
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

มาตรการป้องกนัการรบัสนิบน 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอกะพอ้ 

ประจ าปี 2564 



 

ค าน า 

 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ ได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็น

แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อำนาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กร
ธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดจากผู้อื่นที่เกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม ซึ่งเป็น มาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไข ปัญหาการ
กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากน้ี ยังนำความเส่ียงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุโขทยั เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ  ประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 11 การ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และเป็นเคร่ืองมือภายใต้การขับเคล่ือนนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ตามพันธะสัญญาการ ขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ประเด็น ที่ 8 ธรรมาภิบาล 
โปร่งใส บริหารด้วยหลักธรร มาภิบาลโปร่งใส เป็นธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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หลักการและเหตุผล 

ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นรูปแบบหน่ึงของการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเร่ืองที่เช่ือมโยง เกี่ยวเน่ืองกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็น
สาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ ภาพลักษณ์ขององค์กร 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เม่ือการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดน้ันได้มีกฎหมายหรือกฎ  
ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง กฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีน้ีอาจจะเรียกว่า “สินน้ำใจ” ดังน้ันการรับสินน้ำใจ เจ้าหน้าที่ ของรัฐจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย หรือไม่ สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินน้ัน 
เป็นเร่ืองสินน้ำใจหรือสินบนแล้วจะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้น้ันปฏิบัติผิด กฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินน้ันด้วยแต่ถ้า
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือ จำแนกในเร่ืองหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวล
จริยธรรม 
รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์สวน บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง ตระหนักและมีความมุ่งม่ัน ที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส 
ยึดม่ันในคุณธรรมปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนว ปฏิบัติในการป้องกันการรับ
สินบนการใช้อำนาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหา ผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยง กับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ ถูกต้องต ามที่กฎหมาย 
หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยให้หน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติในการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบนดังต่อไปน 

 
แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน :กรณีรับทรัพย์สินหรอืประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร 
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจาก

ญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกนัใน
สังคม 

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า ส่ิงที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิงการรับ บริการ การรับการ
ฝึกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
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เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกตำแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเม่ือมีกฎหมาย หรือมีข้อบังคับโดยอาศัย

อำนาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง 
หลักเกณฑ์การ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การให้ และรับของขวัญแก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ 
หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ดังน้ี 

1.   ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง   การให้และรับ 
ของขวัญแกข่้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่  พทุธศักราช  2561  ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560 อย่างเคร่งครัด 

2. มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบกิจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ของข้าราชการ เน่ืองจาก คณะรัฐมนตรี
มีมติในคราวการประชุมเม่ือวันที่ 12 กันยายน 2560 รับทราบ มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้กระทรวง 
สาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังน้ี 

2.1 ผลักดันให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
(Rational Drug Use หรือ RDU) 

2.2 ให้กรมบัญชีกลางทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูล โดยจัดให้มีมาตรการควบคุมการใช้จ่ายในการ  เบิกจ่ายตรงของผู้ป่วย
นอก หากการรักษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ให้กรมบัญชีกลางทำการตรวจสอบโดย ละเอียด และให้นำเทคโนโลยีของระบบการชำระเงิน
ผ่านบัตรเครดิตประยุกต์ใช้กับระบบ 

2.3 ให้ เพิ่มความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน  ทั้งในระบบสถานพยาบาลและ หน่วยงานต้นสังกัดของ
สถานพยาบาล 

2.4 ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทน ทุกประเภทจากบริษัทยา 
เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องใช้ งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือว่าเป็นการด าเนิน
กิจการเพื่อประโยชน์ (public sector) หากเกิด ประโยชน์ข้ึนจากการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ได้ส่วนลดได้ส่วนแถม ประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่
ประโยชน์สาธารณะ เช่นกัน โดยหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลดส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ (net price) จึงจะเกิดประโยชน์ สูงสุดใน
การใช้งบประมาณแผ่นดิน 

 
ดังน้ัน การนำส่วนลดส่วนแถมที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นประโยชน์แก่ภาคส่วน อื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐใน

ลักษณะที่เป็น private sector เช่น ใช้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงื่อนไขในการบริจาค ให้แก่กองทุนสวัสดิการ มูลนิธิ หรือกองทุนอื่นในลักษณะ
เดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคลากรของรัฐ โดยตรง ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นการกระทำที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง และเป็นการ กระทำผิดกฎหมาย 
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ทั้งน้ี การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกองทุนอื่นใดที่มีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ให้มีความผิดฐานให้สินบน 

ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 144 และพระราชบัญญัติประกอบ  รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 มาตรา 123/5 ผู้รับมีความผิดฐานรับ สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. 2542 มาตรา 103 และการที่หน่วยงาน ของ
รัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาท่ีทำการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นความผิดฐานเรียกรับ สินบน ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 148 และมาตรา 149 

3.     มาตรการว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ให้ถือปฏิบัติดังน้ี 

3.1 เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ กระทรวงสาธารณสุข ให้
เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

3.2 ให้หน่วยงานราชการ ส่วนราชการ จัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับน้ี และ  ประกาศเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้ในที่เปิดเผย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 

