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กรอบแนวทาง มาตรการการป้องกัน 
การรับสินบนทุกรูปแบบ 

มาตรการ ลักษณะ/ประเภท 
กรอบแนวทางในการ

ป้องกัน 

ก ากับ ติดตามและ  
การบังคับใช้กฎหมาย 

1. มาตรการป้องกันการรับ
สินบนการใหแ้ละรับ
ของขวัญแก่ข้าราชการช้ัน
ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาใน
เทศกาลปีใหม่ 

การรับของขวัญ/การรับ
เงินหรือทรัพย์สิน/การใช้
ต าแหน่งในหน้าท่ีทาง
การเมืองและทางราชการ 

1. ต้องละเว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์มิชอบ ไม่รับหรือถาม
น าถึงการให้หรือรับของขวัญ 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลนอกเหนือ จาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควร
ได้ตามกฎหมาย หรือกฎ 
ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดโดยธรรมจรรยา ตาม
หลักเกณฑ์และจ านวนท่ี
กฎหมายก าหนด 

2. การให้ของขวัญแก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลใน
ครอบครัวของผู้บังคับบัญชา 
นอกเหนือจากกรณีปกติ
ประเพณีนิยมท่ีมีการให้
ของขวัญแก่กัน กรณีจ าเป็นต้อง
รับหรือต้องให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
หรือตามปกติประเพณีนิยมเพื่อ
รักษาไมตรี มิตรภาพ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้
ปฏิบัติตามกฎหมาย ต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องโดยของขวัญหรือ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ี
รับหรือให้แก่กันนั้น ต้องมีมูลค่า
ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่
ละโอกาสไม่เกิน 3000 บาท 

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่รับ
สินบนต่อต้านการทุจริต 

2. จัดท าส่ือโปสเตอร์ติด
ประกาศไม่รับของขวัญหรืองด
รับของขวัญไว้ในสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 

3. จัดท าหนังสือแจ้งประกาศ
เจตจ านงเพื่อเป็นแนวทางร่วม
ปฏิบัติในการต่อต้านการ
ทุจริต 

4. ติดประกาศท่ีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ข่าวสารและนโยบายต่อต้าน
การคอรัปช่ันเพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ได้ทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัว
กัน 
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3. การต้อนรับข้าราชการช้ัน
ผู้ใหญ่ ผู้บริหาร 
ผู้บังคับบัญชา ให้ต้อนรับโดย
สมควร หากมีความจ าเป็นต้อง
จัดเล้ียงรับรอง ให้จัดแบบเรียบ
ง่ายและประหยัดรวมถึงการ
จัดหาท่ีพักให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ และไม่
จ าเป็นต้องมีของขวัญหรือของท่ี
ระลึก 

4. มีความเป็นกลางทางการ
เมืองโดยจะต้องไม่ให้การ
สนับสนุนหรือการกระท าอัน
เป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 

5. การให้หรือรับของขวัญ หรือ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ี
อาจน ามาซึ่งความเส่ียงต่อ
คอรัปช่ัน หรืออาจก่อให้เกิดข้อ
ผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิด
ความรู้สีกว่าต้องมีการตอบแทน 

6. การให้หรือรับบริจาค
ทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้อง
เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า
เงินบริจาคหรือส่ิงของสนับสนุน
ไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้าง
ในการติดสินบน 

2. มาตรการป้องกันการรับ
สินบนในกระบวนการเบิกจ่าย
ยาตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ 

การรับสินบนจากบริษัทยา
หรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

1. ห้ามไม่ให้หน่วยงานท่ีท าการ
จัดซื้อท าการหารายได้ใน
ลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบ
แทนทุกประเภทจากบริษัทยา
เข้ากองทุนสวัสดิการ
สถานพยาบาล 
 
 

1. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง 
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2. ให้หน่วยงานท่ีท าการจัดซื้อ
ต้องค านึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน 
(Cost) มาตรฐาน (Standard) 
ระยะเวลาในการส่งมอบ 
(Time) การให้บริการ 
(Service) และราคา (Price) 
ประกอบการตัดสินใจ 

