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กรอบแนวทาง มาตรการการป้องกัน 
การรับสินบนทุกรูปแบบ รพ.นายายอาม 

มาตรการ ลักษณะ/ประเภท 
กรอบแนวทางในการ

ป้องกนั 

กํากบั ติดตามและ  
การบังคบัใช้กฎหมาย 

1. มาตรการป้องกนัการรบั
สินบนการใหแ้ละรบั
ของขวัญแก่ขา้ราชการช้ัน
ผู้ใหญห่รือผูบ้งัคบับญัชาใน
เทศกาลปใีหม่ 

การรับของขวัญ/การรับ
เงินหรือทรัพย์สิน/การใช้
ตําแหน่งในหน้าที่ทาง
การเมืองและทางราชการ 

1. ต้องละเว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์มิชอบ ไม่รับหรือถาม
นําถึงการให้หรือรับของขวัญ 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
จากบุคคลนอกเหนือ จาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควร
ได้ตามกฎหมาย หรือกฎ 
ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใดโดยธรรมจรรยา ตาม
หลักเกณฑ์และจํานวนที่
กฎหมายกําหนด 

2. การให้ของขวัญแก่
ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลใน
ครอบครัวของผู้บังคับบัญชา 
นอกเหนือจากกรณีปกติ
ประเพณีนิยมที่มีการให้
ของขวัญแก่กัน กรณีจําเป็นต้อง
รับหรือต้องให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา
หรือตามปกติประเพณีนิยมเพ่ือ
รักษาไมตรี มิตรภาพ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้
ปฏิบัติตามกฎหมาย ต่างๆ ที่
เก่ียวข้องโดยของขวัญหรือ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่
รับหรือให้แก่กันน้ัน ต้องมีมูลค่า
ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่
ละโอกาสไม่เกิน 3000 บาท 

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่รับ
สินบนต่อต้านการทุจริต 

2. จัดทําสื่อโปสเตอร์ติด
ประกาศไม่รับของขวัญหรืองด
รับของขวัญไว้ในสถานที่
ปฏิบัติงาน 

3. จัดทําหนังสือแจ้งประกาศ
เจตจํานงเพ่ือเป็นแนวทางร่วม
ปฏิบัติในการต่อต้านการ
ทุจริต 

4. ติดประกาศท่ีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
ข่าวสารและนโยบายต่อต้าน
การคอรัปช่ันเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ได้ทราบและถอืปฏิบัติโดยทั่ว
กัน 
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3. การต้อนรับข้าราชการช้ัน
ผู้ใหญ่ ผู้บรหิาร 
ผู้บังคับบัญชา ให้ต้อนรับโดย
สมควร หากมคีวามจําเป็นต้อง
จัดเลี้ยงรับรอง ให้จัดแบบเรียบ
ง่ายและประหยัดรวมถึงการ
จัดหาที่พักให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ และไม่
จําเป็นต้องมีของขวัญหรือของที่
ระลึก 

4. มีความเป็นกลางทางการ
เมืองโดยจะต้องไม่ให้การ
สนับสนุนหรือการกระทําอัน
เป็นการฝักใฝพ่รรคการเมืองทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

5. การให้หรือรับของขวัญ หรือ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่
อาจนํามาซึ่งความเสี่ยงต่อ
คอรัปช่ัน หรืออาจก่อให้เกิดข้อ
ผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิด
ความรู้สีกว่าต้องมีการตอบแทน 

6. การให้หรือรับบริจาค
ทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้อง
เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า
เงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุน
ไม่ได้ถูกนําไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้าง
ในการติดสินบน 

2. มาตรการป้องกันการรับ
สินบนในกระบวนการเบิกจ่าย
ยาตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ 

การรับสินบนจากบริษัทยา
หรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

1. ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทําการ
จัดซื้อทําการหารายได้ใน
ลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบ
แทนทุกประเภทจากบริษัทยา
เข้ากองทุนสวัสดิการ
สถานพยาบาล 
 
 

1. ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ดําเนินการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง 
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2. ให้หน่วยงานที่ทําการจัดซือ้
ต้องคํานึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน 
(Cost) มาตรฐาน (Standard) 
ระยะเวลาในการส่งมอบ 
(Time) การให้บริการ 
(Service) และราคา (Price) 
ประกอบการตัดสินใจ 

3. ให้หน่วยงานที่ทําการจัดซือ้
กําหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่
ค้าใน TOR ใหบ้ริษัทคู่ค้าต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม
มาตรา 103/7 มาตรา 
123/5 และมรีะบบอบรม
เกณฑ์จริยธรรมฯ แก่พนักงาน 
โดยให้เป็นคะแนนบวกใน 
price performance  

4. ให้หน่วยงานที่ทําการจัดซือ้
ใช้กลไกต่อรองราคาตามท่ี
คณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แห่งชาติกําหนด 

5. ให้เพ่ิมความเข้มงวดของ
ระบบตรวจสอบภายใน ทั้งใน
ระดับสถานพยาบาลและระดับ
หน่วยงานต้นสังกัดของ
สถานพยาบาล  

2. ผลักดันใหม้ีการปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมที่เก่ียวข้องกับ
การส่งเสริมการขายยาอย่าง
เป็นรูปธรรม ประชาสัมพันธ์ 
และปลูกฝั่งให้บุคลากรและ
ภาคประชาชนมีความ
ตระหนักรู้ถึงความสําคัญของ
การเสนอขายยาอย่าง
เหมาะสม 

3. ให้หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับเกณฑ์จริยธรรมให้
บุคลากรรับทราบ และ
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันใน
การปฏิบัติตนตามเกณฑ์
จริยธรรม 

4. สร้างมาตรการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมของ
ภาคเอกชน เพ่ือป้องกันการ
ส่งเสริมการขายยาที่ไม่
เหมาะสม 

3. มาตรการป้องกนัการรบั
สินบนในกระบวนการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้องกันการรับสินบนใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. ห้ามมใิห้เจา้หน้าที่พัสดุ
จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานที่มี
ความเกี่ยวข้องกับบุคลากร
ภายในหน่วยงานทั้งประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์สาธารณะ
ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

2. ห้ามมใิห้บุคลากรใน
หน่วยงานใช้อํานาจในตําแหน่ง
หรือหน้าที่ดําเนินงานหรือ
โครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับ
ตนเองทั้งที่เก่ียวกับเงินและไม่
เก่ียวกับเงิน 

1. ตรวจสอบช่ือสกุลของผู้
เสนองานว่ามีความสัมพันธ์
หรือเก่ียวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม่ 

2. ตรวจสอบสถานที่อยู่ 
สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนอ
งานว่ามีความสัมพันธ์หรือ
เก่ียวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม่ 

3. ตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย
กับงาน/โครงการ ทั้ง
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ผลประโยชน์สว่นตนเองและ
ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผล
ต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม ่

4. ตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานว่ามีผลประโยชน์
ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ 
เช่น การรับสินบน การใช้
ข้อมูลลับของทางราชการ การ
ดําเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง การรับ
ของขวัญหรืออ่ืนๆ 

4. มาตรการการป้องกันการ
รับสินบนประเด็นการบริจาค
เงินและบริจาคทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้องกันการรับสินบน
ประเด็นการบริจาคเงิน
และบริจาคทรพัย์สิน 

1. การรับเงินบริจาคหรือ
ทรัพย์สินที่มผีูบ้ริจาคให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ทั้งต้อง
พิจารณาถึงผลได้ผลเสียและ
ผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะ
ได้รับ  

2. ต้องเป็นการบริจาคด้วย
ความสมัครใจและไม่เป็นไปเพ่ือ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือมี
เง่ือนผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่
ผู้ใดโดยเฉพาะ 

3. กรณีทีม่ีผู้บริจาคอาคาร งาน
ก่อสร้าง ที่ดิน หรืออาคารงาน
ก่อสร้างพร้อมที่ดิน หน่วยงาน
ต้องตรวจสอบกรรมสิทธ์ิหรือ
สิทธิครอบครองภาระติดพัน ทั้ง
ทั้งต้องประเมินมูลค่าของ
อาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน จาก
ราคาประเมินงานของกรมที่ดิน
หรือราคากลางของทางราชการ 

