
 

กรอบแนวทาง มาตรการการปองกัน 
การรับสินบนทุกรูปแบบ รพ.นายายอาม 

มาตรการ ลักษณะ/ประเภท 
กรอบแนวทางในการ

ปองกัน 

กํากับ ติดตามและ  
การบังคับใชกฎหมาย 

1. มาตรการปองกันการรับ
สินบนการใหและรับ
ของขวัญแกขาราชการช้ัน
ผูใหญหรือผูบังคับบัญชาใน
เทศกาลปใหม 

การรับของขวัญ/การรับ
เงินหรือทรัพยสิน/การใช
ตําแหนงในหนาท่ีทาง
การเมืองและทางราชการ 

1. ตองละเวนจากการแสวงหา
ประโยชนมิชอบ ไมรับหรือถาม
นําถึงการใหหรือรับของขวัญ 
ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด
จากบุคคลนอกเหนือ จาก
ทรัพยสินหรือประโยชนอันควร
ไดตามกฎหมาย หรือกฎ 
ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมาย ยกเวนกรณีการ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืน
ใดโดยธรรมจรรยา ตาม
หลักเกณฑและจํานวนท่ี
กฎหมายกําหนด 

2. การใหของขวัญแก
ขาราชการชั้นผูใหญ
ผูบังคับบัญชา หรือบุคคลใน
ครอบครัวของผูบังคับบัญชา 
นอกเหนือจากกรณีปกติ
ประเพณีนิยมท่ีมีการให
ของขวัญแกกัน กรณีจําเปนตอง
รับหรือตองใหทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา
หรือตามปกติประเพณีนิยมเพ่ือ
รักษาไมตรี มิตรภาพ
ความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคคล ตรวจสอบใหแนใจวาได
ปฏิบัติตามกฎหมาย ตางๆ ท่ี
เก่ียวของโดยของขวัญหรือ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ี
รับหรือใหแกกันนั้น ตองมีมูลคา
ในการรับจากแตละบุคคล แต
ละโอกาสไมเกิน 3000 บาท 

1. จัดกิจกรรมรณรงคไมรับ
สินบนตอตานการทุจริต 

2. จัดทําสื่อโปสเตอรติด
ประกาศไมรับของขวัญหรืองด
รับของขวัญไวในสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 

3. จัดทําหนังสือแจงประกาศ
เจตจํานงเพ่ือเปนแนวทางรวม
ปฏิบัติในการตอตานการ
ทุจริต 

4. ติดประกาศท่ีบอรด
ประชาสัมพันธเก่ียวกับ
ขาวสารและนโยบายตอตาน
การคอรัปชั่นเพ่ือใหเจาหนาท่ี
ไดทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัว
กัน 
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3. การตอนรับขาราชการชั้น
ผูใหญ ผูบริหาร 
ผูบังคับบัญชา ใหตอนรับโดย
สมควร หากมีความจําเปนตอง
จัดเลี้ยงรับรอง ใหจัดแบบเรียบ
งายและประหยัดรวมถึงการ
จัดหาท่ีพักใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ และไม
จําเปนตองมีของขวัญหรือของท่ี
ระลึก 

4. มีความเปนกลางทางการ
เมืองโดยจะตองไมใหการ
สนับสนุนหรือการกระทําอัน
เปนการฝกใฝพรรคการเมืองท้ัง
ทางตรงและทางออม 

5. การใหหรือรับของขวัญ หรือ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ี
อาจนํามาซ่ึงความเสี่ยงตอ
คอรัปชั่น หรืออาจกอใหเกิดขอ
ผูกมัดหรือสรางภาระใหเกิด
ความรูสีกวาตองมีการตอบแทน 

6. การใหหรือรับบรจิาค
ทรัพยสินหรือเงินสนับสนุนตอง
เปนไปอยางโปรงใสและถูกตอง
ตามกฎหมาย โดยตองม่ันใจวา
เงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุน
ไมไดถูกนําไปใชเพ่ือเปนขออาง
ในการติดสินบน 

2. มาตรการปองกันการรับ
สินบนในกระบวนการเบิกจาย
ยาตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ 

การรับสินบนจากบริษัทยา
หรือบริษัทเวชภัณฑมิใชยา 

1. หามไมใหหนวยงานท่ีทําการ
จัดซ้ือทําการหารายไดใน
ลักษณะผลประโยชนตางตอบ
แทนทุกประเภทจากบริษัทยา
เขากองทุนสวัสดิการ
สถานพยาบาล 
 
 

1. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการบังคับใชกฎหมาย
อยางจริงจัง 
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2. ใหหนวยงานท่ีทําการจัดซ้ือ
ตองคํานึงถึงปจจัยดานตนทุน 
(Cost) มาตรฐาน (Standard) 
ระยะเวลาในการสงมอบ 
(Time) การใหบริการ 
(Service) และราคา (Price) 
ประกอบการตัดสินใจ 

3. ใหหนวยงานท่ีทําการจัดซ้ือ
กําหนดคุณสมบัติของบริษัทคู
คาใน TOR ใหบริษัทคูคาตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑตาม
มาตรา 103/7 มาตรา 
123/5 และมีระบบอบรม
เกณฑจริยธรรมฯ แกพนักงาน 
โดยใหเปนคะแนนบวกใน 
price performance  