3. ให้หน่วยงานท่ีท าการจัดซื้อ
ก าหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่
ค้าใน TOR ให้บริษัทคู่ค้าต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม
มาตรา 103/7 มาตรา 
123/5 และมีระบบอบรม
เกณฑ์จริยธรรมฯ แก่พนักงาน 
โดยให้เป็นคะแนนบวกใน 
price performance  

4. ให้หน่วยงานท่ีท าการจัดซื้อ
ใช้กลไกต่อรองราคาตามท่ี
คณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แห่งชาติก าหนด 

5. ให้เพิ่มความเข้มงวดของ
ระบบตรวจสอบภายใน ท้ังใน
ระดับสถานพยาบาลและระดับ
หน่วยงานต้นสังกัดของ
สถานพยาบาล  

2. ผลักดันให้มีการปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมการขายยาอย่าง
เป็นรูปธรรม ประชาสัมพันธ์ 
และปลูกฝ่ังให้บุคลากรและ
ภาคประชาชนมีความ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ
การเสนอขายยาอย่าง
เหมาะสม 

3. ให้หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรมให้
บุคลากรรับทราบ และ
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันใน
การปฏิบัติตนตามเกณฑ์
จริยธรรม 

4. สร้างมาตรการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสมของ
ภาคเอกชน เพื่อป้องกันการ
ส่งเสริมการขายยาท่ีไม่
เหมาะสม 

3. มาตรการป้องกันการรับ
สินบนในกระบวนการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้องกันการรับสินบนใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกับบุคลากร
ภายในหน่วยงานท้ังประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์สาธารณะ
ท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

2. ห้ามมิให้บุคลากรใน
หน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่ง
หรือหน้าท่ีด าเนินงานหรือ
โครงการท่ีเอื้อผลประโยชน์กับ
ตนเองท้ังท่ีเกี่ยวกับเงินและไม่
เกี่ยวกับเงิน 

1. ตรวจสอบช่ือสกุลของผู้
เสนองานว่ามีความสัมพันธ์
หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม ่

2. ตรวจสอบสถานท่ีอยู่ 
สถานท่ีปฏิบัติงานของผู้เสนอ
งานว่ามีความสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม ่

3. ตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย
กับงาน/โครงการ ท้ัง
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ผลประโยชน์ส่วนตนเองและ
ผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผล
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ 

4. ตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานว่ามีผลประโยชน์
ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ 
เช่น การรับสินบน การใช้
ข้อมูลลับของทางราชการ การ
ด าเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง การรับ
ของขวัญหรืออื่นๆ 

4. มาตรการป้องกันการรับ
สินบนประเด็นการเงินบริจาค
และทรัพย์สินบริจาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้องกันการรับสินบน
ประเด็นการเงินบริจาค
และทรัพย์สินบริจาค 

1. การรับเงินบริจาคหรือ
ทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ท้ังต้อง
พิจารณาถึงผลได้ผลเสียและ
ผลประโยชน์ท่ีหน่วยงานจะ
ได้รับ  

2. ต้องเป็นการบริจาคด้วย
ความสมัครใจและไม่เป็นไปเพื่อ
แลกเปล่ียนผลประโยชน์หรือมี
เงื่อนผูกพันท่ีจะให้ประโยชน์แก่
ผู้ใดโดยเฉพาะ 

3. กรณีท่ีมีผู้บริจาคอาคาร งาน
ก่อสร้าง ท่ีดิน หรืออาคารงาน
ก่อสร้างพร้อมท่ีดิน หน่วยงาน
ต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองภาระติดพัน ท้ัง
ท้ังต้องประเมินมูลค่าของ
อาคาร งานก่อสร้าง ท่ีดิน จาก
ราคาประเมินงานของกรมท่ีดิน
หรือราคากลางของทางราชการ 

ให้หน่วยงานมีคณะกรรมการ
บริหารเงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาคของ
หน่วยงาน 
1. วางแผนการรับบริจาคและ
ทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาค 

2. พิจารณาการรับบริจาคเงิน
และทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาค 

3. วางแผนการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาค 

4. จัดท ารายงานการรับ - 
จ่ายเงิน/ทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาค 
5. ติดตามและตรวจสอบการ
รับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินท่ีมีผู้
บริจาค 

    

 

 

  