ให้หน่วยงานมีคณะกรรมการ
บริหารเงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาคของ
หน่วยงาน 
1. วางแผนการรับบริจาคและ
ทรัพย์สินที่มผีูบ้ริจาค 

2. พิจารณาการรับบริจาคเงิน
และทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 

3. วางแผนการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินที่มผีูบ้ริจาค 

4. จัดทํารายงานการรับ - 
จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
5. ติดตามและตรวจสอบการ
รับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มผีู้
บริจาค 

 5.มาตรการป้องกันการทุจริต 
และแก้ไขการกระทําผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
5.1มาตรการการใช้รถราชการ 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุก
ระดับเห็นความสําคัญและ
มีจิตสํานึกในการต่อต้าน
การทุจริต คอร์รัปช่ัน  

 

เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ทุกระดับ 
รับทราบและถอืปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีา
ด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
สํานักงานปลัดกระทรวง

1.ติดประกาศที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
ระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
และข่าวสารเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ได้ทราบและถอืปฏิบัติโดยทั่ว
กัน 
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5.2 มาตรการการเบิก
ค่าตอบแทน 
5.3 มาตรการการจัดทํา
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนาตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
5.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ 
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
 
 

สาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การใช้ การเก็บรักษา การซอ่ม
บํารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง 
พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัด 
-ห้ามนํารถยนต์ราชการไปใช้
ส่วนตัว 
-รถราชการแต่ละคันมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 
-กลุ่มงานบริหารท่ัวไป สามารถ
ตรวจสอบการใช้รถราชการ 
รวมถึงควบคุมการใช้นํ้ามันรถ
ราชการ 
-ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงิน 
ตามระเบียบการเบิกเงิน
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 
ตามคําสั่งที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติงาน รวมถึงตรวจสอบการ
เบิก-จ่าย ไม่ใหม้ีกรณีเบิกจ่าย
ซ้ําซ้อน 
-การจัดทําโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
ต่าง ๆ จะต้องมีเป้าหมาย 
รายละเอียดประชุมและสัมมนาที่
สอดคล้องกับการแก้ปัญหา และ
พัฒนางานของหน่วยงานหรือ
องค์กรอย่างชัดเจน 
-การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
จะต้องเป็นไปตามผลการ
ดําเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้าน
กิจกรรมต่าง ๆ จํานวนผู้เข้าเข้า
อบรมฯ ระยะเวลาและการ
จัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้อง และ
เป็นไปตามระเบียบการจ่าย และ
ข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง 
-กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และ
กําชับเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่มหีน้าที่
จัดซื้อ/จ้าง ใหป้ฏิบัติตาม พรบ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

2.ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม
และประเมินผลทุก 6 เดือน 
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กฎกระทรวง และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่าง
เคร่งครัด 
 

6.มาตรการการรับของแถม 
 

ป้องกันการรับของแถม ให้เจ้าหน้าที่ทกุหน่วยงาน ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/
ว 254 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 
2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติใน
การรับของแถมอย่างเคร่งคัด 

ติดประกาศท่ีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
ระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
และข่าวสารเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ได้ทราบและถอืปฏิบัติโดยทั่ว
กัน 
2.ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม
และประเมินผลทุก 6 เดือน 

7.มาตรการการจัดสวัสดิการ
ภายในของสถานพยาบาล 
 

การจัดสวัสดิการภายใน
ต่าง ๆ ของสถานพยาบาล 

กําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียว ปฏิบัติ
ตามคู่มือการดําเนินการจัด
สวัสดิการของหน่วยบริการ ใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 

ติดประกาศท่ีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
ระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
และข่าวสารเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ได้ทราบและถอืปฏิบัติโดยทั่ว
กัน 
2.ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม
และประเมินผลทุก 6 เดือน 

 

   


