
 บนัทกึขอความ 
สวนราชการ    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน    โทร.0 7549 1192   โทรสาร 0 7549 1855                                 

ที่  นศ 1032/ว 163 วันที่        17   พฤษภาคม   2564 

เรื่อง   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

เรียน   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทุกแหง 

พรอมหนังสือฉบับนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ขอสงประกาศสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอนาบอน เร่ือง มาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม  ๒๕๖4 (ฉบับปรับปรุง)
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ มีวัตถุประสงคใหหนวยงานสามารถกำกับ ตรวจสอบเจาหนาที่ของ
หนวยงาน เก่ียวกับการใหหรือการรับสินบนกับเจาหนาท่ีของรัฐ หรือเจาหนาที่ของหนวยงานภาคเอกชน พรอม
ทั้งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินใหมีธรรมาภิบาล จึงมีแนวทาง
ปฏิ บัติในการปฏิบั ติราชการ สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนถือปฏิบั ติ   
อยางเครงครัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาดวยแลว                                                    

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และถือปฏบิัติ 
     

 
 
               
      

 

 

 
 

 

 



 
 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอนาบอน 

เรื่อง กรอบแนวทางปฏิบัตติามมาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

 
 

1.หลักการ 

การใหสินบน 

  การใหสินบนเปนปญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก การใหสินบนเพื่อประโยชน    
ทางธุรกิจที่สงผลกระทบอยางรายแรงตอการแขงขันทางการคา ตลอดจนความเส่ือมถอยทางสภาพสังคม     
และเศรษฐกิจของทุกฝายที่เก่ียวของ โดยเฉพาะประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหาดังกลาวอยางยาวนาน      
ในบริบทของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ การอนุมัติ อนุญาตตางๆที่มีผลประโยชนมหาศาล การกระทำดังกลาว
เปนการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ รัฐบาลกำหนดใหการปองกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
เปนนโยบายสำคัญและถือเปนวาระแหงชาติที่ทุกสวนราชการจะตองนำไปปฏิบัติใหบังเกิดเปนรูปธรรม 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ในฐานะเปนหนวยงานหน่ึงของรัฐ ไดนำแนวนโยบาย    
การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐไปสูการปฏิบัติ แตแนวทาง มาตรการ กลไก     
ที่ไดปฏิบัติในชวงที่ผานมาทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับยังไมนาพอใจ โดยเฉพาะเรื่องการรับสินบน      
จึงจำเปนตองมีการเสริมสรางองคความรูและวางมาตรการ กลไก ในการปองกันการรับสินบนอยางแข็งขัน    
และจริงจัง ทั้งนี้ การดำเนินการตองไดรับความรวมมือรวมแรงรวมใจจากทุกฝาย เพื่อใหบรรลุในเปาหมาย
สำคัญ คือ การเปนสวนหนึ่งในสังคมไทยที่จะรวมกันขจัดและยับยั้งการทุจริตคอรรัปชั่น เปนที่ยอมรับในสังคม
วาเปนหนวยงานที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใสเปนรูปธรรม และปลอดจาการทุจริต
คอรรัปชั่นทกุประเภท 

แนวทางดำเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  รัฐบาลกำหนดใหการปองกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐเปนนโยบาย
สำคัญของรัฐบาล ที่ทุกสวนราชการจะตองนำไปปฏิบัติและเปนวาระแหงชาติ เพ่ือใหมีการแกไขและปองกัน
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นใหเห็นผลเปนรูปธรรม โดยมีกรอบแนวทางสำคัญในการดำเนินงาน คือ 

  1.นโยบาย คสช. เก่ียวกับการคอร รัปชั่น ตามคำสั่ งคณะรักษาความสงบแหงชาติ                
ที่  69/2557 ลงวันที่  18  มิถุนายน 2557 เรื่ อง มาตรการปองกันและแก ไขปญหาการทุจ ริต               
และประพฤติมิชอบ โดย 

    1.1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการและแนวทางปองกัน       
และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสริมการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง 
เพื่อสกัดก้ันมิใหเกดิการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

