
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
เร่ือง มาตรการป้องกันการรับสินบนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกรูปแบบ 

 

 เพ่ือให้การบริหารราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารงานโดยยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ ด าเนินงานอย่างมีผลสัมฤทธิ์ มี
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก เน้นการพัฒนาและ
ยกระดับการท างานของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม โดยให้ถือเป็นมาตรฐานของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง เพ่ือการบริหารงานราชการและการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
ดังนี้ 
มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญ 

1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง ต้องไม่รับหรือถามน าถึงการ
รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาดังต่อไปนี้ 
  1.1 การรับของขวัญหรือประโยชน์จากญาติซึ่งให้โดยเสน่าหาตามจ านวนที่เหมาะสมฐานะ
แห่งตน 
  1.2 การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติที่มีมูลค่าในการรับจากแต่
ละบุคคล     แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 
 2. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามข้อ 1 ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่องมาแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย 
 3. ห้ามให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่องให้ของขวัญแก่
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่
กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียง
หนองล่อง จะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน 3,000 บาทมิได้ 
 4. ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจ
ให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง เว้นแต่การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ให้
ตามปติประเพณีนิยมและของขวัญชิ้นนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,00 บาท 
 5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญเพ่ือ
เป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
   
มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง 

 

 1.ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอย่าเคร่งครัด 
 2. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
  
                       4. ค านึงถึงประโยชน์......... 



4. ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก มีความถูกต้อง ยุติธรรมและ
ความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 
 5. ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 
 6. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยทางตรง/ทางอ้อมจากผู้ขาย รับจ้าง หรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุเพื่อตนเอง/ผู้อื่น โดยมิชอบ 
 7. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 8. ไม่ให้ข้อมูลภายใน ที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง/พวกพ้องของตน 
 9. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวของที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ            
ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม มีน้ าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 
 10. ผู้บังคับยัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรรีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้
ราบงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นโดยทันทีเพ่ือพิจารณาแก้ไข ยกเว้น 
หรือด าเนินการอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 
 11. หากผู้ยังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่ามีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบด าเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริง และจัดท ารายงานเสนอต่อส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง ผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นขึ้นไป เพ่ือด าเนินการสอบข้อเท็จจริง หรือด าเนินการทางวินัยโดยทันที 
 
มาตรการการใช้รถราชการ 
 1. การใช้รถราชการหรือรถส่วนกลาง ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถ
ราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 โดยเคร่งครัด 
 2. การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้นและหากมีเหตุ
จ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บท่ีปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นและเร่งด่วน ให้ท าบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว 
 3. ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืนน าไปใช้ ทั้งใน
เวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
 4. ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับดูแล ตรวจสอบการใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบ ารุง โดยมี
กระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
 
มาตรการเบิกค่าตอบแทน 
 1. ให้จัดท าคู่มือมาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุ ข
อ าเภอเวียงหนองล่อง ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ 
 2. ให้หน่วยงานมีการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข และ
เป้าประสงค์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนที่เก่ียวขอ้งให้ถูกต้องและชัดเจน 
 3. ให้มีการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือใช้ประกอบ
ในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
          / มาตรการจัดท าโครงการ….. 



มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
 1. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียด
การด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนางานของ
หน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน 
 2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆจะต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จ านวนผู้
เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 3. จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การด าเนินโครงการ โดยมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ 
  
 จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
 
   

ประกาศ ณ วันที่    4      มกราคม  2562 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...... 
 

ข้าพเจ้า......................................................นามสกุล........................................................ .......... 
ต าแหน่ง....................................................... ...สสอ/รพสต.................................................................................... 
ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท 
 
วันที่ได้รับ รายละเอียด ได้รับจาก มูลค่า โอกาส รับในนาม 

โดยประมาณ ในการรับ หน่วยงาน บุคคล 
       
       
       
       
       
 

ลงชื่อ....................................................ผู้รายงาน 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันที่................../......................./............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
(ส าหรับผู้บังคบับัญชาหัวหน้าส่วนราชการ : นายอ าเภอ/สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง) 
 

ตามท่ีได้รับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามรายละเอียดข้างต้นนั้น ขอให้
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

อนุญาตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล 
เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้ 
ส่งมอบให้แก่หน่วยงานเพ่ือเป็นสมบัติต่อไป 
อ่ืนๆ ..................................................... 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ให้ส่งแบบรายงานการรับของขวญัหรือประโยชน์อื่นใดให้สานักงานสาธารณสขุอ าเภอเวียงหนองล่องกลุ่มบริหารงาน
บุคคล (กลุ่มงานบริหาร) ทุกคร้ังที่มีการรายงาน 