4.มาตรการป้องกันการรับสินบน     ประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด รับหรือถามนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตาม
กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตาม กฎหมายให้รับได้ การรับ ทรัพย์สินในเรื่องน้ีจึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่า
เบี้ยเล้ียงเดินทางไปราชการ ค่าท่ีพักในการเดินทางไป ราชการ การรับสวัสดิการต่างๆที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติ  
และ การจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร หรือค่าอาหารใน 
ระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามประกาศ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
ดังต่อไปน้ี 

4.1 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯจากปู่ ย่า ตา ยาย  ลูก หลาน เหลน พี่ ลุง 
ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของช้ันต่างๆในความเป็นญาติ เช่นเดียวกัน กับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้
เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่าน้ัน การรับทรัพย์สินฯใน กรณีน้ี จึงไม่ สามารถนำไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคล
ได้ ประกอบกับการ รับทรัพย์สินจาก ญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จำกัดจำนวนในการรับ ทั้งน้ีจะรับได้ในจำนวน เท่าไร จึง
ข้ึนอยู่กับ ความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 

4.2 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเน่ืองในโอกาสต่างๆ โดย ปกติ ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่าน้ัน และต้องมี มูลค่าในการ รับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 
๓,๐๐๐ บาท 

4.3 การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร มอบบัตรกำนัลของ
ห้างสรรพสินค้า ต้องรับเน่ืองในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ 
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วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่าน้ัน และมูลค่าของการรับรองและของขวัญน้ัน ต้องมีมูลคา่ไม่เกิน 

๓,๐๐๐ บาท 
4.4 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
4.5 ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ  ผู้บังคับบัญชา

นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติ ประเพณีนิยมน้ัน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ 

4.6 ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้
ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรั ฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและ
ของขวัญน้ันมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

4.7 ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการ
ฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยช น์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการ ประหยัด ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

4.8 ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความ จำเป็น อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้
เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับน้ี เจ้าหน้าที่ของ รัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์น้ันต่อ ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กร ที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันสังกัดในทันทีที่สามารถกระทำได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือ ผู้บริหารสูงสุด 
วินิจฉัยว่ามี เหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์น้ันไว้ก็ให้ คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์น้ันแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ที่ไม่สามารถคืน ได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันสังกัด
โดยเร็ว 

4.9 ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหา ของขวัญ ให้แก่ข้าราชการช้ัน
ผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการช้ันผู้ใหญ่โดย เด็ดขาด 

5. มาตรการป้องกันการทจุริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรฐัในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำ ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
รัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ 2560 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560 ได้แก่ 

5.1 มาตรการการใช้รถราชการ 
5.2 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
5.3 มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
5.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ 
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กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ ส่วนตัว กับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ำใจและสินบนได้รวมถึง
การแจ้งเตือนในกรณีที่ อาจเกิด ความสุ่มเส่ียงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปี ใหม่ 
การ ด าเนินการรับนักเรียน เป็นต้น 

2. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกใน การ ต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้หรือ รับสินบนในทุกรูปแบบ 

3. กำกับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
โดยเคร่งครัด 

4. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการ ปฏิบัติ หน้าที่ราชการของ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเล่ือน ตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติอนุญาต โดย ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้
ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมท่ีอยู่ ในความ รับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติน้ี 

5. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเร่ือง  การ ทุจริตคอร์รัปช่ัน 
การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระ ทำโดยใช้ มาตรการ คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ
ในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ กำหนดไว้ใน กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

6. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 
2544 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ัน เป็นผู้กระทำความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง ดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ัน 

7. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับ ทรัพย์สินฯ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา103 จะต้องรับโทษ ตามมาตรา 122 มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี 
ปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจให้ 
กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหน่ึงแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ตา
มทกำหนดไว้ในมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริต 

8. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐหรือจากการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียก รับทรัพย์สินจากการ ปฏิบัติ หน้าที่น้ันๆ การรับ
ทรัพย์สินในกรณีน้ีจึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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ผู้น้ันจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มีโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุก ตลอด

ชีวิต และปรับตั้ง แต่สองพันบาทถึงส่ีหม่ืนบาท 
9. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการ เปล่ียนแปลงทางกฎหมาย 

และสภาวะทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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ภาคผนวก 



 

แบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงาน ของรัฐ กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ 

 

วันท่ี.............................................................. 
เรียน............................................................... 

ด้วยเม่ือวันท่ี.................................................หน่วยงาน........................................................................... 
ได้รับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จาก....................................................... 
.............................................................................................................................     ..........................................ดังนี้ 

1...................................................................................................... ........................................................ 
2............................................................................................................................    .................................. 
3...........................................................................................................................................    ................... 
4.............................................................................................................    ................................................. 
5............................................................................................................................    .................................. 
หน่วยงาน................................................................................................................................................ 

ได้ตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากทีก่ำหนดไว้ในขอบเขตของ งานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว 

 
ลงช่ือ.................................................. 

(.................................................) 
หัวหน้าพัสดุ 

 
 

ข้อส่ังการของผู้บังคับบัญชาข้ันต้น 
 

รับทราบ 
ดำเนินการตรวจรับพัสดุ และนำพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 

 
ลงช่ือ.................................................. 

(.................................................) 
วันที่...................................................... 



 

 