    1.2 การบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง และมาตรการทางกฎหมาย
อยางเฉียบขาดและรวดเร็วกับขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดท่ีกระทำการ หรือเกี่ยวของกับการทุจริต     
และประพฤติมิชอบทั้งในฐานะตวัการ ผูใชหรือผูสนับสนุน 

    1.3 การควบคุมกำกับดูแลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางของสวนราชการใหเปนไปตาม
บทบัญญัติแหง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542      
อยางเครงครัด 



-2- 

  2.นโยบายรัฐบาลที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2547       
เรื่องเก่ียวกับการสงเสริมการบริหารราชการแผนดิน มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต   
และประพฤติมิชอบภาครัฐ โดย 

    2.1 การใหประชาชนเขาถึงบริการสาธารณะไดรวดเร็ว ประหยัด สะดวก ทำขั้นตอน        
ที่แนนอน ระยะเวลาดำเนินการท่ีรวดเร็ว 

    2.2 การใหประชาชนผูเขารับบรกิารประเมินระดับความเชื่อถือ ความพึงพอใจ 

    2.3 การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริตใหกับเจาหนาที่ในสังกัด 

    2.4 การสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดภาคีเครือขายตางๆ เพ่ือรวมสอดสองเฝาระวัง 
ตรวจสอบเจาหนาที่ในสังกัด เพ่ือตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ 

  3 .ยุ ท ธศ าสต ร ช าติ ว า ด ว ย ก ารป อ ง กัน แ ล ะป ราบ ป ราม การทุ จ ริ ต  ร ะย ะที่  3  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ไดแก 
    3.1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต ประชาชนไมกระทำการทุจริตและไมเพิกเฉยตอการทุจริต 

    3.2 บูรณาการการทำงานของหนวยงานในการตอตานการทุจริตและพัฒนาเครือขาย 

    3 .3 การพัฒนาระบบบริหารเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต/           
การเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรทุกภาคสวน 

2.คำนิยาม 

ลำดับ ขอความ หมายถึง 

1 สินบน 
(Bribery) 

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่เสนอวาจะให สัญญาวาจะให มอบให การยอมรับ
การใหหรือรองขอสิ่งใดสิ่งหน่ึงอันสงผลตอการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งใน
ลักษณะจูงใจใหกระทำการ หรือไมกระทำการ ท่ีขัดตอกฎหมายหรือหนาท่ี
รับผิดชอบ 

2 คอรรัปชั่น 
(Corruption) 

การทุจริตโดยใชหรืออาศัยตำแหนงหนาที่ อำนาจและอิทธิพลที่ตนมีอยู เพ่ือ
ประโยชนแกตน และ/หรือผูอ่ืน รวมถึงการเลือกที่รักมักที่ชัง การเห็นแกญาติพี่
นองเพ่ือนฝูง กินสินบน ฉอราษฎรบังหลวง และความไมเปนธรรมอ่ืนๆ ที่บุคคลใด
ใชเปนเครื่องมือในการลิดรอนความเปนธรรมและความถูกตองตามกฎหมายของ
สังคม 

3 ทรัพยสิน ใหหมายรวมถึงทรัพยและวัตถุไมมีรูปรางซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาไวได เชน 
เงิน บาน รถยนต หุน 

4 ประโยชนอ่ืนใด การลดราคา การรบัความบันเทิง การรับบริการ เปนตน 

5 บุคลากรของ
สำนักงาน

สาธารณสุข
อำเภอนาบอน 

ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจาง
ชั่วคราว และลูกจางเหมาบริการ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน  
และหนวยบริการในสังกัด 
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3.ขอบเขตการใชบังคับ 

  3.1 มาตรการฉบับนี้บังคับใชกับบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน 

  32. มาตรการฉบับน้ีใชกับคูสัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระทำการในนามสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอนาบอน โดยจะนำไปปฏิบัติกับบุคคลดังกลาวตามมาตรการนี้เทาที่จะสามารถดำเนินการได     
ตามความเหมาะสม 

