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แนวทางการปฏิบัติตาม 

นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

------------------------------------------ 

  การให้สินบนเป็นปัญหาเรื้อตังที่เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก การให้สินบนเพ่ือประโยชน์ทาง
ธุรกิจที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนความเสื่อมถอยทางสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจของบทุกผ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาดังกล่าวอย่างยาวนานในบริบท
ของการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ ที่มีผลประโยชน์มหาศาล การกระท าดังกล่าวเป็นการกระท า
ทุจริตและประพฤติมิชอบ รัฐบาลก าหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบาย
ส าคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 

  ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐได้น า
แนวนโยบายด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ แต่แนวทาง 
มาตรการ กลไกที่ได้ปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ยังไม่น่าพอใจ โดยเฉพาะเรื่อง
การรับสินบนจึงจ าเป็นต้องมีการให้ความรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วางมาตรการ กลไกในการป้องกัน การ
รับสินบน อย่างแข็งขันและจริงจัง ทั้งนี้ การด าเนินการต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกฝ่าย
เพ่ือให้บรรลุในเป้าหมายส าคัญ คือ การเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทยที่จะร่วมกันขจัดและยับยั้งการทุจริตคอร์รับชั่น 
เป็นที่ยอมรับในสังคมว่าเป็นองค์กรที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นรูปธรรม และปลอด
จากการทุจริต คอร์รับชั่นทุกประเภท 

แนวทางด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  รัฐบาลก าหนดให้การป้องกัน ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาลที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติและเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือให้มีการแก้ไขและป้องกั น
ปัญหาการทุจริตคอร์รับชั่นให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยมีกรอบแนวทางส าคัญในการด าเนินงาน คือ 

๑. นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับการคอร์รับชั่น ตามค าสั่งคณะรักษาความ 
สงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดย  
      ๑.๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑.๒ การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง และมาตรการทาง 
กฎหมาย อย่างเฉียบขาดและรวดเร็วกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่กระท าการหรือเก่ียวข้องกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน 



๒ 
 

      ๑.๓ การควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
อย่างเคร่งครัด 
  ๒. นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง 
เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบภาครัฐ โดย  
      ๒.๑ การให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ท าขั้นตอนที่
แน่นอนระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว 

     ๒.๒ การให้ประชาชนผู้รับบริการประเมินระดับความเชื่อถือ ความพึงพอใจ 

     ๒.๓ การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด 

     ๒.๔ การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อร่วมสอดร่อง เฝ้าระวัง
ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ในสังกัดเพ่ือต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (ฑ.ศ. ๒๕๖๖ๆ-
๒๕๖๔) ได้แก่ 
     ๓.๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ประชาชนไม่กระท าการทุจริตและไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริต 
     ๓.๒ บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย 
    ๓.๓ การพัฒนาระบบบริหารเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
 

ค านิยาม 

ล าดับ ข้อความ หมายถึง 

๑ สินบน (Bribery) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ 
การยอมรับ การให้ หรือร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่าง
ใดอย่างหนึ่งในลักษณะจูงใจให้กระท าการหรือไม่กระท าการ ที่ขัดต่อ
กฎหมายหรือหน้าที่รับผิดชอบ 

๒ คอร์รับชั่น 
(Corruption) 

การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยต าแหน่งหน้าที่ อ านาจ และอิทธิพลที่ตนมีอยู่
เพ่ือประโยชน์แก่ตน และ/หรือผู้อื่น รวมถึงการเลือกท่ีรักมักท่ีชัง การ
เห็นแก่ญาติพ่ีน้อง เพื่อนฝูง กินสินบน ฉ้อราษฎร์บังหลวง และความไม่
เป็นธรรมอืน่ๆ ที่บุคคลใดใช้เป็นเครื่องมือในการลิดรอนความเป็นธรรม 
และความถูกต้องตามกฎหมายของสังคม 
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๓ ทรัพย์สิน หมายถึงทรัพย์และวัตถุท่ีไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาไว้ได้ 
เช่น เงิน บ้าน รถยนต์ หุ้น ที่ดิน  

๔ ประโยชน์อื่นใด การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ  เป็นต้น 

๕ พนักงาน สช. ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานโครงการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ของ
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

 

ขอบเขตการใช้บังคับ 

๑. นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  และพนักงานของ สช. 
๒. นโยบายฉบับนี้ใช้กับคู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระท าการในนาม “ส านักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ” โดยจะน าไปปฏิบัติกับบุคคลดังกล่าวตามนโยบายนี้เท่าที่จะ
สามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๑. ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มงานขึ้นไปทุกท่านมีหน้าที่ควบคุม สนับสนุนและขับเคลื่อน
การปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างจริงจัง และต่อเนื่องเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการรับสินบน และคอร์รับชั่นที่อาจเกิด
จากกระบวนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน รวมถึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินการต่อต้านการ
รับสินบน และคอร์รับชั่นไปยัง คู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระท าการในนามของส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ 

๒. ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มงานขึ้นไปทุกท่านมีหน้าที่รับผิดชอบ ท าให้มั่นใจว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงและมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้โดยได้รับการอบรมอย่างเพียงพอและ
สม่ าเสมอ และจะต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการต่อต้านการรับสินบนและคอร์รับชั่น 

๓. พนักงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะต้องศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ให้
สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สช. 