4. ใหหนวยงานท่ีทําการจัดซ้ือ
ใชกลไกตอรองราคาตามท่ี
คณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แหงชาติกําหนด 

5. ใหเพ่ิมความเขมงวดของ
ระบบตรวจสอบภายใน ท้ังใน
ระดับสถานพยาบาลและระดับ
หนวยงานตนสังกัดของ
สถานพยาบาล  

2. ผลักดันใหมีการปฏิบัติตาม
เกณฑจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับ
การสงเสริมการขายยาอยาง
เปนรูปธรรม ประชาสัมพันธ 
และปลูกฝงใหบุคลากรและ
ภาคประชาชนมีความ
ตระหนักรูถึงความสําคัญของ
การเสนอขายยาอยาง
เหมาะสม 

3. ใหหนวยงาน
ประชาสัมพันธเผยแพรความรู
เก่ียวกับเกณฑจริยธรรมให
บุคลากรรับทราบ และ
ประกาศเจตนารมณรวมกันใน
การปฏิบัติตนตามเกณฑ
จริยธรรม 

4. สรางมาตรการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสมของ
ภาคเอกชน เพ่ือปองกันการ
สงเสริมการขายยาท่ีไม
เหมาะสม 

3. มาตรการปองกันการรับ
สินบนในกระบวนการจัดซ้ือ
จัดจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปองกันการรับสินบนใน
กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

1. หามมิใหเจาหนาท่ีพัสดุ
จัดซ้ือจัดจางกับผูเสนองานท่ีมี
ความเก่ียวของกับบุคลากร
ภายในหนวยงานท้ังประโยชน
สวนตนและประโยชนสาธารณะ
ท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ี 

2. หามมิใหบุคลากรใน
หนวยงานใชอํานาจในตําแหนง
หรือหนาท่ีดําเนินงานหรือ
โครงการท่ีเอ้ือผลประโยชนกับ
ตนเองท้ังท่ีเก่ียวกับเงินและไม
เก่ียวกับเงิน 

1. ตรวจสอบชื่อสกุลของผู
เสนองานวามีความสัมพันธ
หรือเก่ียวของกับบุคลากรใน
หนวยงานหรือไม 

2. ตรวจสอบสถานท่ีอยู 
สถานท่ีปฏิบัติงานของผูเสนอ
งานวามีความสัมพันธหรือ
เก่ียวของกับบุคลากรใน
หนวยงานหรือไม 

3. ตรวจสอบบุคลากรใน
หนวยงานวามีสวนไดสวนเสีย
กับงาน/โครงการ ท้ัง

 3 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผลประโยชนสวนตนเองและ
ผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผล
ตอการปฏิบัติหนาท่ีหรือไม 

4. ตรวจสอบบุคลากรใน
หนวยงานวามีผลประโยชน
ทับซอนกับผูเสนองานหรือไม 
เชน การรับสินบน การใช
ขอมูลลับของทางราชการ การ
ดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ
การจัดซ้ือจัดจาง การรับ
ของขวัญหรืออ่ืนๆ 

4. มาตรการการปองกันการ
รับสินบนประเด็นการบริจาค
เงินและบริจาคทรัพยสิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปองกันการรับสินบน
ประเด็นการบริจาคเงิน
และบริจาคทรัพยสิน 

1. การรับเงินบรจิาคหรือ
ทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ ท้ังตอง
พิจารณาถึงผลไดผลเสียและ
ผลประโยชนท่ีหนวยงานจะ
ไดรับ  

2. ตองเปนการบริจาคดวย
ความสมัครใจและไมเปนไปเพ่ือ
แลกเปลี่ยนผลประโยชนหรือมี
เง่ือนผูกพันท่ีจะใหประโยชนแก
ผูใดโดยเฉพาะ 

3. กรณีท่ีมีผูบริจาคอาคาร งาน
กอสราง ท่ีดิน หรืออาคารงาน
กอสรางพรอมท่ีดิน หนวยงาน
ตองตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองภาระติดพัน ท้ัง
ท้ังตองประเมินมูลคาของ
อาคาร งานกอสราง ท่ีดิน จาก
ราคาประเมินงานของกรมท่ีดิน
หรือราคากลางของทางราชการ 

ใหหนวยงานมีคณะกรรมการ
บริหารเงินบริจาคและ
ทรัพยสินบริจาคของ
หนวยงาน 
1. วางแผนการรับบริจาคและ
ทรัพยสินท่ีมีผูบริจาค 

2. พิจารณาการรับบริจาคเงิน
และทรัพยสินท่ีมีผูบริจาค 

3. วางแผนการใชจายเงินและ
ทรัพยสินท่ีมีผูบริจาค 

4. จัดทํารายงานการรับ - 
จายเงิน/ทรัพยสินท่ีมีผูบริจาค 
5. ติดตามและตรวจสอบการ
รับ - จายเงิน/ทรัพยสินท่ีมีผู
บริจาค 
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