หรือประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน  หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ตนไม่ว่ำจะเป็นคนในครอบครัว  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 

3.4 บุคลำกรทุกระดับ  จะต้องไม่เสนอว่ำจะให้  สัญญำว่ำจะท ำให้หรือรับสินบนจำก
เจ้ำหน้ำที่ภำคเอกชนหรือบุคลอ่ืนใด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท ำกำร  ไม่ให้กระท ำกำร  หรือประวิง
กำรกระท ำอันมิชอบด้วยหน้ำที่และกฎหมำย 

3.5 ห้ำมมิให้บุคลำกรทุกระดับ  มีกำรรับหรือให้สินบนทั้งที่ เป็นทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและจัดหำพัสดุทุกชนิด  โดยต้องด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส  
ซื่อสัตย์  ตรวจสอบได้และอยู่ภำยใต้กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
4.1 บุคลำกรทุกระดับ  ต้องปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเงินบริจำค

และทรัพย์สินบริจำคของหน่วยบริกำร  พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  กำรรับเงินบริจำคและทรัพย์สิใดๆ  ต้องพิจำรณำ
ถึงผลได้ผลเสียและผลประโยชน์ของหน่วยบริกำรที่จะได้รับ  และต้องเป็นกำรบริจำคด้วยควำมสมัครใจและไม่
เป็นไปเพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์  หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพำะ 

 
/4.2 ห้ำมมิให้หน่วยบริกำร... 

 



- 3 - 

4.2 ห้ำมิให้หน่วยบริกำรทุกแห่ง  รับเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้บริจำคระบุเงื่อนไขของกำร
บริจำคอันเป็นภำระ  หรือข้อเรียกร้องแก่หน่วยบริกำรเกินควำมจ ำเป็น 

4.3 กำรให้หรือรับทรัพย์สินและเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำม
กฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้อง  โดยต้องมั่นใจว่ำเงินและทรัพย์สินนั้น  ไม่ได้ถูกน ำไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้ำงในกำร
ติดสินบน 

4.4 กำรขอรับบริจำคและกำรตั้งตู้รับบริจำค  รวมทั้งกำรยอมให้บุคคลหรือหน่วยงำนอ่ืน
ท ำกำรรับบริจำคในหน่วยงำน  จะกระท ำมิได้  เว้นแต่เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรเรี่ยไร  พ.ศ. 
2487  และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเรี่ยไรของหน่วยงำนของรัฐ  พ.ศ. 2544 

5. มาตรการการรับของแถม 
5.1 หน่วยบริกำรและบุคลำกรในสังกัดต้องด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำยใต้พระรำชบัญญัติ

ฯ  กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัติ  ภำยใต้ขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียด
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่หน่วยบริกำรก ำหนดไว้  ทั้งนี้  หน่วยบริกำรจะก ำหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ  
ส่วนชดเชย  ส่วนสนับสนุน  หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจำกที่ก ำหนดไว้ในขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพำะของพัสดุ  เพื่อเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้ 

5.2 เมื่อด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  จนได้ผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก
แล้ว  หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษ  ส่วนชดเชย  ส่วนสนับสนุน  หรือส่วนอ่ืนใด
เพ่ิมเติมจำกที่หน่วยบริกำรก ำหนดไว้ในขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ  ให้
หน่วยบริกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง  แจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรำยดังกล่ำวท ำหนังสือแสดงเจตนำในกำรให้ส่วน
แถมพิเศษ  ส่วนชดเชย  ส่วนสนับสนุน  หรือส่วนอื่นใดฯ  ต่อหน่วยบริกำรและผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ  ทั้งนี้  
ต้องไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ต่อหน่วยบริกำร 

5.3 ให้หน่วยบริกำรตรวจรับส่วนแถมพิเศษ  ส่วนชดเชย  ส่วนสนับสนุน  หรือส่วนอื่นใด
เพ่ิมเติมจำกที่ก ำหนดไว้ในขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุด้วย 