4.บุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของ 

  4.1 ผูบริหารตั้งแตระดับหัวหนางานขึ้นไปทุกคน มีหนาที่ควบคุม สนับสนุน และขับเคลื่อน
การปฏิบัติตามมาตรการนี้อยางจริงจังและตอเนื่อง เพ่ือปองกันไมใหเกิดการรับสินบนและคอรรัปชั่นที่อาจ   
เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน รวมถึงใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการตอตาน  
การรับสินบนและคอรรัปชั่นไปยังคูสัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระทำการในนามของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอนาบอน 

  4.2 ผูบริหารตั้งแตระดับหัวหนางานขึ้นไปทุกคน มีหนาที่รับผิดชอบทำใหมั่นใจวา
ผูใตบังคับบัญชาของตนไดตระหนักถึงและมีความเขาใจมาตรการฉบับนี้โดยไดรับการอบรมอยางเพียงพอ    
และสม่ำเสมอ และจะตองปฏิบัติเปนแบบอยางแกผูใตบังคบับัญชาในการตอตานการรับสินบนและคอรรัปชั่น 

  4.3 บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนจะตองศึกษาและปฏิบัติหนาที่            
ใหสอดคลองกับมาตรการฉบับนี้ กรณีมีขอสงสัยหรือพบเห็นการฝาฝนมาตรการฉบับนี้จะตองรายงาน          
ตอผูบังคับบัญชา หรือรายงานผานสาธารณสุขอำเภอนาบอน 

  4.4 คูสัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระทำการในนามของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
นาบอน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนจะปฏิบัติกับบุคคลดังกลาวนี้ใหสอดคลองกับมาตรการฉบับนี้
ตั้งแตเร่ิมตนและในภายหลังความสัมพันธตามความเหมาะสม รวมทั้งจะตองใหความรวมมือในการตรวจสอบ 
หรือใหคำมั่นในการตอตานการรับสินบนและคอรรัปชั่น 

5.แนวทางปฏิบัติในการตอตานการใหสินบนและคอรรัปชั่น 

  5.1 บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนตองปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไมเขาไป
เก่ียวของกับการรบัหรือใหสินบนไมวาทางตรงหรือทางออม 

  5.2 บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนจะตองไมเรียกรอง จัดหา หรือรับ
สินบนเพ่ือประโยชนสวนตนหรือประโยชนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน หรือประโยชนของผูที่
เก่ียวของกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน หรือประโยชนของผูที่เก่ียวของกับตน ไมวาจะเปนคนใน
ครอบครัว เพ่ือน หรือผูที่มสีวนเก่ียวของในลักษณะอื่นใด 

  5.3 บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนจะตองไมเสนอวาจะทำให สัญญาวา     
จะทำให หรือรับสินบนจากเจาหนาที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใด โดยมีจุดประสงคเพ่ือจูงใจใหกระทำ         
ไมกระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบดวยหนาที่และกฎหมาย 

  5.4 เมื่อผู ใดพบเห็นการกระทำที่ เขาข ายเปนการรับหรือใหสินบน จะตองรายงาน
ผูบังคับบัญชา หรือตามชองทางการรับเรื่องรองเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนทันที 
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  5.5 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนจะใหความเปนธรรมและคุมครองบุคลากรของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนหรือบุคคลอื่นใดที่แจงเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น 
 ที่เก่ียวของกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน รวมถึงเจาหนาที่ที่ปฏิเสธตอการกระทำ โดยใชมาตรการ
คุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานทุจริตคอรรัปชั่น 

  5.6 ผูท่ีกระทำการทุจริตคอรรัปชั่น ถือเปนการกระทำผิดซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโทษ
ทางวินัยที่กำหนดไว รวมถึงอาจไดรับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมายดวย 
  5.7 การดำเนินการใดๆตามมาตรการนี้ใหใชแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติอื่นใดที่สำนักงานสาธารณสขุอำเภอนาบอนเห็นสมควรกำหนดในภายหลัง เพ่ือใหเปนไปตามมาตรการนี้ 