๔. คู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระท าการในนามส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะปฏิบัติกับบุคคลดังกล่าวนี้ให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ ตั้งแต่
เริ่มต้นและในภายหลังความสัมพันธ์ตามความเหมาสม รวมทั้งจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ หรือให้
ค าม่ันในการต่อต้านการรับสินบน และคอร์รับชั่น 
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แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รับชั่น 

๑. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตาม

นโยบายโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

๒. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะต้องไม่เรียกร้อง 

จัดหา หรือรับสินบนเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของหน่วยงาน หรือประโยชน์ของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับ

หน่วยงาน หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน

ลักษณะอ่ืนใด 

๓. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะต้องไม่เสนอว่า

จะให้ สัญญาว่าจะท าให้ หรือรับสินบนจากพนักงานภาคเอกชน หรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้

กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 

๔. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา

หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ ในความรับผิดชอบของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส านักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทันที 

๕. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องพนักงานที่

ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยจะไม่ด าเนินการด้านลบต่อพนักงานผู้นั้น 

๖. ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด 

การด าเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๗. การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ ตลอดจนแนวทาง

ปฏิบัติอื่นใดที่ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เห็นสมควรก าหนดภายหลังเพ่ือเป็นไปตามนโยบายนี้ 
 

การกระท าที่ต้องใช้ความระมัดระวังกรณีที่มีความเสี่ยงสูงในการให้รับสินบน 

  การกระท าดังต่อไปนี้เป็นการกระท าที่มีความเสี่ยงสูงต่อการให้รับสินบนซึ่งจะต้องระมัดระวัง
และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

๑. ค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) 
หมายถึง ค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่พนักงานอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งผู้ให้ไม่มี

เจตนาให้เพื่อจูงใจให้พนักงานกระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงเวลากระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ แต่เป็น
เพียงเพ่ือให้ความมั่นใจว่าพนักงานจะด าเนินตามกระบวนการ หรือเป็นตัวกระตุ้นให้การด าเนินการรวดเร็วโดย
กระบวนการนั้น ไม่ต้องอาศัยดุลยพินิจของพนักงานและเป็นการกระท าอันชอบด้วยหน้าที่ของพนักงานผู้นั้น 
รวมทั้งเป็นสิทธิที่พึงได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว  



๕ 
 

๒. ค่ารับรอง (Hospitality Expenditures) และของขวัญ (Gifts) 
ค่ารับรองและของขวัญเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีหรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกทางมารยาทของสังคม ซึ่งของขวัญอาจอยู่ใน
หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเงิน สินค้า บริการ บัตรก านัล ค่ารับรอง อาจจะรวมถึงค่าที่พัก ค่าโดยสาร ค่า
เยี่ยมชมสถานที่ประกอบการหรือการศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีนโยบายไม่สนับสนุนให้รับค่ารับรอง เพ่ือจูงใจ
พนักงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่ มูลค่าหรือราคาค่า
ของขวัญจะต้องสะท้อนความสมเหตุสมผลและค่าใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็นตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
หรือมารยาททางสังคม ทั้งนี้ การรับค่ารับรองและของขวัญจะต้องด าเนิรการให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต และอ่ืนๆ 

๓. การรับบริจาค  
การบริจาคถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อช่วยเหลือสังคมหรือ

ผู้ด้อยโอกาส แต่การบริจาคอาจเป็นช่องทางให้เกิดการให้สินบนได้ ดังนั้น การรับบริจาคดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจและกระท าอย่างโปร่งใส พร้อมกับมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคท่ีชัดเจนและจะต้องไม่เป็นการ
บริจาคท่ีท าขึ้นเพ่ือปกปิดการให้สินบนและมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามความจริง 

การฝ่าฝืนนโยบาย 

๑. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงาน 
ผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระท าความผิดหรือรับทราบว่ามี
การกระท าความผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง และหากฝ่าฝืนนโยบายนี้เป็นการกระท าทุจริตต่อหน้าที่ 
หรือกระท าความผิดทางอาญาโดยเจตนา สช. จะด าเนินการทางคดีอาญาด้วย 

๒. ในกรณีคู่สัญญา ที่ปรึกษาหรือพนักงานใดที่กระท าการในนามส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ สช. จะพิจารณาด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือสัญญา
จ้างแล้วแต่กรณี และหากการกระท านั้นท าให้ สช. เสียหาย สช. จะด าเนินการทางกฎหมายด้วย 

การก ากับ ติดตาม และสอบทาน 

๑. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะจัดให้มีการตรวจสอบและประเมิน
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รับชั่น 

๒. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
ฉบับนี้ตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่มีนัยส าคัญ เช่น มี
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการ 

------------------------------------- 