อนึ่ง  เอกสำรส่งมอบพัสดุตำมสัญญำ  จะปรำกฏส่วนแถมพิเศษ  ส่วนชดเชย  ส่วน
สนับสนุน  หรือส่วนอื่นใดฯ  มำในฉบับเดียวกัน  หรือจะแยกเป็นคนละฉบับก็ได้ 

5.4 พัสดุของหน่วยบริกำร  ไม่ว่ำจะได้มำด้วยประกำดใด  ให้หน่วยบริกำรและเจ้ำหน้ำที
ที่เกี่ยวข้องจัดให้มีกำรควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในควำมครอบครอง  ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ. 2560  ด้วย 

6. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของหน่วยงานหรือสถานพยาบาล 
6.1 กำรจัดสวัสดิกำรภำยในหน่วยงำน  ต้องมีวัตถุประสงค์ในกำรช่วยเหลือและอ ำนวย

ควำมสะดวกแก่สมำชิกสวัสดิกำร  เพื่อประโยชน์แก่กำรด ำรงชีพนอกเหนือจำกสวัสดิกำรที่ทำงรำชกำรจัดให้ 
6.2 กำรจัดสวัสดิกำรภำยในหน่วยงำน  ต้องมีคณะอนุกรรมกำรสวัสดิกำรของหน่วยงำน  

ซึ่งได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรสวัสดิกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  เป็นผู้ด ำเนินกำร  
ประกอบด้วย  หัวหน้ำหน่วยงำน  เป็นประธำนอนุกรรมกำร  และข้ำรำชกำรของหน่วยงำนไม่น้อยกว่ำเจ็ดคน
แต่ไม่เกินสิบห้ำคนเป็นอนุกรรมกำร  ให้อนุกรรมกำรคนหนึ่งซึ่งมีควำมรู้ในกำรจัดท ำบัญชีเป็นเหรัญญิก  และ
ให้อนุกรรมกำรคนหนึ่งเป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
/6.3 คณะอนุกรรมกำรสวัสดิกำร… 
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6.3 คณะอนุกรรมกำรสวัสดิกำรของหน่วยงำน  ต้องปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำร
สวัสดิกำร  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  ว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรในหน่วยงำนส่วนภูมิภำค  ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมกำรสวัสดิกำร  พ.ศ. 2545  ด้วยควำมเคร่งครัด 

6.4 คณะอนุกรรมกำรสวัสดิกำร  อำจจัดให้มีสวัสดิกำรภำยในหน่วยงำนได้ดังนี้  กำรออม
ทรัพย์  กำรให้กู้เงิน  กำรเคหะสงเครำะห์  กำรฌำปนกิจสงเครำะห์  กำรกีฬำและนันทนำกำร  กำรให้บริกำร
ร้ำนค้ำสวัสดิกำร  กำรฝึกอำชีพเพ่ือเสริมรำยได้  กำรสงเครำะห์สมำชิกด้ำนอ่ืน ๆ  เช่น  ผู้ประสบภัย  
ผู้บำดเจ็บป่วยหรือตำย  และกิจกรรมหรือสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำรประเภทอ่ืนตำมที่คณะอนุกรรมกำร
สวัสดิกำรเห็นสมควร 

ทั้งนี้  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบำงแพ  ค ำนึงถึงควำมเป็นธรรมและปกป้องเจ้ำหน้ำที่ที่
ปฏิเสธกำรรับหรือให้สินบน  เมื่อผู้ใดพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยเป็นกำรรับหรือให้สินบนทุกรูปแบบ  จะต้อง
รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบทันที  และให้หัวหน้ำหน่วยบริกำร  ก ำกับ  ดูแล  ตรวจสอบ  ให้เป็นไปตำม
ประกำศนี ้

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน  และถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

ประกำศ  ณ  วันที่  2  ธันวำคม  พ.ศ. 2563 

           
 

(นำยประดิษฐ์  สำลียงพวย) 
สำธำรณสุขอ ำเภอบำงแพ 