6.กรอบแนวทางในการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

  6 .1 มาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับของขวัญแก ราชการชั้นผู ใหญ              
หรือผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม 
  ตองละเวนจากการแสวงหาผลประโยชน โดยมิชอบ  ไม รับห รือถามนำถึ งการให                
หรือรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรได   
ตามกฎหมายหรือกฎขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ยกเวน กรณีการรับทรัพยสินหรือประโยชน
อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจำนวนท่ีกฎหมายกำหนด 

  การใหของขวัญแกขาราชการชั้นผู ใหญ  ผู บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผูบังคับบัญชานอกเหนือจากการมีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกัน กรณีจำเปนตองรับหรือตองให
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยมเพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพความสัมพันธ
อันดีระหวางบุคคล ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบตางๆที่เกี่ยวของโดยของขวัญ   
หรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่รับหรือใหแกกันน้ัน ตองมีมูลคาในการรับจากแตละบุคคลแตละโอกาส     
ไมเกิน 3,000 บาท หรือแสดงความปรารถนาดีตอกันในโอกาสตางๆโดยวิธีการใชบัตรอวยพร การลงนาม    
ในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน หรอืการทำจิตอาสาแทนการใหของขวัญ 

  การตอนรับขาราชการชั้ นผู ใหญ  ผูบ ริห าร ผู บั งคับบัญ ชา ใหต อนรับโดยสมควร              
หากมีความจำเปนตองจัดเลี้ยงรับรอง ใหจัดแบบเรียบงายและประหยัด อาหารที่เลี้ยงควรเปนอาหารประจำ
ทองถ่ินราคาประหยัด รวมถึงการจัดหาที่พักใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจาย  
ในการเดินทางไปราชการ และไมจำเปนตองมีของขวัญหรือของท่ีระลึก 

  การใหหรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือประโยชน อ่ืนใดที่อาจนำมาซึ่งความเสี่ยง         
ตอคอรัปชั่นหรืออาจกอใหเกิดขอผูกมัดหรือสรางภาระใหเกิดความรูสึกวาตองมีการตอบแทน 

  6.2 มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยา 

6.2.1 ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ดังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2560 “หามหนวยบริการหรือหนวยงานทำการจัดซื้อทำการหารายไดในลักษณะผลประโยชนตาง
ตอบแทนทุกประเภท จากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑท่ีมิใชยาเขากองทุนสวัสดิการของหนวยบริการนั้น” 
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6.2.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ
การสงเสริม การขายยาและเวชภัณฑที่มใิชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 เพ่ือใหเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ทั้งในการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการ การจัดทำบัญชี
รายการยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา การจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาประจำป การบริหารจัดการ
รวมในระดับตางๆ แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมและดานอ่ืนๆ ตลอดจนระบบการควบคุมกำกับ        
และการรายงาน  

  6.3 มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

  สำหรับการจัดซื้อจัดจาง หามมีการรับหรือใหสินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจางทุกชนิด 
การดำเนินการตองเปนไปอยางซื่อสัตย โปรงใส ตรวจสอบไดและอยูภายใตกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
ใหเจาหนาที่ผูมีหนาท่ีตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจางโดยเครงครัด     
หากพบวามีกรณีเปนท่ีสงสัยวามีการเรียกหรือรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจางทุกขั้นตอน ใหรายงาน   
ผูบังคับบัญชาโดยเร็ว เพื่อพิจารณาใชมาตรการทางการปกครอง และมาตรการทางกฎหมายทั้งทางแพง     
และทางอาญาอยางเด็ดขาดและรวดเร็ว 

  6.4 มาตรการปองกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค 

  การรับเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาคของหนวยบริการ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้.- 
(1) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเงินบริจาคและทรัพยสินบรจิาคของหนวยบริการ พ.ศ. 2561  
(๒)  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางและการพัสดุ 

โดยใชเงนิบริจาคของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 
  การใหหรือรับบริจาคทรัพยสินถือเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของประเทศ เพ่ือชวยเหลือ
สังคมหรือผูดอยโอกาส แตการบริจาคอาจเปนชองทางใหเกิดการใหสินบนได ดังนั้น การรับบริจาคดังกลาว 
ตองไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจและกระทำอยางโปรงใส พรอมกับมีวัตถุประสงคในการบริจาคที่ชัดเจน        
และจะตองไมเปนการบริจาคที่ทำข้ึนเพ่ือปกปดการใหสินบน และมีการบันทึกขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง       
ตามความจริง โดยตองมั่นใจวาเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนไมไดถูกนำไปใชเพ่ือประโยชนเปนขออาง      
ในการรับสินบน 

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ไดรายงานผลการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด ตามรอบ
กำหนด 6 เดือน และ 12 เดือนรวมถึงขอบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 โดยหัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาตองดำรงตนเปน
แบบอยางที่ดี พรอมทั้งกำชับดูแลขาราชการในสังกัดใหประพฤติตนเก่ียวกับการเรี่ยไรและการใหหรือรับ
ของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดใหถูกตองสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 

  6.5 มาตรการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก มาตรการการใชรถราชการ มาตรการการเบิกจายคาตอบแทน 
มาตรการการจัดทำโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการ
การจัดหาพัสดุตามท่ีกฎหมายกำหนด 

6.๕.๑ เจาหนาที่รัฐตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ดังน้ี.- 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 

 



 

-๖- 
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 

- พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ขอบังคับ หลักเกณฑและ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

6.๕.2 หนวยงานดำเนินการตามเกณฑการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง 

6.๕.๓ หากพบวามีการกระทำผิด ตองดำเนินการทางวินัย ละเมิดและอาญาอยาง
เครงครดั 

  ๖.6 มาตรการการแนวทางปฏิบัติในการรับของแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือ
สวนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หนวยงานของรัฐกำหนดไวในขอบเขตงาน หรือราละเอียดคุณลักษณะของพัสดุของ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนผูมีหนาท่ีเกี่ยวของ
ปฏิบัติตาม หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ดวนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๒๕๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับ 
ของแถม 

  6.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายใน กรณีหากมีการจัดทำสวัสดิการภายในของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอนาบอน และสวัสดิการภายในของหนวยบริการในสังกัด ใหดำเนินการตามระเบียบ
คณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจัดสวัสดิการภายในหนวยงาน  
สวนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุที่จังหวัดไมมีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. 2554 

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการสำคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกัน   
การทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐ       
ที่เปนปญหาสำคัญและพบบอย ในการบรรลุเปาหมายตามนโยบายสำคัญเรงดวนหรอืภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
เปนพิเศษ (Agenda Based) ประกอบดวยมาตรการสำคัญ 4 มาตรการคือ มาตรการการใชรถราชการ 
มาตรการการเบิกจายคาตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา   
และมาตรการการจัดหาพัสดุ มุงเนนการสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตำแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม
จริยธรรมในความรับผิดชอบตอหนาที่ และมุงเนนการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จาง เชา แลกเปลี่ยน     
หรือโดยวิธีอ่ืนใดใหสอดคลองกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ 
รวมถึงดำเนินการตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริต และแกไข   
การกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ        
พ.ศ. 2560 อยางเครงครดั 

 



-๖- 

7.การกำกับติดตามและสอบทาน 

  7.1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนจะดำเนินการการตรวจสอบ และประเมินมาตรการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมในการตอตานการใหสินบนและคอรรปัชั่น 

  7.2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนจะดำเนินการสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการ
ดำเนินงาน    ตามความเหมาะสม หรือการเปล่ียนแปลงของปจจัยตางๆ ที่มีนัยสำคัญ เชน มีการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอส่ังการ 

ทั้งนี ้ใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป และถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

                        ประกาศ ณ วันที่   14   พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
     
 

 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอำเภอนาบอน 


